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“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 -
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IGREJA QUE COMPREENDE BEM QUEM, DE FATO, ELA É
Há uma ideia equivocada entre os santos de que
o pastor é quem faz tudo, que sua oração é mais
poderosa, que a sua presença é mais eficaz. Talvez
esse viés tenha muito da nossa herança católica
apostólica romana, onde o sacerdote ainda hoje é
visto como alguém responsável por levar os pedidos
a Deus, fazendo uma espécie de intermediação entre
o santo e o profano.
Esta ideia fez, sim, sentido nos tempos do Antigo
Testamento, quando os sacrifícios no templo eram
figuras das coisas que viriam no futuro. O livro
de Hebreus trata largamente deste tema quando
esclarece exaustivamente o assunto e apresenta
Cristo como o nosso sumo sacerdote eterno nos
céus.
Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento
entravam no lugar sagrado do templo conhecido
como santo dos santos para oferecerem sacrifícios
pelo povo, o Senhor Jesus entrou nos céus para se
apresentar diante de Deus como um sacrifício único,
irrepetível e eterno em nosso favor (Hebreus 9:24).

Santo no momento da nossa conversão, e
prosseguimos perseverantes para crescer nesta
doutrina.
Uma vez que fomos regenerados por Deus
e batizados em Jesus Cristo, formamos o
Corpo de Cristo, que é a sua Igreja, que deve
se firmar segundo uma ordem estabelecida por
Deus para que ela viva alinhada com o cabeça,
Cristo (1 Cor 14:40). Paulo comparou a igreja ao
corpo humano, onde cada um recebe um dom
espiritual em benefício do corpo todo (Rom 12:48), e Deus distribui os dons nesse Corpo como
ele quer (1 Cor 12:11).
Na ordem do Corpo de Cristo, o dom pastoral
tem a nobre função de preparar os santos para
a obra do ministério, para que o Corpo de Cristo
seja edificado (Efésios 4:11-13). Deste modo, o
pastor é aquele que pertence ao Corpo de Cristo
e que deve estar mais preparado na doutrina
dos apóstolos e dos profetas para alimentar a
Igreja com a Palavra de Deus e com as orações,
visando a edificação da Igreja junto ao cabeça,
Cristo; e a Igreja, por sua vez, deve estar alinhada
com ele para crescer na graça e no conhecimento
do Senhor Jesus.

Assim, é fato que hoje todos temos acesso
direto a Deus e podemos desfrutar deste privilégio
pela graça de Deus, o que é conhecido como o
sacerdócio universal dos crentes. Mas isso não
significa que Deus não estabeleceu critérios sobre
É desta forma que todos somos importantes
este acesso direto a Deus. Primeiramente o critério e todos devemos contribuir uns com os outros
da sucessão apostólica (Atos 2:42-47).
na edificação mútua.
A nossa fé é fundamentada na doutrina dos
apóstolos e dos profetas (Bíblia), ou seja, nós não
inventamos nada da nossa cabeça, mas recebemos
pela fé a Palavra de Deus revelada pelo Espírito

			

Pastor Ivan Xavier

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
O que estava na mente de Paulo quando ele fez o seguinte pedido de oração: “Finalmente, irmãos,
orem por nós, para que a PALAVRA do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida
como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus,
pois a fé não é de todos”.(2 Tess 3:1,2).
Em primeiro lugar a humildade em reconhecer que ele também precisava
d e o r a ç ã o . D e p o i s o s e u i n t e r e s s e n a p r o p a g a ç ã o d a Pa l a v r a , e p o r ú l t i m o o
seu desejo que a Palavra de Deus fosse honrada na vida daqueles que a recebessem.
A IBG não deveria fazer o mesmo hoje? Não deveria também orar para Deus nos livrar daqueles que
se colocam como empecilhos ao Evangelho?
Atividades Semanais
DOMINGO:

QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE ÚNICA Moneró
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja) DEMAIS DIAS:
10:00h CULTO ON-LINE e PRESENCIAL 21:00h –
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
Culto de Oração em casa.
19h – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
EBD e PGM:
QUARTA-FEIRA:
Ficarão restritos aos lares de
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
200ª SEMANA

AVISOS

CASADOS PARA SEMPRE
casais que quiserem participar
do curso, procurar o Anderson
e Cida, Paulo Freire e Edinha
ou Pr. Ivan e Talita.
Ceia do Senhor transmitida
on-line e presencial do nosso
Templo. próx domingo, às 10
horas. Lembre-se de providenciar
os elementos (pão e cálice).

Missionários em Trento, Itália:
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Radical Amazônia:
---------------------

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

11 Participantes - 01 Visitantes

Tema: Você sabe como agir
na casa de Deus?
Texto: 1 Tim 3:15
Quebra-gelo: Como você se

comportaria num jantar de gala?
Agiria da mesma forma como age
em casa? O que mudaria?

