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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 -
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ABRIL MÊS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

A PÁSCOA E A SALVAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS
Este mês estamos comemorando o mês da
Escola Bíblica Dominical. E, no segundo domingo
deste mês, também comemoramos a Páscoa.
Eu nasci e fui criado em lar evangélico. Quando
criança, um dos momentos mais esperados da
semana para mim, era o momento da EBD. Eu
ia feliz e contente aos domingos pela manhã,
para encontrar meus amigos e aprender mais da
palavra de Deus. Foi lá que eu ouvi pela primeira
vez sobre o real significado da Páscoa. Até então,
era coelhinho e ovos de chocolate (coisa que eu
amava) e os tradicionais peixes da minha mãe
(coisa que eu não gostava tanto).
Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa tem um
significado muito mais amplo e profundo. Ela
tem momentos marcantes em ambos Antigo e
Novo Testamento. Gostaria de dividir esses dois
momentos com vocês.
Tudo começou há muito tempo, no Egito. Nessa
noite, a tensão era alta. Os israelitas esperavam
ansiosamente em casa pelo grande momento.
Então, à meia noite, o silêncio foi quebrado
por gritos de desespero. E a ordem chegou.
Estava na hora de partir. Os israelitas tinham
sido escravizados pelos egípcios, mas Deus
tinha prometido os libertar. Ele enviou pragas
devastadoras sobre o Egito e fez grande milagres,
mas o Faraó não libertou o povo. Por isso, Deus
decidiu enviar uma última praga, mais terrível que
todas as outras. Em uma só noite, o filho mais
velho de cada casa no Egito seria morto. Mas para
os israelitas, seria uma noite de libertação. Para
os egípcios, noite de tormenta. O que separava
os judeus dos egípcios? O sangue do sacrifício
aspergido nos umbrais das portas.

No Novo Testamento, vemos a Páscoa no texto
de Mateus 26:17-30. Aqui, vemos o início de uma
história de salvação para toda a humanidade.
Nós, que estávamos destinados ao inferno, ao
pecado, à morte, fomos resgatados das trevas
para a maravilhosa luz. Ali, inicia-se o processo
de crucificação, morte e ressurreição do nosso
Salvador, Jesus Cristo. Mas a morte não pôde detêlo. Aleluia, Ele ressuscitou! Assim, ambas histórias
têm um objetivo único: Celebrar a libertação do
pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a
morte! A Páscoa é a celebração da salvação. Foi
o sangue do Cordeiro puro e imaculado que nos
libertou e tem poder para nos salvar. Este Cordeiro
que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e hoje
está assentado à destra do Pai.
Por fim, ao ler a instituição da Páscoa, vemos
a ordenança de não se contaminar, durante a
semana da comemoração, com o fermento. É
também conhecida como a Festa dos Pães Asmos.
Como dito pelo nosso Pastor Ivan no culto
anterior, este também é um tempo de avaliarmos
tudo aquilo que “azeda a nossa massa”. Os Dias
dos Pães Asmos nos fazem lembrar que, com a
ajuda de Deus, devemos remover e evitar todos os
tipos de pecado — simbolizado pelo fermento — e
viver de acordo com os mandamentos de Deus
em todos os aspectos de nossa vida.
Que a sua Páscoa possa ser ressignificada. Que
você possa focar naquilo que realmente importa:
a celebração da ressureição de Cristo, que nos
trouxe salvação. Deus os abençoe.
No amor de Cristo,
Seminarista Cliff Gonçalves

CEIA DO SENHOR
CADA LAR UM TEMPLO, CADA REUNIÃO UM
CULTO, MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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MINISTÉRIO ATOS

37 presentes;

Texto: Marcos 11:20-26
Tema: A fé que remove montanhas.
Quebra-gelo: Qual foi a coisa mais
difícil que você já fez até hoje?
Transição: No texto, Jesus ensina
seus discípulos o segredo da fé
vitoriosa.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. O que Jesus esperava encontrar
na figueira que secou? v.20 (ver
também 12-14).
2. Que lição podemos tirar da
figueira sem fruto? v.20
3. À luz do que Jesus disse, onde
está o poder da oração? v.23
4. A sua fé remove montanhas?
v.24-26
Conclusão:
A fé nos transporta para o Reino de
Deus, onde os milagres acontecem.
Uma oração sem fé é como uma
figueira sem fruto, mas a oração
plena de fé remove montanhas.

