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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 382 14 de fevereiro de 2021.

INTELIGÊNCIA, CONHECIMENTO OU SABEDORIA?
“Há, porém, um espírito no homem,e o sopro do Todo Poderosó o faz entendido”
( Jó 32.8)
Há uma importante diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Alguns
os confundem e afirmam se tratarem da mesma coisa. Porém, não são! Inteligência é
algo nato. É a capacidade que cada um tem de raciocinar, de processar as informações
de forma rápida, lógica e cadenciada, de elaborar conceitos e realizar cálculos com
precisão. Isso varia de uma pessoa para outra e se manifesta em aptidões específicas
em cada indivíduo. Por isso, alguns destacam-se em seus campos de atuação com
desempenho superior aos demais.
Conhecimento é o conjunto de informações que acumulamos ao longo da vida.
Desde cedo, assim que nascemos, passamos a acumular informações que irão
nos conectar com o mundo, com as pessoas. É a arte de amontoar aprendizado.
Aprendemos a falar, a andar, a enxergar, a comer, a reconhecer e a diferenciar umas
coisas das outras. Damos nomes às nossas descobertas e aprendemos a lidar com
elas. Desde que nascemos até morrermos estamos adquirindo conhecimento e
acumulando aprendizado. Pelo menos, deve ser assim.
É comum nos dedicarmos a aprender melhor aquilo para o que nossa inteligência se
inclina. Sabedoria, por sua vez, é a habilidade que temos de usar a nossa inteligência
(raciocínio) para lançar mão do conhecimento adquirido (aprendizado) para fazermos
escolhas, tomarmos decisões, reagirmos às circunstâncias e definirmos o rumo da
nossa vida. Sabedoria tem a ver com fazer a vida valer a pena. Tem a ver com deixar
um legado, com exalar o bom perfume, com glorificar a Deus. Para nada servem
inteligência e conhecimento, se não existimos para fluir o sopro da vida em Deus.
Pr. Luiz Cláudio Robaina Serra

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

DÍZIMOS E OFERTAS

O Poder da Concordância na Igreja

No início da igreja em Atos 2:44-45 as pessoas que se converteram vendiam e distribuíam
todos os seus bens; quando Deus instituiu na
Lei a décima parte do que as pessoas produziam para manutenção do templo e sustento
da classe levítica no Antigo Testamento podemos compreender que é uma boa referência
para nós cristãos contribuirmos com a manutenção da obra do Senhor.

Um outro cenário em que os milagres gerados
pela oração se manifestam é na concordância
da Igreja,Quando o povo de Deus se une
em oração,coisas extraordinárias realmente
acontecem. O Senhor Jesus prometeu que
quando nos reuníssemos dois ou três, disse Ele
e concordássemos acerca de algo em oração,
aqui na Terra, seria ligado no céu. (Mateus
18:18-20).
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Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

DEMAIS DIAS:
21:00h –
Culto de Oração em casa.

AVISOS

Reunião do conselho e Assembleia regular, Dia 25/02 ás
19:30h, no Templo.

EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de CASADOS PARA SEMPRE
cada família da igreja, para
PRÉ-INSCRIÇÃO
atender ao isolamento social casais que quiserem particisolicitado pelas autoridades. par 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:
---------------------

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
198ª SEMANA

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

15 Participantes - 00 Visitantes

Tema: PORQUE ELE ME AMOU
Texto: 1João 4.19
Quebra-gelo: Em que lugar
na sua vida você gostaria de
chegar antes de todos, ou
seja, chegar primeiro?
Transição: A palavra de
ordem é amar, Ele me amou,
quando o amor de Deus
invade o nosso coração,
ele nos leva a amar a obra
dele. Jesus fez a maior obra
missionária entregando-se
por inteiro, por amor a nós,
e a nossa resposta deve ter
a mesma intensidade desse
amor.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1-Você tem sido grato ao
Senhor pelo seu grande
amor demonstrado a você?
Se sim, diga como?
2-De forma prática, como
posso demonstrar o meu
amor por Jesus e sua obra
em minha jornada diária?
3 - Vo c ê e n t e n d e q u e
contribuir, orar e testemunha
do amor de Deus é responder
a esse amor, ou estará
faltando algo? O que mais
pode ser incluído nesta lista?
Conclusão: O Amor de Cristo
nos alcançou e nos transformou
e nos deu vida nova.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ (on-line)

Na Escola de Deus
Texto: Gênesis 39:1-23
Mensagem: Pr. Luiz Cláudio Robaina
Perguntas que podem ser feitas do
texto:
1- Um escravo pode ser honrado?
Gn 39:1-6
2- O fiel pode ser injustiçado?
Gn 39:7-20
3-O preso pode se sentir livre?
Gn 39:21-23
Conclusão: Antes de colocar alguém numa

alta posição, a pessoa precisa entrar na
escola de Deus, passar pelas provas e ser
aprovado. E quanto a você, como está a sua
formação na escola de Deus?

Pedidos de Oração
EBD On-Line (19h / youtube)
Lição 6
Justificados em Cristo
Texto básico:
Texto devocional:
Versículo-chave:

Romanos 5.1:21
1João 4.7:21
Romanos 5.8

‘‘Mas Deus prova o seu próprio amor

para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores’’

Alvo da Lição: Ao estudar a lição, você terá
condições de compreender que a justificação
é a única forma de entender seu real valor
diante de Deus, e lhe mostrará quanto o
Deus perfeito e santo pode amar pecadores
como nós.
Oração

Em destaque
Retorno do Culto Vespertino

No próximo dia 21 de fevereiro, domingo que vem,
voltaremos a ter os cultos da noite, às 19 horas.
Pela manhã haverá a EBD classe única no santuário, de 8:45 às 9:45 horas.
Pedimos a todos que mantenham os mesmos cuidados preventivos quanto
a contaminação pelo vírus Covid 19, evitando aglomerações, contatos
físicos, cumprimentos, apertos de mãos, abraços, e proximidade física.
Ao chegar no Templo, higienize os sapatos no tapete anti Covid, usem o álcool
gel na entrada do santuário, usem máscaras e mantenham o distanciamento
social ao ocuparem os assentos.
Além disso, evitem vir se estiverem com os sintomas
como febre, dor no corpo, ausência de olfato e paladar.
A retomada gradual das nossas atividades de culto e adoração ao nosso
Deus requer que todos sejamos mordomos no cuidado um com outro
nesse período de restrições imposto pela pandemia do vírus Covid 19.
E que o Senhor nos guarde nesta retomada gradual dos nossos
cultos ao Senhor

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.
EBD ON-LINE

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;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..

“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...
Edvaldo Santos

15/fev

Edvone Martins da Cruz Fraga

15/fev

Karen Fraga Freire Rodrigues

15/fev

Edna de Mello A. da Silva

16/fev

Jorge Cesar Marques

18/fev

“Este é o dia em que o Senhor agiu;
alegremo-nos e exultemos neste dia.”
Salmos 118:24

EBD DURANTE A PANDEMIA
Va m o s i n i c i a r n o s s a s a u l a s
presenciais, dia 21 de fevereiro.
Contamos com os professores Eli,
Adenair e Robson.
Temos novos desafios, classe única,
horário reduzido, uso de máscara
, distanciamento.Mas, maior é o
que está em nós do que o que está
no mundo.
TEMA EBD 2021
Servindo a Deus de Todo coração
DIVISA
‘‘O que vocês fizerem, façam de
todo o coração, Como se estivessem
servindo o Senhor e não as pessoas’’.
( Colossenses 3:23)

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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