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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 405 18 de julho de 2021.

CONFIANÇA
Estamos em campanha de Missões e
quando fui convidado para escrever algo
para o edital deste domingo, fiquei um
pouco perdido em sobre o que escrever.
Tenho bons exemplos missionários na
família, sendo o principal deles o meu avô
e suas incontáveis viagens missionárias,
se a idade não impedisse, ele pretendia ir
a África! Mas em se tratando de missões
urbanas, há outro expoente familiar que devo
destacar: Meu pai e nossa escola de mergulho.
Há 15 anos atrás, meu pai começou a nossa
escola de mergulho de uma forma bastante
modesta, éramos apenas eu, meu amigo
Serginho e meus primos Fabiano e Josiele.
Porém um cada um foi trazendo um amigo,
que foi trazendo outro amigo e assim a escola
foi crescendo e meu pai viu isso como uma
oportunidade evangelística e considerou a
nossa escola como sua Capelania subaquática.
Toda vez que recebíamos novos alunos,
meu pai costumava quebrar o gelo com a
seguinte piada: “A menor distancia entre 2
pontos, é uma linha reta, então, você tem
aqui 3 opções: 1. atravessar nadando; 2.
fazer como Moisés, abrir o mar e atravessar;
3. ou faz como Pedro e tenta andar sobre as
águas. As duas primeiras dependem da sua
fé, então pra garantir, o melhor é ir nadando”.
Essa piada, embora não muito engraçada,
rende uma lição interessante: Confiança.
Quando nadamos, com algum esforço
e treinamento podemos chegar ao nosso
objetivo, alguns com mais facilidades que
outros, mas de maneira geral é possível
alcançar seu destino com seu mérito
próprio. Porém, dependendo da distância
ou até mesmo da correnteza, iremos nos
cansar e por fim afundamos, essa é nossa
vida sem Deus, podemos alcançar nossas
metas, mas a tendência é fracassar, mas
com a benção de Deus, iremos triunfar.
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No entanto, existem situações
JD. CARIOCA III
HFAG
na vida em que os obstáculos são
grandes demais para se atravessar
com nossa força. Foi assim com
Moisés, ele se viu numa situação
JD. GUANABARA
GUARABU
impossível de se resolver, a frente
o mar e a atrás todo o exército do
faraó, não havia o que se fazer, a
não ser ajoelhar e orar. Não é difícil
encontrarmos situações similares
JD CARIOCA IV
EMBAIXADORES
em nossas vidas, em que nos vemos
diante de um problema impossível
de ser resolvido, mas felizmente, nós
cremos num Deus do impossível.
JD. CARIOCA I
JD CARIOCA II
Por fim, em meio a uma terrível
tempestade no meio do mar, os
discípulos estavam apavorados, então
08 Participantes - 00 Visitantes
a figura de Jesus surgiu em meio a
Tema:
chuva, caminhando sobre as águas
e o temor era tanto que pensaram se ALEGRIA NO SOFRIMENTO
Texto: Filipenses 1:29
tratar de um fantasma, Jesus então
convida Pedro para que caminhe até
ele, porém, em dado momento, Pedro Quebra-gelo: Quando o seu
se deixou levar pelo medo e começou dia é péssimo, o que você faz?
a afundar. Assim é conosco na vida
com Cristo, muitas vezes iremos
passar por tormentas que nos farão Transição: Essa carta de Paulo
fraquejar na fé, mas lembre-se, Jesus é bem pessoal, Paulo está
sempre estará lá, calmo e estendendo escrevendo a uma Igreja que
a sua forte mão, cabe a nós segurá-la. ele mesmo tinha plantado. A
centralidade da carta está na
Essa é a lição que meu pai tem pessoa de Jesus Cristo e sua
tentado passar para nossos alunos principal característica é a “alegria
nesses 15 anos de história. Passamos em meios as dificuldades’’.
por muitas provações e não tem
sido fácil, mas tudo bem, se diante
p a r a
de nós não se abrir o mar, Deus P e r g u n t a s
nos fará andar sobre as águas. d i s c u s s ã o n o s P G M :
						
		Thiago Rocha Freire 1 - P a u l o e s t a v a p r e s o e
mesmo assim estava alegre.
Ministério Jovem Atos Quais situações difíceis você
está enfrentando, e qual
sua atitude diante delas?

