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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 18 I 03 de maio de 2020.

INSTRUMENTO DE DEUS
EM PERÍODO DE ISOLAMENTO
Já pensaram que mesmo longe do
convívio social, vocês não deixaram de
ser um instrumento na obra do Senhor?

as pessoas estão procurando resposta
para tudo isso que está acontecendo! E
a resposta está em JESUS!

Pensa naquela pessoa que está
sempre em contato com você através, de
Whatsapp, Facebook ou qualquer outro
meio de comunicação!

Fale, não se cale! Muitos estão usando a
tecnologia, para compartilhar mensagens
que não enriquece o Reino de Deus.
Vamos aproveitar este momento para
falar ao mundo através dos meios que
temos, que DEUS, somente DEUS, tem o
controle de toda esta situação.

Pessoas, entram em contato com você
reclama do isolamento, diz sempre: Não
sei onde vamos parar, como é que pode
tudo isso ? Tudo tão de repente!
E você, o que diz? Não acham que é a
hora que Deus quer te usar?

Irmãos, temos uma missão neste
mundo, que é proclamar o nome de
JESUS! Vamos aproveitar este momento!

Quantas pessoas, do nosso convívio,
não aceitam um convite para ir à igreja,
ou não tem tempo para ouvir falar de
Jesus, porque estão preocupadas, com
um casamento que tem pra ir, um festa de
aniversário, um encontro com os amigos
no bar, uma voltinha no shoping com
as amigas, enfim, estão sempre muito
atarefadas! Ah!! Não tem tempo pra parar
um pouco e ouvir sobre aquele que nos
criou e cuida de nós, JESUS!

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
157ª SEMANA

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

Deus nos abençoe.
Erenilda Freitas

MONERÓ

MINISTÉRIO ATOS

20 presentes;

Texto: Pv. 4:23-27
Tema: Coração fortalecido, Inimigo
derrotado!
Quebra-gelo: Você se considera
uma pessoa sábia? O que é
sabedoria para você?
Transição: O texto declara que o
coração é o centro da vida humana
e deve ser fortalecido.

Estejam sempre atentos, ao que Deus
quer de nós. Este é o momento em que

Perguntas para discussão nos
PGM:
1. Como as palavras podem
fortalecer o nosso coração? v.24

CULTO DE ORÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Todos nós concordamos que espiritualmente não vivemos num bom momento. Há lutas em toda parte:
na saúde, no Comando do País, na obra missionária, no contexto das nações, nas Igrejas. Ventos fortes e
contrários querem fazer dobrar a obra de Deus no mundo, cumprindo asssim a Palavra de que o aumento
da iniquidade faria o amor de muitos esfriar. Nessa batalha nós não estamos de fora, mas conscientes de
que devemos orar mais, aproveitando as condições que temos hoje:
4ª feira - 19:30h - Culto de Oração ON-LINE.

2. O que significa olhar sempre
para frente? v.25
3. Qual a relação que existe entre
aquilo que olhamos e onde os
nossos pés pisam? v. 25-27
4. Cite os inimigos do coração
apresentados no texto.
Conclusão:

Demais dias: 21:00h – Culto de Oração NOS LARES.

Um coração fortalecido pela
sabedoria de Deus não é vencido
pelos inimigos.

Participe das Orações da sua Igreja.
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.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: Alegrem-se! Seja
a amabilidade de vocês conhecida
por todos. Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4:4,5).

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna
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Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ

CULTO NOITE

Texto: I Tessalonicenses 4:1-8

Texto: 2 Timóteo 2:14-26

Tema: Coração santificado, vida vitoriosa!

Tema: Uma palavra especial para os jovens.

Quebra-gelo: Por que devemos lavar
sempre as mãos e usar álcool gel?

Quebra-gelo: Se você definisse você
mesmo como um vaso, de que material seria?
(ouro, prata, madeira, barro).

Transição: O coração santificado é a alma
limpa para ter comunhão com Deus.
Perguntas para reflexão nas famílias:
1. É verdade que sabemos as coisas mas
nem sempre colocamos em prática? V.1,2
2. O que é um coração santificado? V.6-8
3. Quem define a nossa santificação? V.6-8
Conclusão:
Um coração santificado pelo Espírito Santo
está alinhado com a vontade de Deus,
resultando numa vida vitoriosa.

Transição: O texto é uma palavra dirigida
especialmente para os mais novos.
Perguntas para reflexão nas famílias:
1. Se alguém se purificar dessas coisas (v.21).
Que coisas? v.14-20
2. O que são desejos malignos da juventude?
v.22
3. O que o jovem cristão deve assumir como
certo na sua conduta? v.23-26

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; ir.
Sérgio Adriano; Rosenilda dos
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair
Bastos, Silvia Maria da Conceição;
Lauzira; Maria das Ne ves;
Thereza Ruas; Jathir; Lusa; Nair
Nascimento; Plínio; Ezequiel (filho
Diego/Janmilly); Teresa Jussara;
”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

Conclusão:
Ser jovem é prata, mas ser jovem cristão
aprovado por Deus é ouro.

Parabéns pra você...

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

TELE AJUDA

NOSSO SITE

Abel e Caim fizeram ofertas a Deus.
Abel era pastor de ovelhas e Caim,
agricultor. Deus aceitou a oferta de
Abel mas recusou a oferta de Caim.
O que fez Deus aceitar a oferta de
Abel? Ele ofereceu as primícias do
seu rebanho, ou seja, o seu melhor.
O princípio é o mesmo hoje. Para
Deus, o nosso melhor, pois tudo que
temos vem dele (Gênesis 4:1-5). Não
se esqueça de honrar ao Senhor com
o seu dízimo e a sua oferta.
Banco Bradesco
Ag. 3184 / CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

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.

Visite o nosso site!
Faça download do boletim aqui:
www.ibguarabu.org

EBD
Não deixem de estudar suas lições
da EBD! Encaminhem para os seus
alunos, incentivem seus familiares!

Wallace Fraga de Jesus

07/mai

Andressa Igreja Lourenço

08/mai

Christoffer Rinardo

08/mai

Douglas Romão de Souza

09/mai

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA LAR UM TEMPLO,
CADA REUNIÃO UM CULTO,
MAS

UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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