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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 398 30 de maio de 2021.

FAMÍLIAS INSTRUÍDAS NA PALAVRA DE DEUS
“E estas palavras que hoje te ordeno estarão
no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos e
delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te”
(Deuteronômio 6:6,7)
Há diversos níveis de ação na
d i v i s a d o M ê s d a Fa m í l i a d e s t e a n o .
Primeiramente a Palavra de Deus deve
estar firmemente estabelecida no coração dos
pais. Coração aqui denota o centro da vida, o
lugar mais importante, a posição mais elevada.
Não deve ser, obviamente, algo superficial,
momentâneo, que se esvai ao sabor dos
ventos. Precisa, sobretudo, estar arraigada no
entendimento, circulando na corrente afetiva
da pessoa, exalando nos poros da alma. Deste
modo, a primazia que se concede aos valores
eternos da Palavra de Deus na vida dos pais
irá transbordar naturalmente para a vida dos
filhos, cumprindo no bom sentido aquilo que o
Senhor Jesus afirmou ao dizer que a boca fala
do que está cheio o coração (Mateus 12:34).
O segundo aspecto da divisa destaca que o
processo de transmissão da Bíblia acontece no
ambiente informal da família. É primeiramente
dentro de casa onde se plantam as sementes
da vida eterna no coração dos filhos. Esse
esforço deve ser feito o quanto antes, da melhor
forma possível, desde a mais tenra idade,
de modo natural e sobretudo pelo exemplo.
Crianças gostam de histórias, de música, de
heróis que realçam as virtudes humanas na
sua relação com Deus, e a Bíblia é um manual
repleto de recursos neste sentido. Famílias

instruídas na Palavra de Deus tem a Bíblia
presente no seu dia a dia de forma viva.
Um terceiro aspecto importante é que
os pais devem manter uma relação muito
estreita com Cristo e com a sua Igreja, pois
o ambiente espiritual e social da Igreja
de Cristo é rico de reforço àquilo que se
ensina em casa. Pais que são firmes na
Igreja têm mais força para testemunhar de
Jesus aos seus entes queridos. Além disso,
na Igreja vemos outras pessoas como
nós, aprendemos com elas mas também
as ensinamos com nossas experiências.
Esse processo de absorção ajuda na ação
de inculcar valores no coração dos filhos.
Inculcar significa imprimir uma coisa no
espírito e na mente da pessoa. É passar
a instrução para o nível de pensar e agir.
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Por último, podemos destacar que o texto
da divisa do Mês da Família deste ano vem do
32 Participantes - 00 Visitantes
período da aliança mosaica, mas atualmente
Tema:
vivemos no tempo de uma nova aliança
com Cristo. Algo melhor e maior aconteceu VIDA ABENÇOADA E FELIZ
com a vinda do Senhor Jesus a este mundo,
permitindo que o Espírito Santo regenere o
Texto: Salmo 32:1-11
coração do pecador para que compreenda
as coisas de Deus com mais profundidade.
Por isso, deixe Jesus reinar no seu coração
e viva em amor no seio da sua família que a Q u e b r a - g e l o : Q u e m
sua família será instruída na Palavra de Deus. é a pessoa mais feliz

que você conhece?

Pastor Ivan e Talita

Transição: No texto,
Davi dá testemunho
de uma mudança para
melhor na sua vida.

Jesus orou no seu batismo (Lc 3:21), num lugar solitário (Mc 1.35), no deserto (Lc 5.16), a noite
inteira, antes de escolher os doze (Lc 6.12), antes do convite “vinde a mim” (Mt 11.25-27), na
alimentação dos 5.000 (Jo 6.11), depois da alimentação dos 5.000 (Mt 14.23), quando ensinou a
oração dominical (Lc 11.1-4), em Cesareia de Filipe (Lc 9.18), antes da sua transfiguração (Lc 9.28,29),
pelos pequeninos (Mt 9.13), antes de ressuscitar Lázaro (Jo 11.41,42), no Templo (Jo 12.27,28), à
Ceia (Mt 26.26,27), por Pedro (Lc 22.32), pelos Discípulos (Jo 17), no Getsêmani (Mt 26.36,39,42,44),
na cruz (Lc 23.34), em Emáus (Lc 24.30). E você, que lugar a oração ocupa em sua vida diária?

