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EM GUARABU

“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna”
- Romanos 6:22 -

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 419 24 de outubro de 2021.

CRISTÃO EM TEMPO INTEGRAL
O que é? Como ser? Somos? Todas as
vezes que somos identificados como
cristãos, verdadeiramente temos vários
pensamentos que podem até gerar
dúvidas, pois as pessoas acreditam que
somos seguidores de Cristo, não é
mesmo? Mas e agora, vivemos em uma
sociedade que nos reconhece com tal
identidade, porém o que faremos com essa
marca com a qual somos reconhecidos?
Lendo o texto que se encontra em Atos
2:37, após o discurso de Pedro: “Ouvindo
eles isto compungiram-se em seu coração
e perguntaram a Pedro e aos demais
apóstolos, que faremos? Disse-lhes Pedro:
Arrependei-vos...” Arrependimento, é um
dos caminhos para solidificar a identidade
cristã. Temos o relato que eles perseveravam
na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. O dia tem 24
horas e somos desafiados a todo instante
a práticas que transmitam os atributos
do chamado Cristão, mas vejamos alguns
cristãos que tiveram desafios em seu tempo
e o que podemos aprender: Encontramos
em Abraão a obediência, em Jacó que é
preciso lutar, com Josué a liderar e falando
das experientes mulheres como Abigail com
quem aprendemos a harmonia, Noemi a
ser exemplo e com Ruth a sabedoria. Em
todos esses exemplos podemos testificar
que é possível, sim, manter a identidade.
Quanto a firmeza de propósito cristão,
Pedro foi um homem que te ve seus
momentos de dificuldades, mas o Senhor
com paciência tratou de suas fraquezas e
o reconstruiu emocionalmente. “Depois de
terem comido, Jesus perguntou a Simão
Pedro: Simão, filho de João, amas-me
mais do que a estes? Ele respondeu: Sim
Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse–
lhe: Apascenta meus cordeiros. Tornou
a perguntar-lhe: Simão, filho de João,
amas–me? Ele respondeu: Sim Senhor,
tu sabes que eu te amo. Disse lhe Jesus
apascenta as minhas ovelhas. Perguntou–
lhe pela terceira vez: Simão, filho de João,

amas-me? Simão entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela
terceira vez: amas-me. E respondeu,
tu sabes tudo, tu sabes que eu te
amo. Disse Jesus: apascenta as
minhas ovelhas”. (João 21:15-17).
Quanto a essa afirmação: “Tu
sabes tudo”, é uma referência muito
valiosa para a nossa identidade,
pois o Senhor sabe tudo... Lembrome do Hino do CC 347 que diz:
“Vindo sombras escuras nos
caminhos teus, oh não te desanime
e cante um hino a Deus... e Se
teu coração estiver em paz, bem
contente e alegre sempre te acharas”.
Quanto a urgência, é que façamos
tudo com a dependência total de
Cristo, jamais devemos perder
o fio de esperança que nos é
transmitido através do Espírito
Santo, pois Ele está conosco e
não nos abandona, mas para que
essa chama mantenha-se viva,
necessário é assumir a identidade
e manter a esperança. Lembrem
-se, irmãos, temos apresentado
ao mundo um plano fantástico
de salvação e muitas vezes não
compreendemos que também somos
parte desse projeto de Deus, pois o
Senhor nos convocou. Ide e pregai.
Quanto a ser cristão, somos. Isso
é garantido pela palavra dirigida aos
apóstolos (Jo 15:16): “Não fostes vós
que me escolhestes, mas fui eu que
vos escolhi, e vos designei para que
vades e deis fruto...”, Irmãos, creiam
que sua identidade é sua marca
e esta marca foi posta por Cristo.
Que o Senhor possa completar essa
mensagem em vossos corações.
Robson Barroso

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Quando podemos falar com Deus? Podemos, a qualquer hora, falar com Deus,
pois Ele está sempre pronto para nos ouvir e ser nosso melhor amigo! “Ó tu, que
ouves a oração, a ti virão todos os homens” Salmos 65:2. “Agora estarão abertos os
meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e
santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão
fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias”. 2 Crônicas 7:15,16. Venha
estar conosco todas as quartas-feiras às 19h30min em nosso templo orar conosco.
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PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
233ª SEMANA