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

A oração é uma via de mão dupla, onde nos deleitamos em Deus e Ele tem prazer em
nós. Não apenas Jesus buscava a intimidade com o Pai, mas também o Pai tinha prazer
em seu filho unigênito. “… e eis, vindo na nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu
filho amado, em quem me comprazo…” (Mateus 17:5). Diante disso pergunto, será que
Deus tem tido prazer em nós? Oração é o alimento que nos nutre e nos fortalece no Pai.
MISSÕES RIO

2-Quando e como Deus usou
a sua vida para trazer algo bom
para você e para o seu próximo?
3-Compartilhe com o seu PGM
uma situação em sua vida que
houve sofrimento, no entanto, ao
passar você amadureceu, se tornou
alguém mais parecido com Jesus.
Conclusão: Paulo finaliza o
primeiro capítulo mostrando
a importância de sermos
perseverantes e sermos fiéis
mesmo diante das adversidades
e que jamais tenhamos uma visão
equivocada do que é servir a Jesus.
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Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

Pedidos de Oração
CULTO NOITE 19H

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, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas;
Jathir; Tereza Jussara; 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 COVID-19.

Quando tudo perante o Senhor
Igreja em Ação
estiver ...
... Seu louvor chegará ao trono da graça “Este é aquele que veio por água e sangue,
de Deus.
isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas
por água e por sangue. E o Espírito é o que
testifica, porque o Espírito é a verdade”.
Oração
(1 João 5: 6)
Leitura Bíblica em uníssono: Sofonias
3:14
Oração
Dedicação de dízimos e ofertas
Leitura Bíblica – Efésios 4: 4-7
Canto- Todavia me alegrarei
Canto – 574 HCC – “ Um só rebanho”
Oração de consagração
Oração de intercessão
...Seu clamor chegará ao trono da graça “E disse [Jó]: Nu saí do ventre de minha mãe e
de Deus
nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e o Senhor
o tomou: bendito seja o nome do Senhor.” “E tudo quanto pedirdes em meu
Leitura Bíblica: Sl.141.1-3;8-9
nome eu o farei, para que o Pai
(Jó 1: 21)
Canto: Em fervente oração
seja glorificado no Filho. Se
pedirdes
alguma coisa em meu
Dedicação
de
Vidas
e
Bens
Oração de intercessão
nome, eu o farei.”
(João 14:13,14)
...Nosso coração estará pronto a ouvir a Canto- 154 CC – “Firme nas Promessas”
voz de Deus
Oração de Consagração
Mensagem- Seminarista Cliff Gonçalves
Mensagem- Pr. Leopoldo Rodrigues
Oração
Oração
Magno Philipe S. Rodrigues 19/jul

Parabéns pra você...

Em destaque

DÍZIMOS E OFERTAS
O dízimo e oferta nada mais é que
reconhecer toda a benevolência
do Pai, entregando-lhe de
volta tudo aquilo que Ele te
proporcionou, fazendo assim
com que sua obra se fortaleça
e se perpetue. Sim, a obra do
Pai precisa ser mantida e você
é parte essencial nesse projeto
Divino. Por isso, esteja sempre
atento às suas ofertas e no
quanto elas são importantes.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69
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Nair Barbosa Gomes

20/jul

Ronaldo Dupont

21/jul

Heleno dos S. Ferreira

24/jul

“Deleite-se no Senhor, e ele atenderá
aos desejos do seu coração.”
Salmos 37:4

CESTA DO AMOR

Aos domingos às 08:45, em
nosso canal do Facebook.
Hoje, lição 8: Encorajem-se
uns aos outros, do nosso livro
“Uns aos outros”, com Professor: Irmão João Marinho.
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