Perguntas para
discussão nos PG M:

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

CASADOS PARA SEMPRE

EBD INFORMA

AVISO

1-Qual foi a maior
experiência de vida que
Davi vivenciou? V. 1,2
2-O que o impedia
d e s e r f e l i z ? V. 3 , 4
3-O que Davi fez
para se livrar do seu
problema?
V. 5 - 11

Foi ministrada nesta segunda-feira (24-05). Lição 10 - Intimidade.
“Eu sou do meu amado, e o meu amado
é meu”. (Cânticos 6:3)

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Hoje estaremos resumindo
a nova revista “UNS AOS
OUTROS” com o tema:
MUTUALIDADE, para dar
início no dia 04/06 a primeira lição.

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

Conclusão: Vida
abençoada e feliz só é
possível quando a nossa
consciência não nos
acusa de pecado pelo
perdão que Deus nos dá.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

FAMÍLIAS INSTRUÍDAS NA PALAVRA MINHA FAMÍLIA BEM-AVENTURADA
DE DEUS
NA PALAVRA DE DEUS
Prelúdio: Cântico- Eu e Minha Casa
Boas-vindas
Oração
Leitura Bíblica: Provérbios 3:1-2
Cântico- Tu És Bom
Dedicação de Dízimos e ofertas
Cântico- Todavia Me Alegrarei
Oração de Consagração
Leitura Bíblica Alternada: Deuteronômio
6.3-5 / Salmos 127
Oração de Intercessão
Tema e Divisa do Mês da Família
Louvor tema do Mês da Família: Minha
Família está de pé
Mensagem: Pastor Ivan Xavier
Cântico– 422 HCC Como agradecer a
Jesus?
Oração

Boas-Vindas
Oração
Leitura Bíblica: Salmo 84.5
Hino- CC 35 O Gozo da Vida
Dedicação de dízimos e ofertas
Hino– CC 301 Crer e Observar
Oração de Consagração
Leitura Alternada: Salmos 128:1-6 /
Salmos 144.15
Oração de Intercessão
Leitura Bíblica do Tema do Mês da
Família:
Famílias Instruídas da Palavra de Deus
Divisa: Deuteronômio 6.6-7
Mensagem: Ir. Anderson Ramos
Oração

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; Classe de
Adolescentes em estudo e preparação
para o Batismo, Cícero Galdino (pai da
ir. Raquel); Leocina; Dc. Adenair; Nayllet
(filha da Dc. Nair), Dc Nair Bastos, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas; Jathir;
Evanilde; Tereza Jussara; Zilda Campos,
Dc. Sidmar, Serebias, Marilza, Lucimar, Irene
Figueiredo, Rodrigo Tavares (filho da ir.
Dalva), Fernando Pereira, Fernando Pereira
Junior, Ir. Sandra Freitas, Ir. Ester Penha,
Enlutados e contaminados pela COVID-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...
Anderson de Oliveira Pereira

02/jun

Elza Vieira da Costa

05/jun

Lucas da Rocha Freire

05/jun

Raquel Soares da R. Chaves

05/jun

“O Senhor te abençoe e te guarde; o
Senhor faça resplandecer o seu rosto
sobre tie te conceda graça; o Senhor
volte para ti o seu rosto te dê paz.”
(Números 6:24-26)

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
Alguns afirmam que o dízimo é
coisa do Antigo Testamento, mas o
dízimo esteve em uso muito antes de
Moisés. Abraão e Jacó pagaram-no.
Entre os judeus destinava-se ao sustento
dos levitas; e os levitas se ocupavam do
governo civil tanto quanto do serviço
religioso (I Cr 23). Os cristãos, por sua
vez, devem estar dispostos a doar de si
os seus bens para a manutenção do culto
na Igreja que congrega, bem como para
a expansão do Evangelho no mundo.
Aquele ou aquela que se associa a Deus
neste propósito colherá muitas bênçãos.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69
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Mais um encontrinho online
das MR em Guarabu. Nosso
tema foi família protegida.
Os perigos são inúmeros
mas o Senhor Jesus não nos
deixou indefesos (Ef.6:10-18).

Depois de mais de um ano tivemos
nosso primeiro culto jovem dia
22/05, almas convertidas, louvor e
uma imersão sem igual em Cristo.
Saímos com uma certeza, que precisamos e vamos ir mais fundo no
Senhor. Vêm com a gente para a
próxima, para irmos mais em Deus.
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