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IGREJA BATISTA

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
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CURSO CASADOS PARA SEMPRE
Então disseram:
Levantemo-nos, e edifiquemos.
E esforçaram as suas mãos para o bem.
(Neemias 2.18b)
É tempo de reconstruir os muros! A muralha
composta de famílias fortes providencia proteção.
É a Palavra de Deus, a Bíblia, que providencia
o projeto para a construção dessa muralha de
proteção. O Curso Casados Para Sempre trabalha
no ensino da Palavra de Deus para a construção
de casamentos fortes e fortificados em Cristo.
O casal Mike e Marilyn Phillipps são os criadores
do Curso Casados Para Sempre e fundadores e
diretores internacionais do Marriage Ministries
International – MMI, essa instituição foi fundado
em 1983 e está sediada em Littleton, Colorado, USA.
No Brasil sua sede fica na cidade de Belo Horizonte
MG. O MMI é uma organização mundial com
milhares de casais ministrando sobre casamento,
noivado e criação de filhos em mais de 90 países.
Através da fidelidade de vários casais, matrimônios
feridos estão sento curados e outros fortes estão
recebendo um novo desafio e visão. À medida que
os lares se tornam fortes, as igrejas são fortalecidas.
Mike e Marilyn, junto com milhares de outros casais,
são provas vivas de que Deus pode curar até mesmo
o pior dos casamentos e usá-los para a Sua glória!
A missão do Curso Casados para sempre é ajudar
as famílias a estabelecer seus lares como centrais
elétricas, alcançando aqueles que estão à sua volta.
Fazendo todas as coisas sob o governo do Senhor
Jesus, com o objetivo de glorificar ao Pai, acima de
tudo e de todos. Edificando os membros do corpo
de Cristo através dos princípios do evangelho da
graça, revelados pelas Escrituras. Desenvolvendo
a maturidade dos santos, equipando-os para os
ministérios, a fim de propagar o Reino de Deus na
terra. E fazendo com que todas as coisas sejam feitas
com fidelidade, alegria e singeleza de coração.
Neste ano de 2021 começamos o Curso casados
para sempre no dia 15 de março. Participaram
dessa turma 4 Corajosos casais que decidiram
investir no seu casamento, são eles: Ricardo e
Luciana Neves, Robson e Ana Moura, Wesley e
Angela Figueiredo, e Cristiano e Adenilde Silva Lima.
Foram 14 semanas de grande aprendizado e
transformação para a glória do Senhor Jesus. Hoje com

muita alegria, chegamos ao dia da formatura
onde cada casal compartilhará sua experiência
e darão os seus testemunhos no culto
vespertino, aqui na Igreja Batista em Guarabu.
No Curso Casados Para Sempre
aprendemos que o verdadeiro relacionamento
de uma-só-carne só acontece através do
Nosso Senhor Jesus e assim se tornam
poderosas equipes de 2=1, revestidas do
Espírito Santo para melhor cuidarem do seu
casamento e filhos. Eu e Anderson somos
parte do grande exército de líderes que o
Senhor Jesus está levantando para trabalhar
na reconstrução e fortalecimento dos lares.
Nossa oração constante é que cada
lar se torne um oásis de paz. Que cada
lar seja um lar farol, refletindo a luz de
Cristo e salvando em seu nome vidas
que estão perdidas nas trevas. Cremos
na salvação de cada lar e na restauração
de cada família. Jesus tem grandes
planos para minha e para a sua família!
O Curso Casados Para Sempre é um
grande investimento no casamento!
Se você ainda não fez o curso não perca
tempo e nos procure para fazer já sua
inscrição! Ou se você já fez o Curso e deseja
fazer novamente nos procure também! Será
uma grande benção para sua vida conjugal
investir novamente no aprendizado e
renovação do conhecimento e sabedoria
que só encontramos na Palavra de Deus.
Vamos juntos lutar pelas Famílias!
Deus abençoe a todos e que
cada lar reflita a Luz de Cristo!
Com corações gratos a Jesus,
Anderson & Cida
(Líderes do Ministério com Casais IBG)

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Jesus orava? Sim, ele sempre conversava com Deus Pai e devemos imitar o
que Ele fazia. (Mt.14:23; Mc 1:35; Lc 6:12). Quando podemos falar com Deus?
Podemos, a qualquer hora, falar com Deus, pois Ele está sempre pronto e ansioso
para nos ouvir e ser nosso melhor amigo! 1Ts 5:17 Lc 18:7,8. Que tal começar a
colocar em prática a oração pelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia?
AVISOS
CASADOS PARA SEMPRE

Próxima terça dia 29/06, Reunião do conselho e Assembleia Administrativa regular,
ás 19h:00 e 19h:30min. Em
nosso Templo. Aguardamos
a presença dos membros
para tratarmos assuntos relacionados a nossa Igreja.

