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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 381 07 de fevereiro de 2021.

A AUTORIDADE DO NOME DE JESUS.
Em seu ministério, o Senhor Jesus foi
provado em diversas áreas e demonstrou
seu poder sobre as circunstâncias.
Especialmente em trechos de dois capítulos
do Evangelho de Marcos, sua autoridade
foi, seguidamente, demonstrada:
autoridade sobre o poder da natureza
(4.35-41), autoridade sobre demônios
(5.1-20), autoridade sobre a doença (5.2134) e autoridade sobre a morte (5.35-43).
Confira a reação das pessoas diante da
grandeza do Senhor em cada um dos
eventos relatados: “quem é este que
até o vento e o mar lhe obedecem?”
(4.41); “…E todos se admiravam” (5.20);
“…Então, ficaram todos sobremaneira
admirados” (5.42). Logo em seguida,
Jesus foi pregar em Nazaré, cidade
onde cresceu. Porém, a rejeição de seus
concidadãos foi tamanha que não mais
a multidão se admirou de Jesus, mas o
inverso aconteceu: “[Jesus] admirou-se da
incredulidade deles…” (6.6). Que ironia!

cidade familiarizada com Jesus: risco de
menosprezar a autoridade do Senhor
por causa da convivência. Ora, o mesmo
Deus soberano de outrora continua
soberano ainda hoje! Diante de tantas
provas da autoridade de Jesus, ainda
duvidaremos de Seu poder nos detalhes
de nossa vida?
Ainda questionaremos Seu amor?
Se colocarmos Jesus e sua autoridade
no dia a dia de nossas vidas, viveremos
coisas maravilhosas com o Senhor,
por isso meu caro irmão, vivamos o
evangelho de Jesus, como ele nos
ensinou e o Mundo verá Jesus em nós.

Pr. Luiz Cláudio Robaina Serra

Porque devemos Orar?
Quem ama Jesus ora! A oração nos aproxima de Deus e faz uma grande diferença
em nossas vidas, trazendo muitas bênçãos. Não dá para viver como cristão sem orar.
Quando oramos e convidamos o Senhor a fazer parte da nossa vida, estamos
sendo instrumentos em Suas mãos. Ele nos irá abençoar e orientar e, no processo,
também seremos usados para abençoar quem nos rodeia. Quando oramos
por oportunidades para ajudar ao próximo, estamos sendo cooperantes com o
Senhor e, também, estamos abençoando as nossas próprias vidas. Por isso Ore!!!
Você já orou no dia de hoje?
Atividades Semanais

QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

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

JD. CARIOCA III

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

15 Participantes - 00 Visitantes

Falta ao povo de Deus, do século XXI,
deslumbramento com a majestade de
Jesus. Nós, povo familiarizado com Jesus,
corremos o mesmo risco de Nazaré,

DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
197ª SEMANA

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.

AVISOS

Previsão de Retorno do
Culto das 19 horas
Dia: 21/02 ( Domingo )
CASADOS PARA SEMPRE
PRÉ-INSCRIÇÃO
casais que quiserem participar do curso, procurar o Pr.
Ivan e Talita ou Anderson e
Cida ( sem data definida ).

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

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

Tema:Prossigo para o Alvo
Texto: Filipenses 3.13-14
Quebra-gelo:Como você
está se preparando para este
tempo de retorno as atividades?
Compartilhe.
Transição: Paulo depois
do seu encontro com Jesus
ele toma uma postura
muito importante sobre
o seu passado, e começa viver
tempos novos.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1-Como você lida com esta
afirmação: “olhe menos para o
retrovisor e foque mais sua vida
no para-brisas?”
2-Existe alguma coisa dos seu
passado e que você queira
deixar para se tornar um melhor
servo de Jesus? Se sim, o que
mais tem impedido você de
fazer isso hoje?
3-Qual tem sido a sua maior
dificuldade em se concentrar
naquilo na qual você tem sido
chamado por Deus?
Conclusão: O Apóstolo Paulo
depois de ter um encontro com
Cristo, ele decidiu viver coisas
novas ao lado de Cristo, por
isso precisamos prosseguir
para o Alvo que é Cristo Jesus,
e assim viveremos coisas novas
em Cristo Jesus.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

O meu melhor é para Cristo
Texto: Colossenses 3:18-25
Mensagem: Seminarista Cliff Gonçalves
Perguntas que podem ser feitas do
texto:
1- Dos versículos 18-22, Paulo dá
exemplos de serviço. Você consegue
pensar em outros serviços nos quais você
deve agir de todo o seu coração?
2- No versículo 23, o que você entende
pela expressão “tudo o que fizerem”?
3-O que é necessário para que você faça
seu melhor para Cristo?
Conclusão: Deus não te quer parcialmente.

Ele quer que tudo o que você faça, que
faça de todo o coração para Ele. Em outras
palavras, ele quer o seu melhor. E você só
alcança o seu melhor em Cristo Jesus.

Lição 5
O caminho da justificação
Texto básico:
Texto devocional:
Versículo-chave:

Romanos 3:21-4.25
Salmos 1:1-6
Romanos 3:23-24

‘‘Pois todos pecaram e carecem da glória de
Deus, sendo justificadosgratuitamente, por
sua graça, mediante a redenção que há em
Cristo Jesus’’
Alvo da Lição: Ao estudar a lição, você terá
condições de saber que a justiça de Deus se
Revelou em Cristo, que só é possível obter a
justiça pela fé na pessoa do Redentor; e de
entender o caráter étnico universal da justiça
divina.

A nossa motivação ao devolver o
dízimo não é conseguir bênçãos
materiais de Deus, mas expressar
gratidão e adoração pelas dádivas
recebidas. Deus não faz troca
com ninguém. Existem igrejas que
ensinam a teologia da prosperidade,
um tipo de barganha com Deus. Mas
Deus não pode ser comparado a um
fundo de investimento, não é essa
a relação que Ele deseja ter com
Seus filhos. O Senhor nos ensina
a ofertarmos humildemente e em
sinceridade, não por ostentação ou
interesse (Lucas 21:1-4).
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“E tudo quanto pedirdes em 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...
Ana Luiza Paruker dos Santos

07/fev

Analucia Castro Santos

07/fev

Maria Helena Alves de S. Louzada 07/fev

Oração

Cliff Iuri de Souza Gonçalves

Em destaque
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; Cliff e Camila; Tereza
Jussara; Fran Tavares; Italo (neto do irmão
Ataíde e da irmã Regina), Zilda Campos;
Wilson Andrade, Cilas e Maria do Carmo,
Eliete (esposa do irmão Carlos) e
Vivian, Carlos (pai do Vitor), Saturnino
Santos; Lucia Santos; Vera Cunha;
Rejane Paulino; Osmar Paulino; Juliane
Bittencourt,Dc.Sidmar, Paul Tavares..

IDA AO TEMPLO

CEIA DO SENHOR HOJE!

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.

Ceia do Senhor transmitida online e presencial do nosso Templo.
HOJE, às 10 horas. Lembre-se de
providenciar os elementos

12/fev

Ensina-nos a contar os nossos dias
para que o nosso coração alcance
sabedoria.
Salmos 90:12

EBD DURANTE A PANDEMIA

ESTRADA ROMANA

Iniciamos dia 10-01 ( Domingo ) A Carta de Paulo aos
Romanos manuscrita com
duração de 6 meses.
Início: 21 de Fevereiro
Hora: 08:45 - 09:45h
e seguindo todas as normas de
segurança pública, estaremos nos
reunindo no Templo em classe
única. Não se atrase.

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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