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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 -

IGREJA BATISTA

EM GUARABU

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVI I Nº 26 I 28 de junho de 2020.

APRENDA A LIDAR COM OS CONFLITOS DA VIDA

E

m tempos de desgaste
emocional, três das questões
mais importantes para se lidar
com os conflitos são: como diminuir
os conflitos? Como resolvê-los? E
como reconciliar as partes após um
relacionamento tenso ou quebrado?
Na Bíblia temos algumas orientações
seguras para reduzir as tensões em
momentos de crise. São habilidades
muito importantes para você que quer
saber como lidar com as tensões no
trabalho, em casa, na escola, faculdade,
no PGM, igreja ou comunidade. São elas:
1. FALE BAIXO
A resposta branda desvia o furor, mas
a palavra ríspida desperta a violência –
Provérbios 15:1.
2. RESPIRE E DIMINUA O RITMO
DA FALA
O insensato expande todas suas
paixões, mas o sábio as reprime e acalma
sua alma! – Provérbios 29:11

Assim, meus queridos irmãos, tende
estes princípios em mente: Toda pessoa
deve estar pronta para ouvir, mas tardio
para falar e lento para se irar – Tiago
1:19

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
165ª SEMANA

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

4. PERCEBA AS FERIDAS POR
TRÁS DAS PALAVRAS
Cada coração conhece bem suas
próprias mágoas, e da sua alegria não
participará o estranho – Provérbios
14:10

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

Tu que acalmas o rugido dos oceanos,
o bramido das ondas dos mares e o
tumulto dos povos das nações – Salmos
65:7
Jesus disse no Sermão do Monte:
Bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de
Deus – Mateus 5:9. Então, a prova clara
de que você é um filho de Deus é que
você é um construtor da paz e não um
multiplicador de conflitos.
Pastor Ivan Xavier

MONERÓ

Há pessoas que estão tão imersas na cultura deste mundo que não tem qualquer sensibilidade para
buscar a Deus em oração. Só se lembram de orar quando algo acontece que desestrutura o seu psicológico.
Deveria ser assim? Não. O primeiro passo é o desapego dos interesses mundanos por obra do Espírito Santo.
O segundo é fazer boas escolhas, escolhas sábias, que nos levem a dedicar mais tempo de qualidade na
presença do Senhor. Fazer mudanças na vida e quebrar paradigmas no sentido de adorar verdadeiramente
a Deus é o propósito do nosso culto de oração nas quartas-feiras. Pense nisso com carinho.

37 participantes; 1 visitante.
Texto: Apocalipse 20:11-15
Tema: O seu nome no Livro da
Vida.
Quebra-gelo: Alguma vez você já
procurou o seu nome numa lista
e não achou?
Transição: O texto fala das
consequências para quem não tem
o nome escrito no Livro da Vida.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. É verdade que Deus sabe de
todas as coisas que fazemos?
V.11,12

3. Quem provará da segunda
morte? V.14,15
Conclusão:
Ter o nome escrito no Livro da
Vida é uma sábia decisão, possível
a todo aquele cuja vida foi coberta
pelo Sangue do Cordeiro, JESUS
CRISTO.

Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE
18h - EBD ON-LINE - Jovens
19h – Reunião da Família IBGuarabu
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE
DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em casa.
EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de cada família da igreja, para atender ao
isolamento social solicitado pelas autoridades.
Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

MINISTÉRIO ATOS

2. É verdade que seremos julgados
mesmo depois de mortos? V. 13

CULTO DE ORÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Presidente:

JD. CARIOCA I

5. ORE ENQUANTO VOCÊ OUVE

3. OUÇA MAIS DO QUE FALA

Pr Ivan Xavier

EMBAIXADORES

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna

Boletim Informativo

Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

CULTO NOITE (nos lares)

Texto: Salmo 1:1-6

Texto: Gênesis 11:1-9

Tema: Diga-me com quem andas e eu te
direi quem és.

Tema: Quem muito quer nada tem.

Quebra-gelo: Quem são as pessoas que
mais influenciam a sua vida?

Quebra-gelo: Uma pessoa que possui
muitos bens pode desfrutar de todos eles
com qualidade?

Transição: O texto destaca a pessoa que
tem prazer em agradar a Deus.

Transição: O projeto da Torre de Babel
é um símbolo do fracasso da ganância
humana.

Perguntas para reflexão nas famílias:

Perguntas para reflexão nas famílias:

1. Como você sabe que um conselho não
é bom para você? V.1

1. Para você, a vantagem de ter uma só
língua foi usada com sabedoria? V.1-3

2. De onde vem a maior influencia na vida
de um servo? V.2

2. Como Deus julgou o projeto da Torre
de Babel? V.5-7

3. Qual a diferença entre a vida dos justos
e a vida dos ímpios? V.3-6

3. A união no início terminou em divisão
no final. Por que? V.8,9

Conclusão:
Você é aquilo que você gosta mais. Com
quem você anda também define muito de
você, para o bem ou para o mal.

Conclusão:
Usar a dádiva de Deus com ganância e
soberba leva ao fracasso. Quem muito
quer, nada tem.

Pelo despertamento espiritual
na igreja; pelo pastor Ivan e
família; pelos membros afastados
da igreja; pelos PGM; pelos líderes
e Líderes em Treinamento de PGM;
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por
conversões; pelos adolescentes e
jovens; Pedro Marcolino da Silva
(pai do ir. Claudir); Cícero Galdino
dos Santos (pai da ir. Raquel);
Diego Fernandes; Edir Leite (mãe
da ir Adriana); Everaldo (esposo
Alizete); Leocina; Rosenilda dos
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair
Bastos, Silvia Maria da Conceição;
Lauzira; Maria das Neves; Thereza
Ruas; Jathir; Lusa; Maria da
Rocha Percu; Evanilde;
”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

Parabéns pra você...

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

IDA AO TEMPLO

EBD

Em diversos momentos o Apóstolo
Paulo revelou o seu contentamento
com aqueles que partilhavam dos
seus bens em favor da obra de
Deus. A mesma alegria temos hoje
com aqueles que colaboram com o
sustento material da nossa Igreja.
Deus abençoe sua vida!

Os membros que desejarem ir nos
cultos realizados aos domingos e
quartas-feiras em nosso Templo
não estão impedidos. Deverão
usar máscaras e observar as regras
de higiene e de distanciamento
social; no Templo são 2 metros
de separação entre as pessoas
sentadas, observado o limite de
60 pessoas presentes no Santuário
por reunião. A ida ao Templo para
cultuar é uma decisão pessoal do
membro, que deverá avaliar os
riscos para si mesmo e para as
demais pessoas que estão com ele
em casa.

“Muito mais importante do que a
opinião sobre a Bíblia é a dedicação de
tempo para ler, ouvir e estudá-la”.

Banco Bradesco - Ag. 3184 / CC.
46.296-9 CNPJ: 34.148.312/0001-69
TELE AJUDA
Se alguém precisar de uma oração
ou conversar - a missionária Ester
Penha (Psicóloga) pode te atender no
telefone 98295-5920, todos os dias
de 08:00 às 20:00 horas.

Márcia Regina Silva Fonsêca 30/jun
Diego Ferreira Santos

Valdemir Vilarim de Oliveira 02/jul
Judith Cristina Andrade J. S. J. 03/jul

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA LAR UM TEMPLO,

CADA REUNIÃO UM CULTO,
MAS

01/jul

UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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