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Boletim Informativo
“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 -

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES (PGM) DA IGREJA BATISTA EM GUARABU

Multiplicadora da Graca e do Amor de Deus 

IGREJA BATISTA
EM GUARABU

,

LOCAL LIDER LIDER EM 
TREINAMENTO ENDEREÇO DIA/HORA

Guarabu Adriana Pereira Paulo Silva R. Crundiuba, 423 3ª/ 19h30min

Jd. Carioca I Dc Judith Dc Adenair R. Zurique, 63 2ª/ 19h30min 

Jd. Carioca II Dc Alcides Jorge Dc Manoel Sales R. Jaime Cabral, 49 3ª/ 19h30min 

Jd. Carioca III Dc Glória Catarina Dc Paulo Ribeiro R. Tupirama, 263 3ª/ 19h30min

Moneró Dc Paulo Freire Edna Fraga R. Alteia, 120 3ª/ 19h30min

Jardim Guanabara Diego Albuquerque Francisca (Lusa) R. Dom Antônio de 
Macedo, 91/101 3ª/ 19h30min

HFAG Dc. Paulo Freire Paulo Silva Est. Galeão, 4101 4ª/ 14h

Embaixadores do Rei Dc. Paulo Ribeiro Paulo Jr. IBG Sábado/14h30min.

Texto:  Mateus 13:44-46
Tema: Onde está o seu verdadeiro 
tesouro?
Quebra-gelo: Você sabe avaliar 
quando uma jóia é ouro ou 
bijuteria?
Transição: No texto, Jesus coloca 
ênfase no homem que soube 
discernir o que era melhor para ele. 
Perguntas para discussão nos 
PGM:
1.   O que as parábolas nos 
versículos 44-46 ensinam sobre o 
valor do Reino dos Céus?
2. Com que emoção e energia ele 
deve ser buscado? 
3. O que significa a expressão: 
“vendeu tudo o que tinha e 
comprou aquele campo” (v.44) 
e “vendeu tudo o que tinha e a 
comprou” (v.46)?
4. O que isso tem a ver com nossas 
decisões em relação ao Reino dos 
Céus? v.52
Conclusão:
O nosso verdadeiro tesouro 
está escondido, mas é possível 
encontrá-lo. O que você tem feito 
para achá-lo?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

125ª SEMANA

EMBAIXADORES DO REI

JD CARIOCA II 

Os embaixadores do Rei, João 
Miguel, Pedro Lucas e Eduardo 
foram promovidos ao posto de 
Arauto no domingo 04/08. A 
IBG agradece e parabeniza ao 
diácono Paulo Ribeiro, Paulo 
Ribeiro Jr, ir. Carlos Conceição e 
aos novos Arautos.

Prossigam Firmes!!

Total no PGM:  

80 presentes, 19 visitas. 

HFAG

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 

Criada em 1941, a Mulher-
Maravilha ou Diane Prince é um dos 
personagens mais antigos da DC 
Comics e refere-se a Princesa das 
Amazonas, uma heroína em um mundo 
violento que busca defender a paz e a 
igualdade.  

Os seus superpoderes são: a 
super-força, a invulnerabilidade, 
super-regeneração, super-velocidade, 
capacidade de flutuar, conhecimento 
divino. Esses poderes foram fortemente 
influenciados pelos treinamentos 
que recebeu das outras Amazonas, 
deixando claro que mesmo super-
heróis precisam se esforçar. 

Entretanto, mesmo a Mulher-
Maravilha tendo tantos poderes, 
ela possui um lado humano que é 
suscetível às fraquezas humanas. 
Medo, paixões, ferimentos com armas 
perfurantes (como lanças e flechas), 
venenos a atingiram várias vezes em 
sua história. 

Para se proteger do ataque dos 
seus adversários, a Mulher-Maravilha 
possui alguns acessórios que ela utiliza 
frequentemente.  Tais como o laço da 
verdade - todos os que são presos por 
ele falam a verdade, mesmo quando 
estão tentando mentir;  braceletes 
da vitória – proteção contra golpes e 
formação de um escudo de energia; a 
tiara real – super afiada conseguindo 
perfurar a pele de outros super-heróis 
e a espada mágica – usada contra 
adversários muito fortes.

Assim como a Mulher-Maravilha, 
nós cristãos precisamos também 
nos proteger contra os ataques do 

inimigo.  Todo cristão está dentro de 
uma batalha espiritual e precisa de 
armadura espiritual para se proteger e 
vencer. A armadura de Deus é tudo que 
precisamos para resistir aos ataques do 
diabo e manter-nos firmes com Deus. 