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
217ª SEMANA
JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

19 Participantes - 00 Visitantes

Tema:
ONDE ESTÁ SUA DRACMA?
Texto: Gênesis 26:24-25
Quebra-gelo: Qual a
característica que você mais gosta
de sua família? Compartilhe.
Transição: O melhor lugar
para se conhecer, é quando nos
colocamos no Altar de Deus, ali
conhecemos o quanto somos
amados e cuidados por Ele.
Pe r g u n t a s
p a r a
discussão nos PGM:
1-Em relação ao altar em nossas
casas, ou seja, Jesus sendo o
centro de tudo em nosso lar. O que
eu posso fazer (na prática) para
que esse altar seja reconstruído?
2-Para você é mais fácil pedir
perdão ou perdoar? Por quê?
3-Leia Efésios 5.21-26, Quando
se fala de “papéis familiares”,
neste tempo de tantos desafios,
como eu posso entender o papel
da família? O que eu preciso
fazer para cumprir melhor o
meu papel?
Conclusão: Como discípulos de
Jesus, uma família cristã tem uma
missão de multiplicar discípulos
a partir de nossa família.
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Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

A OBRA SALVADORA DE CRISTO...
...Faz-nos Louvar e Exaltar Seu Filho
Jesus.

SOMOS UM
Formatura do Curso Casados Para Sempre

Oração
Leitura Bíblica Alternada: Salmo 145.1-6
Canto: Satisfação/ Que a Beleza de Cristo
Oração de Louvor
...Mobiliza-nos para o Serviço Cristão.
Recitativo Bíblico: Tiago 2.17,18
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto- Pai abre o meu coração
Oração de Consagração
...É pela Misericórdia de Cristo por nós
Leitura Bíblica: Romanos 5: 1,2
Canto- 357 HCC O segredo do viver (1ª,2ª,e
4ª estrofes).
Oração de intercessão
Mensagem- Pr. Ivan Xavier
Oração

Pelo despertamento espiritual da
Igreja; pelo pastor Ivan e família;
recuperação da irmã Talita, pelos PGM;
pelos líderes e líderes em treinamento
de PGM; Pr Luiz Cláudio e família;
por conversões; pelos adolescentes
e jovens; Classe de Adolescentes em
estudo e preparação para o Batismo,
Cícero Galdino (pai da ir. Raquel);
Leocina; Dc Nair Bastos, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas; Jathir;
Evanilde; Tereza Jussara; Zilda Campos,
Dc. Sidmar, Serebias, Marilza, Lucimar,
Irene Figueiredo, Rodrigo Tavares (filho
da ir. Dalva), Fernando Pereira, Ir. Sandra
Freitas, Ir. Ester Penha, Missionária
Haniele, Sandra Freitas, Magno e
Rafaela, Alacir Motta e Magda Motta
(mãe e irmã da Ir. Magaly Motta),
Lauro (pai do Ir. Anderson), Enlutados
e contaminados pela COVID -19.

Prelúdio: Cântico Seja engrandecido
Boas-vindas
Oração
Leitura bíblica: Gênesis 2.24
Dedicação de Dízimos e ofertas
Cântico- Grande é o Senhor
Oração de Consagração
Leitura bíblica alternada: Eclesiastes 4.9-10/
Colossenses 3.14/ I Coríntios 13.4-9, 13.
“E tudo quanto pedirdes em meu nome eu
o farei, para que o Pai seja glorificado
Oração de Intercessão
no Filho. Se pedirdes alguma coisa em
meu nome, eu o farei.”
Participação especial: Casal Edmar e Francis.
(João 14:13,14)
Curso Casados para Sempre: Testemunhos
dos casais formandos.
Mensagem: Pr. Josué Valandro (Pr. Emérito da
Márcia Regina S. Fonseca
30/jun
Igreja Batista de Tauá)
Oração
Diego Ferreira Santos
01/jul
Cântico de encerramento:Eu e minha casa

Parabéns pra você...

Judith Cristina Andrade J. S. J 03/jul

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
O dízimo é sagrado, santo.
Ele pertence a Deus (Levítico 27:30,
32). Por isso, não damos o dízimo,
mas sim devolvemos o que é de Deus.
As ofertas são necessárias para
construir, manter e operar as igrejas
(pagando contas de limpeza, luz,
água), e para empreender a obra
missionária, demonstrando o
significado prático do evangelho.
Os dízimos e as ofertas servem
para tirar o egoísmo do nosso
coração e nos ajudam a colocar
nossa confiança não no dinheiro,
m a s e m D e u s ( L u c a s 12 : 15 ) .
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

EBD INFORMA

“Filho meu, não te esqueças dos meus
ensinos, e o teu coração guarde
os meus mandamentos; porque
eles aumentarão os teus dias e te
acrescentarão anos de vida e paz.”
(Provérbios 3:1-2)
MENSAGEIRAS DO REI

EBD PRESENCIAL E ON-LINE
Aos domingos às 08:45, em nosso canal do Facebook.
Hoje, lição 4: Saúdem uns aos outros, do nosso livro “Uns aos outros”, com Professor Eli Valentim.
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