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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 LVII I Nº 387 07 de março de 2021.

DEUS TRABALHA COM OS FRACOS
“Ah, Senhor”, respondeu Gideão. “Como
posso libertar Israel? Meu clã é o menos
Realmente somos fracos, mas Deus olha
importante de Manassés, e eu sou o menor
para
nós e diz: ao meu lado você pode!
da minha família” (Juízes 6:15)

Certa lenda conta que estavam duas
crianças patinando em cima de um lago
congelado. Era uma tarde nublada e fria e
as crianças brincavam sem preocupação.
De repente, o gelo se quebrou e uma das
crianças caiu na água. A outra criança,
vendo que o seu amiguinho se afogava
debaixo do gelo, pegou uma pedra e
começou a golpear com todas as suas
forças, conseguindo quebra-lo e salvar seu
amigo. Suas mãos estavam feridas e doía
muito todo o seu corpo.
Quando os bombeiros chegaram e viram
o que havia acontecido, perguntaram ao
menino: como você conseguiu fazer isso? É
impossível que você tenha quebrado o gelo
com essa pedra e suas mãos tão pequenas!
Nesse instante apareceu um ancião e disse:
eu sei como ele conseguiu. Todos olharam
para ele aguardando a resposta. O ancião
então respondeu: não havia ninguém ao
seu redor para dizer-lhe que ele não seria
capaz.
Esta história explica o porquê de muitas
vezes fracassarmos ou, pior, nem tentarmos
fazer muitas coisas.
As pessoas nos olham e dizem: ele não
pode! Nós acreditamos nisso e também
dizemos: não posso!

Vemos em várias partes da Bíblia, e
neste texto em especial, que Deus trabalha
mesmo é com fracos e, sendo assim, não
há motivo para não nos colocarmos à
disposição dele para trabalhar.
(Extraído do Livro: Mensagens Bíblicas
para Ocasiões Especiais, de Antonio
Renato Gusso)

Campanha de Missões Mundiais 2021

QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
DEMAIS DIAS:
21:00h –
Culto de Oração em casa.

QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESEN-

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

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

25 Participantes - 00 Visitantes

DOMINGO:
08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE
ÚNICA
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
10:00h CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL

Presidente:

HFAG

Pastor Ivan Xavier

AVISOS

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

Tema:
Deus trabalha com os fracos
Texto: Juízes 6:11-16
Quebra-gelo: O que você tem
hoje nas mãos para fazer a
vontade de Deus?
Transição: Deus usou Gideão,
pertencente ao Clã menos
importante de Manassés, e
ainda por cima ele era o menor
da família.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1- Leia o editorial para começar
(no boletim).
2- Deus chama pessoas

Deus revelou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da sua pecaminosidade
(Gen 18:20). A partir deste ponto, o texto revela a preocupação de Abraão com os justos daquelas
cidades: “Exterminarás o justo com o ímpio?” (18.23), pergunta Abraão a Deus. E o Senhor deixa claro
que ele livra os justos da morte, por amor às suas vidas (18.26). Abraão insiste com Deus porque
sabia que aquelas cidades estavam irremediavelmente perdidas, porém seu sobrinho Ló ainda vivia
lá. A oração de Abraão foi atendida, pois Deus usou anjos para tirá-los quase à força de lá (Gen
19:15-17). Vivemos, hoje num mundo irremediavelmente perdido por causa do pecado. Por quem
temos intercedido a Deus em nossas orações? Não seja apenas um participante dos cultos de oração
da sua Igreja, mas também um intercessor, como Abraão.
Atividades Semanais

Pr Ivan Xavier

JD. CARIOCA III

JD CARIOCA II

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

CIAL

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
201ª SEMANA

fracas. Gideão também era
fraco. Israel estava sofrendo a
opressão dos midianitas e ele
nem imaginava que poderia
vir a ser o libertador, mas
Deus o chamou. Comente
sobre outros fracos que Deus
chamou: Abraão, Sara, Davi,
Maria...
3- E você? Se sente muito

pequeno para fazer a obra de
Deus?
Conclusão: É do agrado de
Deus trabalhar com os fracos,
capacitando-os e dandolhes vitória, onde apenas o
nome Dele, do Senhor TodoPoderoso, é engrandecido.
(Mensagens Bíblicas para datas e
ocasiões especiais, do Dr Antônio
Renato Gusso).

