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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 -

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 404 11 de julho de 2021.

PARA A TUA MISSÃO, AVIVA-NOS!
“Depois de orarem, tremeu o lugar em
que estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo e anunciavam
corajosamente a Palavra de Deus.”
(Atos 4.31)
Promover missões deveria ser uma constante na
vida da Igreja. Uma igreja que não ama missões
está fora da visão de Deus. No Rio de Janeiro,
somos 6,7 milhões de cariocas, ou seja, milhões de
oportunidades para a propagação do evangelho.
Por isso, a campanha Missões Rio na nossa
igreja é fundamental! E a aplicação dessa visão
se torna mais fácil quando agimos em unidade.
Quando uma igreja investe em missões, o retorno
é mais compaixão, mais oração, mais ação e mais
vocacionados dispostos ao cumprimento do Ide.
Estes tempos difíceis que estamos vivendo
exigem adoração, louvor e oração ao Deus Todo
Poderoso que controla e dirige todas as coisas!
Não estou pensando apenas na COVID, mas
também na frieza, no comodismo e na indiferença
de muitos crentes. Até penso que há muitos
evangélicos sem o Evangelho e muitos “crentes”
sem Jesus. Igreja não é um templo cheio de gente,
mas gente cheia de Deus! Quanto mais oração e
vida cheia do Espírito Santo, mais possibilidades
de vitórias em meio às lutas. O Deus que cremos é
infinitamente mais poderoso que o pai da mentira!
Anualmente, a campanha de Missões Rio é
promovida em cerca de 520 igrejas da Convenção
Batista Carioca. Os resultados dessa mobilização
apoiam dezenas de projetos e seus missionários
em vários pontos da cidade. Em 2021, escolhemos
o tema “Para a Tua Missão, Aviva-nos!”, que é
um clamor a Deus para que seu Espírito mova
os corações, gerando paixão por transformação
de vidas. É um tema baseado em Atos 4.31.
Neste pequeno e precioso verso da Palavra
de Deus, destaco seis importantes ações e/ou
comportamentos:
1) Reunidos. Com certeza, não somente
reunidos, mas unidos num mesmo
propósito e motivação! Será que Jesus vê
sempre sua igreja unida ou apenas reunida?
2) Em oração. Quando oramos, dizemos que

precisamos de Deus! Quando não
oramos, dizemos que não precisamos
dele. Devemos orar como se tudo
dependesse de Deus; e trabalhar, como
se tudo dependesse de nós. Deus quer
mudar as coisas em relação a nós,
ou nos mudar em relação às coisas!
3) Terremoto. A igreja temeu e tremeu
diante da ação do Espírito Santo. Foi
um sinal de intensidade e presença de
Deus que aumentaram a convicção
do povo, dando-lhe uma inequívoca
consciência de que Deus estava lá!
4) Foram cheios do Espírito Santo,
revivendo a promessa de Atos 1.8
e o convite de João 7.37-39. Eles
haviam recebido o Espírito Santo
no Dia de Pentecostes, mas agora
estavam sendo novamente plenificados
deste mesmo Espírito para realizar a
obra pela qual foram comissionados;
5) Com ousadia! No poder do
Espírito Santo, os medos e temores
se vão dando espaço à coragem
para o testemunho da fé em Jesus;
6) Anunciavam a Palavra de Deus. A
missão é de Deus, mas ele nos deu o
privilégio de cooperar com ele nessa
missão! E que não fiquemos fora desse
seu propósito estratégico. Entretanto,
sem o genuíno avivamento que produz
louvor, arrependimento e consagração,
não cumpriremos a sua missão.
Que cada um de nós possa orar, verdadeira
e fielmente: Para a tua missão, aviva-nos!
Adaptado do Pr. Nilton Antonio de Souza
Diretor Geral da Convenção Batista Carioca.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
219ª SEMANA
JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

18 Participantes - 02 Visitantes

Tema:
A NATUREZA DA BATALHA
Texto: Efésios 6:10-12
Quebra-gelo: Batalha-O que
vem à sua mente quando você
ouve esta palavra? Por quê?
Transição: Nossa luta (batalha
é pelo coração humano e não
pelo poder social); nossa
luta é para que homens e
mulheres sejam livres das
garras do diabo, e do pecado.
Perguntas
para
discussão nos PGM:

1-Três coisas fortalecem a
Camila Gonçalves vida do discípulo de Jesus
para a batalha: Leitura da
Relatora de Missões Bíblia, oração e comunhão
com a Igreja. Qual dessas
áreas você sente que
estás mais fortalecido?

