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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 385 21 de fevereiro de 2021.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
199ª SEMANA

A IGREJA E A PANDEMIA
Desde o começo das restrições impostas pela
pandemia do coronavirus a nossa Igreja vem
adotando uma série de medidas para atravessar
este tempo difícil. Primeiramente restringimos o uso
do templo a duas reuniões semanais no santuário:
o culto de oração nas quartas-feiras e os cultos
dominicais pela manhã.

o interesse de alguns pela volta do culto da
noite. Houve até os que foram visitar outras
igrejas no horário da noite, mas como era de
se esperar, não ficaram totalmente satisfeitos,
porque nada substitui a nossa Igreja, aquela
que pertencemos como membro, aquela que
escolhemos participar de coração.

Nessas reuniões, a orientação sempre foi a de
cautela quanto a aglomerações que pudessem
colaborar com a transmissão do vírus COVID-19.
Para isso, disponibilizamos o álcool gel, tapete
anti-covid, uso de máscaras durante os cultos,
distanciamento social nos assentos e a limpeza extra
do templo, além da que já era feita normalmente.

Pois bem, hoje com muita alegria retornaremos
a funcionar no horário vespertino e também
teremos a EBD classe única pela manhã, antes
do culto matutino. É importante frisar que isso
não significa que a pandemia já acabou e que
podemos relaxar. Pelo contrário, devemos
manter os mesmos cuidados de antes, até que
esse tempo de disseminação do coronavirus
Do ano passado para cá, fizemos reuniões
seja dissipado.
mensais para avaliar a nossa conduta perante as
necessidades da Igreja, sempre optando pela cautela
O pedido a todos é o de sempre: cautela, nada
e cuidado em relação aos nossos membros, cuja de aglomerações, observem as regras sugeridas
média de idade está dentro do grupo de risco.
pela ciência e cultue a Deus com o melhor que
você tem. Pela misericórdia de Deus, podemos
A orientação sempre foi a de que os membros
comemorar a graça de estarmos aqui na
viessem ao templo sempre que se sentissem
reabertura do culto da noite, e que o Senhor nos
isolados, sozinhos, necessitando de interação
abençoe em nossa caminhada com ele até o fim.
social, sentido a falta do culto a Deus, obviamente
observando prioritariamente o estado de saúde
particular de cada um.
Creio que foi uma decisão muito acertada porque
o impacto de uma Igreja fechada e sem cultos
é muito grande na vida daqueles que amam o
Templo como a casa de Deus, tal como sempre foi
na vida dos seus adoradores: “Como são felizes os
que habitam em tua casa; louvam-te sem cessar!”
(Salmos 84.5).
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MINISTÉRIO ATOS

15 Participantes - 00 Visitantes

Tema:

Decida-se por Cristo de
verdade!
Texto: Mateus 26:31-35
Quebra-gelo: O que leva uma
pessoa a mudar de decisão?
Isso já aconteceu com você?

Mesmo com a realização de um culto dominical
por semana, foi gratificante também observar

Transição: O texto revela a
firmeza e a fraqueza de Pedro
ao tomar decisões.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Um dos sinais vitais de uma vida espiritual saudável é a prática da oração. Quanto mais a Palavra Perguntas para discussão
do Senhor Jesus está em nós, mais nos sentimos inclinados a orar.

nos PGM:

Como anda a sua vida de oração? Você tem um tempo dedicado e de qualidade para falar francamente 1-Por que Pedro decidiu nunca
com Deus? Você tem prazer na oração ou isso é feito de forma mecânica e dificultosa? Pelas respostas abandonar Jesus? v.31-33
dadas a essas perguntas, você pode ter uma ideia do quanto Jesus tem de você.
Independente de como esteja sua vida de oração, dê o primeiro passo para essa prática ou invista 2-Ele estava convicto da sua
mais tempo junto ao Senhor: “Mas quando você orar,vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu decisão? v.34
Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará”. (Mateus 6:6)
Atividades Semanais
DOMINGO:

QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE ÚNICA Moneró
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
DEMAIS DIAS:
10:00h CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
21:00h –
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
Culto de Oração em casa.
19h – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
QUARTA-FEIRA:
cada família da igreja, para
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

CASADOS PARA SEMPRE
PRÉ-INSCRIÇÃO
casais que quiserem participar
do curso, procurar o Anderson
e Cida, Paulo Freire e Edinha ou
Pr. Ivan e Talita.

Missionários em Trento, Itália:
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

3-O que faz uma pessoa
mudar de decisão?

AVISOS

Radical Amazônia:
---------------------

Conclusão: Na frente
podemos ser uma coisa, mas
por trás outra. Em relação a
Cristo, não podemos decidir
superficialmente . Decida-se
por Cristo de verdade!
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

Diga sim, eu sou de Jesus!

Faça do Altíssimo o seu abrigo, e do
Senhor o seu refúgio.

Texto: Mateus 26: 69-75

Texto: Salmos 91: 1-16

Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Perguntas que podem ser feitas do
texto:
1-Por que Pedro negou Jesus?
2-Você é reconhecido como Cristão?

Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Perguntas que podem ser feitas do
texto:
1-Quais são os benefícios de ter o Senhor
como abrigo- v.1-8
2-Como receber os benefícios do Senhor?
v.9

3-Qual preço que você paga para dizer,
sim, eu sou de Jesus?
3-Onde está a verdadeira proteção
humana? v. 14-16
Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
O ministério terreno de Jesus
não foi sustentado às suas
próprias custas. Ele foi ajudado
financeiramente nas despesas de
suas viagens missionárias, conforme
Lucas 8:3, “Joana,mulher de Cuza,
administrador da casa de Herodes;
Susana e muitos outros. Essas
mulheres ajudavam a sustentálos com os seus bens”.Em outro
episódio, ele não se opôs que uma
mulher derramasse sobre os seus
pés um perfume caro.(João 12:3).
Essas ofertas e recursos financeiros
eram frutos de corações gratos a
Deus, assim como deve ser o nosso
dízimo hoje. Somos dizimistas, não
por obrigação,mas por gratidão pelo
que o Senhor Jesus fez por nós.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

IDA AO TEMPLO
Frequência aos nossos cultos
na quarta-feira e domingo: a
igreja pode e deve frequentar,
observando as restrições de
isolamento social, comorbidades,
grupo de risco e cuidados com
a saúde e higiene pessoal. Por
enquanto só estamos utilizando
o nosso Santuário. Os zeladores
voltaram ao horário normal de
trabalho e a secretaria mudou
o padrão de atendimento para
cooperar com os cultos on-line:
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 PRESENCIAL

hoje retornamos a nossa EBD,
classe única, no templo de nossa
igreja. Respeitando toda a norma
de segurança pública, estaremos
juntos para estudarmos o
livro de Atos. Horário de
8.45h às 9.45h.Não se atrase
.

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; 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) , Carlos
(pai do Vitor),Dc.Sidmar.

“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...
Creuza Ribeiro C. da Rocha

21/fev

Daniel Matheus de O. Marques 21/fev
Ivanilda Gomes da S. Rocha

23/fev

Maria Nazaré Pereira S. Júnior

26/fev

Sidmar José Cruz Júnior

26/fev

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

EBD DURANTE A PANDEMIA

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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