Radical Amazônia:
---------------------
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Pedidos de Oração

SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

A Lei da Semeadura e da Colheita

Eu tenho ESPERANÇA em Ti, meu Deus!
Por isso a minha alma, louva ao Senhor.

Texto: Gálatas 6.6-9
Mensagem: Pr. Luíz Cláudio Robaina
Perguntas que podem ser feitas ao
texto:
1-Somente quem planta colhe (V.6)

Leitura Bíblica Alternada: Salmo 146.1-2,5-6,10
Canto:
193 HCC Maravilhosa Graça
Dedicação de Bens e Vidas
Oração de consagração
...Pois somente Tu nos dá o que necessitamos.
Leitura Bíblica: Habacuque 3.17,18
Canto: 329 HCC Sou feliz com Jesus
Oração de Intercessão
...Pois a Tua Palavra é Verdadeira.

2- Você só colhe o que foi plantado (v
7,8)
Mensagem: Seminarista Cliff Gonçalves
3-A colheita é proporcional ao plantio(v.9)

Os dízimos e ofertas que são
devolvidos ao Senhor em
nossos cultos são administrados
pela Igreja na consecução dos
seus objetivos espirituais e
materiais. A Bíblia nos exorta
a procedermos assim: Honre
o Senhor com todos os seus
recursos e com os primeiros
frutos de todas as tuas
plantações; os seus celeiros
ficarão plenamente cheios, e os
seus barris transbordarão de
vinho” (Prov 3:9,10). A sua Igreja
poderá fazer mais se você não
retirar a sua mão nesta parte.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

Durante o período da pandemia, a ida ao templo
para cultuar com os demais irmãos ou participar da
EBD presencial é uma decisão pessoal (por conduta).
Quem não se acha suficientemente seguro para ir ao
Templo, pode acompanhar os cultos on-line. O mais
importante é que nenhum dos nossos membros deixe
de se alimentar com a Palavra de Deus.
Se você vai pela manhã ou à noite, siga corretamente
as normas previstas pelas autoridades sanitárias
municipais.
- Nos períodos de pico da transmissão do vírus, vá
alternativamente pela manhã ou à noite.
- Use máscara;
- Higienize os sapatos na entrada do Templo;
- Use álcool gel nas mãos;
- Observe o distanciamento social para se assentar ;
- Evite contatos físicos (abraço, aperto de mão,
beijo);
- Observe o distanciamento durante uma conversa;
- Seja breve.
- Se está gripado, manteve contato com alguém
com a COVID, ou está doente, não vá ao Templo.
Que o Senhor nos abençoe para que a nossa Igreja
continue adorando a Deus e servindo aos amados
irmãos neste tempo de restrições.

João 14:13,14

Parabéns pra você...
09/mar

Shardan Marcel B. Silva 09/mar

Em destaque
IDA AO TEMPLO

“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.”

Sandra F. dos Santos

Oração
Poslúdio

DÍZIMOS E OFERTAS

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.

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

Pedro M. Pereira

10/mar

Irene F. Vieira

11/mar

“Ensina-nos

a contar os nossos
dias para que o nosso coração
alcance sabedoria.”

Salmos 90:12
HORÁRIO DA SECRETARIA
Terça-feira: de 14h00min às
18h00min.
Quarta-feira: de 16h00min às
21h00min.
Quinta e sexta-feira: de 08h00min
às 17h00min.
Domingo: 08h00min às 13h00min
e 18h00min às 21h00 min.
Home-Office: 9 horas disponíveis
em casa.
Folga da Secretária: segunda-feira
e sábado.

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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