Atividades Semanais
DOMINGO:

MISSÕES MUNDIAIS

10h e 19h – Reunião da Família IBGuarabu
QUARTA-FEIRA:
19h30min – Reunião da Família IBGuarabu

“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).

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

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ

CULTO NOITE

Texto: João 20:1-9

Texto: Atos 16:16-34

Tema: Ele viu e creu.

Tema: Confinados, mas não derrotados!

Quebra-gelo: Como a gente se sente quando uma
coisa muito boa acontece? Tem alguma experiência
para contar?

Quebra-gelo: Alguma vez você já ficou preso em
elevador? Como foi a sua experiência?

Transição: No texto, Madalena não acreditou de
imediato na ressurreição do Senhor. Era muito bom
para ser verdade.
Perguntas para reflexão nas famílias:
1. As 3 primeiras pessoas que foram ao sepulcro de
Jesus depois da sua morte tiveram reações diferentes.
Como elas reagiram à ausência do corpo de Jesus no
Túmulo? Veja no texto v.1-9
2. Uma coisa comum entre eles é que os 3 correram.
O que isso significa para você? Por que correram?
v. 2,3
3. A ressurreição de Jesus estava profetizada nas
Escrituras! Qual dos 3 que foram no sepulcro creu
sem a Escritura? Por que creu?
Conclusão:

Transição: No texto, Paulo e Silas são confinados
na prisão, mas a Palavra de Deus continuou livre.
Perguntas para reflexão nas famílias:
1. Por que Paulo e Silas foram presos? v.16-22
2. Além de confinados numa prisão, que mais eles
sofreram? v.22
3. Paulo e Silas não reclamaram da vida, achando que
Deus os castigava. O que eles fizeram para superar
aquele momento difícil? v.25
4. Por que Deus permitiu que Paulo e Silas passassem
por aquelas dificuldades? v.26-34
Conclusão:
As circunstâncias podem nos confinar, mas a Palavra
de Deus deve continuar livre para cumprir o seu
propósito de salvar.

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

Parabéns pra você...

João viu o sepulcro vazio e creu que o Senhor Jesus
havia ressuscitado. Sua fé certamente era fruto da
íntima comunhão com o Senhor. E você, crê na
ressurreição de Jesus?

Em destaque
TELE AJUDA
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.
EBD
Não deixem de estudar suas lições
da EBD! Encaminhem para os seus
alunos, incentivem seus familiares!
NOSSO SITE
Visite o nosso site:
www.ibguarabu.org

DÍZIMOS E OFERTAS

CULTO DE ORAÇÃO E
ESTUDO DA BÍBLIA

O trabalho, o pão, o teto e a
provisão não vão faltar. Deus
suprirá nossas necessidades de
acordo com as suas gloriosas
riquezas em Cristo Jesus (Filipenses
4:19). Daquilo que Ele te dá, devolva
a parte que será usada na obra dele
no mundo. Deus nos abençoe!

Nesse período de confinamento
social a nossa Igreja tem orado
mais. Além da reunião reduzida
no Templo na quarta-feira,
19:30h e domingo, 10h, a Igreja
se reúne também em casa, às
21h, nos demais dias. É a grande
oportunidade das famílias orarem
juntas em casa. Participe pelo
Grupo Membros IBG e mídias
sociais.

Banco Bradesco
Ag. 3184
CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

Ivanise de F. de Jesus

12/abr

Ione da Silva dos Santos

13/abr

Marta de S. P. da Silva Vidal 13/abr
Marcela Santos Moreira
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Gilberto da Rocha Chaves
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Fernando Pereira da Silva Jr 16/abr
Zélia Cavalcanti de Souza

CULTO NAS FAMÍLIAS
CADA LAR UM TEMPLO, CADA REUNIÃO UM
CULTO, MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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