A Bíblia diz em Efésios 6, 13-18: 
“Tomai, por tanto, a armadura de Deus, 
para que possais resistir nos dias maus e 
manter-vos inabaláveis no cumprimento 
do vosso dever. Ficai alerta, à cintura 
cingidos com a verdade, o corpo vestido 
com a couraça da justiça, e os pés 
calçados de prontidão para anunciar o 
Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai 
o escudo da fé, com que possais apagar 
todos os dardos inflamados do Maligno. 
Tomai, enfim, o capacete da salvação e a 
espada do Espírito, isto é, a palavra de 
Deus. Intensificai as vossas invocações 
e súplicas. Orai em toda circunstância, 
pelo Espírito, no qual perseverai em 
intensa vigília de súplica por todos os 
cristãos”. 

Mas o que seriam esses itens e 
como eles nos protegem? 

• Cinto da verdade – para vestir 
o cinto é importante estudar a Bíblia e 
aceitar a verdade de Jesus Cristo para 
as nossas vidas. Jesus é a verdade 
(João 8:32).

• Couraça da Justiça – serve para 
proteger o coração.  Vestir a couraça da 
justiça é viver a justificação de Cristo. 
Um coração protegido pela couraça 
da justiça também não se deixará 
corromper pelo pecado (Tiago 1:27).

• Pés calçados na 
prontidão do 

evangelho da paz – o calçado protege os 
pés, que nos levam para onde queremos 
ir, ao utilizar o calçado na prontidão 
do Evangelho da paz, caminhamos na 
direção do anúncio das boas novas, 
rejeitando o ódio e a violência. (Romanos 
12:18-19).

• Escudo da fé – serve para nos 
proteger em vários ângulos e a fé em 
Jesus nos protege em várias situações.  
Para usar esse escudo é preciso decidir 
acreditar na verdade da Bíblia e agir de 
acordo com essa verdade (Romanos 1:17).

• Capacete da salvação – assim 
como o capacete protege a nossa cabeça, 
a confiança na salvação guarda nossa 
mente e nossos pensamentos. Jesus nos 
salvou e nada pode nos separar dEle 
(Romanos 8:38-39). 

• Espada do Espírito – com a espada 
podemos derrotar e nos defender dos 
ataques do Diabo. A espada do Espírito 
é a Palavra de Deus (Hebreus 4:12), e 
precisamos meditar nela diariamente. 

Estamos em luta, em plena guerra! 
Precisamos estar sempre vestidos com a 
armadura de Deus e para isso é necessária 
uma dedicação diária. Estudar a Bíblia, 
aplicá-la a sua vida, memorizar versículos, 
conversar sobre ela e orar em todas as 
situações, são exercícios essenciais para 
alcançar a vitória (Salmos 1: 1-3).  

Camila Gonçalves

A ARMADURA QUE VEM DE DEUS
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Irene / N: Tânia 
Data-Show:  
M: Cliff / N: Thiago
Contagem de Numerários:
M- Eliete /Telma 
N- Marilza / Néia
Escala da Recepção:
M: Conceição
N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Silva/ Jairo 
Dirigentes: 
M/N:  Ministério Atos

     Pedidos de Oração

”E será que antes que clamem 
eu responderei; estando eles 
ainda falando, eu os ouvirei”. 

Isaías 65:24 

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); 
Conciny Vidal; Diego Fernandes; 
Edir Leite (mãe da ir Adriana); 
Everaldo (esposo Alizete); Leocina; 
Marlene (ir Osmar), ir. Sérgio 
Adriano; Rosenilda dos Santos 
Dias; Conceição; Judith; Dc. 
Adenair; Nair Bastos, Silvia Maria 
da Conceição.

Daniel dos Santos C. Lima   20/ago 

Gabinete Pastoral

Gabinete: 
Terça-feira: 15h às 18h.
Quinta-feira: 15 às 19h.

Visita Pastoral: 
Quinta-feira: 15h às 19h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

MATUTINO - 10h30 VESPERTINO - 18h

Processional

Prelúdio

Oração

Leitura Bíblica                                  2 Coríntios 12:10

“Por isso, Por Amor de Cristo, Regozijo-me nas 
Fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas 
perseguições, nas Angústias. Pois quando sou Fraco 
é que Sou Forte”

Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais 
do que tudo o que pedimos ou pensamos, de 

acordo com o seu poder que atua em nós, a ele 
seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por 

todas as gerações, para todo o sempre! Amém!
(Efésios 3.20)

Canto                         Rei das nações               (J. Rehder

Dízimos e Ofertas

Canto         Nos galhos secos         (autor desconhecido)

Momento de intercessão

Oração Pelas Crianças

Mensagem         Irmão Thiago Freire

Poslúdio

MÊS DA JUVENTUDE

INVENCÍVEIS?