Jesus nos deu o exemplo dessa aproximação com o Pai através de palavras, ou seja,
nos deu o exemplo de uma vida de oração e nos ensinou para assim fazermos também,
nos ensinando a oração do Pai Nosso, descrita no evangelho de Mateus:6:9, como uma
oração modelo. Nos versículos anteriores, versículo 6, diz às multidões no decorrer do
seu sermão da montanha: “Mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta
e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará”.
MISSÕES RIO

2-“A verdadeira a batalha
só será vencida quando
compreendermos bem contra
quem estamos lutando”.
– Comente esta afirmação.
3-Compartilhe com seu
Pequeno Grupo, quais são
as lições que você tirou
para a sua vida, à luz da
mensagem do PGM de hoje.
Conclusão: Só vencemos
as batalhas se o Senhor for
o general de nossas vidas .

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

Pedidos de Oração
CULTO NOITE 19H

AVIVA-NOS SENHOR PARA
CUMPRIRMOS A MISSÃO!

DESEJAMOS VIVER SEGUNDO
A TUA VONTADE, Ó DEUS MEU!
Guiados pelo Teu Espírito Santo...

Oração
Canto- 451 CC -Os que Confiam
Dedicação de dízimos e ofertas para
Missões Rio
Oração de consagração
PARA ISSO A IGREJA PRECISA ORAR!
“O que vocês pedirem em meu nome, eu
farei”. João 14:6
Canto- 212 HCC “Ó Senhor, Vem Me Dirigir!”
Oração de intercessão
PARA CUMPRI A MISSÃO A IGREJA
PRECISA DO PODER DO ESPÍRITO
SANTO!
Tema e Divisa de Missões Rio
Vídeo clipe do cântico oficial
Missionária- Rosinalva Ferreira Teixeira
Oração

Prelúdio- Espírito Santo enche minha vida
Oração
Leitura Bíblica Alternada: Tito 2.11-14
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto-Em Fervente Oração
Leitura bíblica em uníssono: Judas 24,25
Cânticos: Quão grande é o meu Deus /
Caminho no deserto
DESEJAMOS VIVER SEGUNDO A TUA
VONTADE, Ó DEUS MEU!
Intercedendo uns pelos outros
Canto-Espírito Santo
Oração de intercessão
Mensagem- Pr. Ivan Xavier
Oração

Em destaque

EBD INFORMA
DÍZIMOS E OFERTAS
O dízimo é a devolução que
fazemos ao nosso Senhor de
10% de tudo que ele nos dá,
com carinho e muito amor.
Devolver o dízimo a Deus é
o dever do bom cristão, um
gesto bem generoso, prova
de nossa gratidão. O dízimo
nos leva a um desafio, e
promessas de bênçãos. Faça
a experiência, diz o Senhor
dos exércitos, (Mal 3:10-12).
Banco Bradesco
Aos domingos às 08:45, em nosso canal do Facebook.
Ag. 3184 CC. 46.296-9
Hoje, lição 6: Sujeitem-se uns aos outros, do nosso liCNPJ: 34.148.312/0001-69
vro “Uns aos outros”, com Professor: Pr. Marco Aurélio.

Pelo despertamento espiritual da Igreja;
pelo pastor Ivan e família; recuperação da
irmã Talita, pelos PGM; pelos líderes
e líderes em treinamento de PGM; Pr
Luiz Cláudio e família; por conversões;
pelos adolescentes e jovens; Classe de
Adolescentes em estudo e preparação
para o Batismo, Cícero Galdino (pai da ir.
Raquel); Leocina; Dc Nair Bastos, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas; Jathir;
Evanilde; Tereza Jussara; Zilda Campos,
Serebias, Marilza, Irene Figueiredo,
Rodrigo Tavares (filho da ir. Dalva),
Sandra Freitas, ir. Waldete, Wanessa
(filha da ir. waldete), Sebastião ( pai da
ir. Sandra), Ir. Ester Penha, Missionária
Haniele, Sandra Freitas, Magno e
Rafaela, Alacir Motta e Magda Motta
(mãe e irmã da Ir. Magaly Motta),
Lauro (pai do Ir. Anderson), Enlutados
e contaminados pela COVI D -19.
“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 Paula M. Pereira

11/Jul

Joana Rodrigues Viana

14/jul

Josias de Jesus

14/jul

Talita Ferreira Xavier

14/jul

“Que Deus, nosso Pai, e o Senhor
Jesus lhes deem graça e paz!”
(Filipenses 1:2)
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