00- Participantes
00- Visitantes

Tema:
A TEMPESTADE PASSA
Texto: Atos 27:27-44
Quebra-gelo: Compartilhe
com seu pequeno grupo
um hábito seu da “disciplina
d a e s p e r a ” . Po r e x e m p l o ,
comer o sorvete napolitano,
deixando o chocolate
por último por considerar
o melhor dos três sabores.
Transição: No texto, Paulo
precisou exercer sua fé para
lidar com a tempestade e
o julgamento das pessoas.
P e r g u n t a s
p a r a
discussão nos PGM:
1-Um dos nossos maiores
desafios é enxergarmos Deus na
tempestade. Você tem facilidade
de enxergar o Senhor no meio
das adversidades? Compartilhe.
2-Muitas vezes temos que agir
para alcançarmos resultados
eficazes em defesa da nossa
família. Como você enxerga
esta frase?, “Se o esforço ajudar,
devemos fazê-lo”? Compartilhe.
3-Deus muda o cenário. “Onde
há cheiro de morte, Deus exala
cheiro de vida.” Compartilhe
uma situação em que Deus
mudou radicalmente a situação.
Conclusão: Mesmo em grandes
tempestades, até podemos
nos sentir presos, mas Deus
nos faz fortes a ponto de
liderarmos nos momentos mais
difíceis em meio a tempestade.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H
CRISTO É O PRINCÍPIO DE TODAS AS
COISAS
Boas-vindas: Ir. Michelane Rodrigues
Prelúdio cantado: Alfa e Ômega
Oração inicial: Ir. Michelane Rodrigues
Cânticos: Maranata / Deus é Deus
Leitura Bíblica Alternada: Hebreus 4.14-16
Momento Missionário: Ir. Michelane
Tema: “JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA”
Divisa: “E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos”. (Atos 4.12)
Dedicação de dízimos e ofertas
Cântico: “A ESPERANÇA É JESUS”
Oração de consagração
Cântico: Poderoso Deus
Oração de Intercessão
Mensagem: Sem. Cliff Gonçalves
Oração
Poslúdio: Instrumental

DÍZIMOS
E OFERTAS
Em destaque

“O dízimo é minha expressão
de gratidão a Deus por tudo
aquilo que Ele me dá”. A oferta é
uma expressão a Deus por tudo
aquilo que ele me fará, é um ato
de adoração por fé. “Cada um
dê conforme determinou em
seu coração, não com pesar ou
por obrigação, pois Deus ama
quem dá com alegria. E Deus é
poderoso para fazer que toda
a graça lhes seja acrescentada
para que em todas as coisas,
em todo o tempo, tendo tudo
o que é necessário, vocês
transbordem em toda boa
obra”. (2 Coríntios 9:7-8).
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

Pedidos de Oração
Pelo despertamento espiritual da

CULTO NOITE 19H
Igreja; pelo pastor Ivan e família;
ADORAMOS AO SENHOR QUE NOS recuperação da irmã Talita, pelos
PGM; pelos líderes e líderes em
GUIA EM SEUS CAMINHOS
treinamento de PGM; Pr Luiz Cláudio
e família; por conversões; pelos
adolescentes e jovens; pelos idosos
da nossa Igreja, Cícero Galdino
(pai da ir. Raquel); Leocina, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas;
Jathir; Tereza Jussara; Serebias,
Rodrigo Tavares (filho da ir. Dalva),
ir. Waldete, Wanessa (filha da ir.
Waldete), Sebastião (pai da ir.
Sandra), Ir. Ester Penha, Missionária
Haniele, Dc. Iracy Rosa, Ir. Marlene
Vale, Danielle (sobrinha da ir.
Eliane), Maria Aparecida Ramos, ir.
João Figueiredo; Patrícia (filha
do ir. João Marinho), enlutados
e contaminados pela COVID-19.

Boas-vindas:
Prelúdio cantado: Maior É o Que Está em Nós
Oração inicial:
“Considere o íntegro, observe o justo; há
futuro para o homem de paz. Do Senhor
vem a salvação dos justos; ele é a sua
fortaleza na hora da adversidade. O Senhor
os ajuda e os livra”. (Salmos 37:37, 39-40a)
Cânticos: Me Derramar / Plano Perfeito
Leitura Bíblica Alternada: Salmos 36:5,
6a,7-10.
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto: 295 CC- Tudo Entregarei
“Ouve, Senhor, a minha oração, dá
Oração de consagração
ouvidos à minha súplica; responde-me
Cântico: Meu Respirar
por tua fidelidade e por tua justiça”.
(Salmo 143:1)
Oração de Intercessão
Mensagem: Pr. Luiz Cláudio Robaina
Oração e Bênção
Poslúdio: Instrumental

Parabéns pra você...

Vitor Teixeira M. da Silva

EBD EM AÇÃO

29/out

Lúcia Maria G. dos Santos 30/out
“pois o Senhor, o seu Deus,
os acompanhará e lutará por
vo cês contra os inimigos,
pa r a l h e s da r a v i t ó r i a ” .
(Deuteronômio 20:4)
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