Boas Vindas

Leitura Bíblica                                2 Coríntios 12:10
“Por isso, Por Amor de Cristo, Regozijo-me nas 
Fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas 
perseguições, nas Angústias. Pois quando sou Fraco 
é que Sou Forte”

Oração de Gratidão

Louvor         Igreja Batista em Bonsucesso

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Entrega de Certificados                    Pr Ivan Xavier

Oração pelas Crianças

Palavra                   Pastor Nilberto (IB Colônia Z10)

Oração Pelos Aniversariantes

Poslúdio         Louvor Igreja Batista em Bonsucesso

Todos nós temos desafios que precisam 
ser enfrentados. O maior deles é a salvação 
da nossa alma.  Tentar tapar o sol com 
a peneira ou esconder a cabeça na terra 
como faz o avestruz não mudará em nada 
a nossa situação.  O que muda mesmo é 
quando nos levantamos pela fé, e agimos 
em conformidade com a Palavra de Deus.

Orar faz parte da estratégia para vencer 
desafios.  Orar com os demais irmãos no 
Templo multiplica as nossas forças e Deus 
opera milagres na vida daqueles que o 
buscam com sinceridade de propósitos.  
Por isso convido você a se levantar hoje, 
onde você está, para orar com firmeza 
de coração. Convido você também a 
vir na próxima quarta-feira, às 19:30h, 
aqui no nosso Templo, para orar com 
os demais irmãos.  Se você ainda não 
entregou o seu coração a Jesus, procure 
o dirigente do culto de oração para que 
ele ore com você!

Pedimos que os irmãos que puderem, 
tragam caixas de sapatos em bom estado 
ou caixas de papel pequenas para doar ao 
Departamento de Cultura e Arte.  Entregas 
para Thiago ou Ester.

Não é uma coisa simples devolver 
o dízimo ao Senhor.  Primeiro porque 
geralmente sempre temos mais contas para 
pagar do que dinheiro para receber.  Na 
hora, bate aquele sentimento de pesar se 
estamos fazendo a coisa certa.  Mas essa 
postura é muito carnal para explicar o gesto 
de dizimar. Primeiro porque o dízimo é um 
ato de fé.  Eu devolvo a Deus a parte que 
é dEle, é para a glória dEle. Depois porque 
a parte que me cabe ficará consagrada ao 
Senhor. O que vier dali, terá a marca de 
Deus.  E por último porque o dízimo é a 
minha contribuição para a expansão do 
Evangelho no mundo. O dízimo retorna 
multiplicado em bênçãos sobre a vida de 
milhares de pessoas, inclusive da minha, 
direta ou indiretamente. 

CULTURA E ARTE CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

DÍZIMOS E OFERTAS

MENSAGEIRAS DO REI

Data: 30/08/2019
Período: 22:00 às 05:00h
Local: Templo da IBG
Tema: Descansando nos braços do TODO 
PODEROSO.
Divisa: “Busquem, pois, em primeiro 
lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e 
todas essas coisas serão acrescentadas a 
vocês” Mateus 6:33
Tempo dedicado à Palavra:
- Pr Ivan – Êxodo 15:1-19
- Pr Luiz Claudio – Salmo 40
- Pr Marco Aurélio – Mateus 6:19-34
Tempo dedicado à Oração
Diversas jornadas durante a madrugada.
Nem sempre dispomos  do tempo que 
gostaríamos para orar, por isso separe 
esse dia para ter um tempo mais dedicado 
ao Senhor para a oração.
Objetivos da Vigília
- Libertação de pecados
- Salvação de almas
- Unidade e edificação da Igreja.
- Jovens e Adolescentes  Universitários
- Enfermos
Realização: Ministério de Intercessão 
da IBG

VIGÍLIA PARA TODA IGREJA

Data: 01/09/2019
Hora: 11:00h
Local: Templo da IBG
Convocados: Todos os membros da 

Igreja Batista em Guarabu.
Assunto:  Mudança no Estatuto para 

incluir a definição de membros em 
plena comunhão com a Igreja, seus 
direitos, deveres e privilégios em relação 
a membros deliberadamente ausentes.

OBS: Assembleia autorizada pelo 
plenário da Igreja em 28/07/2019.

Reunião HOJE às 18h na sala da 
MCM.  Continuação do estudo com a 
MR Ana Júlia.

LEMBRANDO!!
1) Congresso da Carioca ,  d ia 

14/09 – PIB do Rio. Inscrições com a 
Coordenadora Samanta Cruz. Não percam 
esta oportunidade. Vai ser muito bom!  

2) EMBASSAGEIRA, dia 12/10 – Igreja 
Batista Jardim Duas Praias

COVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA

Reserve já o seu almoço por R$ 12,00. 
Teremos almoço Missionário no dia 25/08, 
às 12h. Participe! Venda limitada.

Cardápio: Almôndegas de carne, 
macarrão e salada verde.

(Feijão e arroz - reservando antes)

MISSÕES RIO