Transição: O apóstolo Paulo
ensina Timóteo como andar
na casa de Deus.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1-Se você tem um pedido
de oração, para quem você
encaminharia primeiramente?
Para o pastor ou para o
ministério de intercessão da
sua Igreja?
2-À Luz do tema, discuta a
seguinte proposição: “A Igreja é
o Corpo de Cristo, e cada membro
do Corpo recebe de Deus um
dom espiritual para ser usado e
na edificação do corpo”.
a-O texto lido 1 Tim 3:15 fala
de comportamento na Igreja de
Deus: Todos são importantes e
ninguém é mais importante do
que o outro?
b-O dom pastoral recebe um
destaque especial porque ele
prepara os demais santos para
a obra do ministério, para que
o corpo de Cristo seja edificado.
Concorda que ele não é um “faz
tudo”, mas quem faz mesmo são
os membros?
Conclusão: À luz da Bíblia,
devemos aprender como agir na
Igreja de Deus, a Igreja do Deus
vivo, coluna e firmeza da verdade.
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Pedidos de Oração

SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

O exemplo de Cristo na humilhação As duas multidões, em qual você está?
de cruz, e os frutos de sua obediência.
Texto: Lucas 7:11-17
Texto: Filipenses 2.5-11
Mensagem: Pr. Luiz Cláudio Robaina
Mensagem: Ir. Anderson Ramos
Perguntas que podem ser feitas ao
Perguntas que podem ser feitas ao texto:
texto:
1-Em que multidão no dia de hoje você
1-Você tem dificuldade em obedecer? se ver?
(V 5,6)
2- O que é humilhação? ( V 7,8)
3-A quem nós devemos exaltar?
(V 9,10,11)

2-Se você perdesse tudo que você tinha,
o que você faria (a mulher perdeu tudo)
3-Você está disponível para o toque de
Jesus?

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
Quando um homem se apaixona por uma
mulher e decide casar com ela, ele investe
tudo o que tem para formar uma família.
Da mesma forma, quando nos
convertemos a Cristo e resolvemos
“casar” com ele pelo batismo, todo
o nosso ser fica comprometido
com ele, inclusive os nossos bens.
Por isso, fica difícil entender quem diz
ser de Cristo mas nada contribui com
o sustento material da casa de Deus.
Felizes são aqueles que estão bem
no seu “casamento” com Cristo.
“Regozijemo-nos! Vamos alegrar-nos e
dar-lhe glória! Pois chegou a hora do
casamento do Cordeiro, e a sua noiva já
se aprontou. Para vestir-se, foi -lhe dado
linho fino, brilhante e puro”. (Apocalipse
19: 7,8).
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
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IDA AO TEMPLO
Frequência aos nossos cultos
na quarta-feira e domingo: a
igreja pode e deve frequentar,
observando as restrições de
isolamento social, comorbidades,
grupo de risco e cuidados com
a saúde e higiene pessoal. Por
enquanto só estamos utilizando
o nosso Santuário. Os zeladores
voltaram ao horário normal de
trabalho e a secretaria mudou
o padrão de atendimento para
cooperar com os cultos on-line:
SECRETARIA -presencial:
domingo: 9 às 12h; segunda:
FOLGA; terça, quinta e sexta: 14
às 18h; quarta: 16 às 21h; sábado:
FOLGA; 15 horas de home-office.

EBD PRESENCIAL
EBD CLASSE ÚNICA
Domingo
08:45h ás 09:45h

Pelo despertamento espiritual da igreja;
pelo pastor Ivan e família; pelos PGM; pelos
líderes e Líderes em Treinamento de PGM;
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por conversões;
pelos adolescentes e jovens; Cícero Galdino
dos Santos (pai da ir. Raquel); Leocina;
Dc. Adenair; Nair Bastos, Lauzira; Maria
das Neves;Thereza Ruas;Jathir; Evanilde;
Tereza Jussara; Fran Tavares, Zilda Campos,,
Eliete (esposa do irmão Carlos), Carlos (pai
do Vitor), pai do Carlos Conceição, Dc.Sidmar,
Sérgio Adriano Júnior, Fernando Pereira.

“E tudo quanto pedirde e meu nome eu
o farei, para que o Pai seja glorificado
no Filho. Se pedirdes alguma coisa em
meu nome, eu o farei.”
João 14:13,14

Parabéns pra você...
Marilza Lopes da Silva

28/fev

Robson Barroso da Silva

28/fev

Mauricéia Tavares da Silva

01/mar

Neide Vasconcelos Nagem

01/mar

Paulo Sérgio dos S. Cunha

01/mar

Fernando Pereira da Silva

03/mar

Terezinha Almeida Freire

03/mar

Leocina Gomes Ribeiro

04/mar

Luiz Pacheco da Silva Netto

05/mar

Diogo de Oliveira G. Pacheco

06/mar

Márcio Alves Louzada

06/mar

EBD ON-LINE
E B D O N-LI N E N O C A NA L D O
YOUTUBE DE NOSSA IGREJA. ÀS
09:00H,Com estudo do livro de
Romanos.

CULTO
FAMÍLIAS
CULTO
NASNAS
FAMÍLIAS
CADA L A R UM T E M P L O ,
C A DA R E U N I Ã O U M C U L T O ,
MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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