
“Todo aquele, pois, que ouve estas 
palavras e as pratica, será comparado 
a um homem prudente, que edificou a 
sua casa sobre a rocha; e caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os 
ventos e deram com ímpeto contra 
aquela casa, que não caiu, porque fora 
edificada sobre a rocha. E todo aquele 
que ouve estas minhas palavras e não as 
pratica, será comparado a um homem 
insensato, que edificou a sua casa sobre 
a areia; e caiu a chuva, transbordaram 
os rios, sopraram os ventos e deram 
com ímpeto contra aquela casa, e ela 
desabou, sendo grande a sua ruína.“ Mt 
7:24-27

A rocha é Jesus! Famílias prudentes 
edificam seu lar na rocha inabalável da 
Palavra de Deus (Sl 19.14).  São famílias 
íntegras, fieis e que amam o Senhor 
acima de todas as coisas (Lc 10.27). 
Filhos que honram seus pais (Êx 20.12); 
pais que não provocam a ira de seus 
filhos, mas que os criam na disciplina e 
instrução do Senhor (Ef 6.4).  Cônjuges 
que são servos submissos e que se 
amam mutuamente como Jesus amou 
sua igreja e a si mesmo se entregou por 
ela (Ef 5.24-25).

Famílias firmadas na rocha são 
aquelas que vão passar por fortes 
chuvas, suportar as inundações, resistir 
a forças dos ventos mas permanecerão 
firmes, alicerçadas e confiantes, porque 
o Senhor é a sua rocha e a sua salvação 
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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) e Shirley 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.

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Culto Vespertino

TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração MCM / Desperta Déboras
15 às 18h - Gabinete Pastoral 

QUARTA-FEIRA 
15 às 19h - Gabinete Pastoral
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

QUINTA-FEIRA 
15 às 19h - Visita Pastoral

Atividades Semanais
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Mulheres Cristãs em Missões
3º Domingo - 18h

Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos à casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Ministério Atos (Jovens e Adolescentes)
19h00 - Sexta-feira  [Atos de Comunhão] 
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk] (confirmar)
18h00 - Todos os domingos - Classe da EBD
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Texto:  Lucas 5:27-39
Tema: Jesus chama os pecadores 
ao arrependimento.
Quebra-gelo:  Uma pessoa 
famosa que você admira vai jantar 
em sua casa amanhã.  O que você 
faria para se preparar e se sentir à 
vontade no jantar?
Transição: No texto, Jesus vai 
jantar na casa de um cobrador de 
impostos.
Perguntas para discussão nos 
PGM:
1. Por que Jesus escolheu Levi?  
Que ironia havia neste ponto? 
(vv.31,32).
2. Como Jesus respondeu à 
pergunta do verso 30? O que ele 
nos ensina com a sua resposta 
(v.31).
3. O que é a roupa nova e a roupa 
velha? E o vinho novo e as vasilhas 
de couro velhas? (vv. 36-39).
Conclusão:
Jesus contraria o senso comum 
da sua época, pois ele veio 
para chamar os pecadores ao 
arrependimento.  E você?  Aceita o 
convite de Jesus?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

113ª SEMANA

(2Sm 22.32; Dt 32.4)
Ao contrário do que parece, a 

Bíblia declara que nenhuma família 
está livre das circunstâncias que é 
comum a cada um de nós. São crises, 
conflitos, desentendimentos, perdas, 
traições, ódio, rancor, separações, 
viuvez, vícios e toda sorte de males que 
atingem diretamente nossos lares. “Um 
irmão entregará seu irmão à morte; e 
um pai, a seu filho; e filhos se rebelarão 
contra os pais e os matarão” (Mt 
10.21). Não há nenhuma família que 
esteja livre das ameaças da destruição 
iminente de seu lar. Quanto mais 
passam os dias mais fortes se tornam 
a tormenta. A sensação que se dá para 
os lares-crentes é que as rajadas são 
mais impetuosas, sopram com mais 
força e violência do que para aqueles 
que ainda não conhecem a Jesus. 

Porém, para eles, as circunstâncias 
podem até ser as mesmas, a diferença 
é que lares-crentes encontram refúgio, 
segurança, libertação e abrigo nas 
promessas do Senhor sobre àqueles 
que o temem (Sl 18.1-2).

O que temos visto hoje são 
famílias de crentes e não crentes sendo 
devastadas, arruinadas, totalmente 
destruídas porque desconhecem o 
poder que há nessas Palavras que 
iremos examinar hoje para edificação 
de nosso lar. Para edificar seu lar 

Edificando o Lar em Jesus
em Jesus é preciso ouvir e praticar a 
Palavra de Deus. Todo aquele, pois, 
que ouve estas Palavras e as põe em 
pratica, será comparado a um homem 
prudente, que edificou a sua casa sobre 
a rocha que é o Senhor. (Mt 7.24).   Mas 
que Palavras exatamente são essas 
que precisamos conhecer para que 
possamos construir nosso lar.

( EXTRAÍDO: Edificando-o-Lar-Em-Jesus-
Principios-de-Deus-para-o-casamento )

Que nossa FAMILÍA seja sempre 
edificada na rocha, pois passaremos 
por momentos tumultuados e 
árduos, mas vamos ter sempre nosso 
Consolador e Senhor para nos dar 
tudo o que necessitamos e merecemos, 
pois grande é o amor do Senhor por 
nós.

CASAL Wilson Andrade e Raquel  

JD CARIOCA II 

Total no PGM:  

66 presentes, 28 visitas. 

HFAG

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Glória e Vera *
N: Candida e Tânia *
Data-Show:  
M: Rafaela / N: Lucas
Contagem de Numerários:
M- Eliete /Telma 
N- Marilza / Néia
Escala da Recepção:
M: Conceição / N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Ribeiro / Ricardo
Dirigentes: 
M: Dc Alcides Jorge
N: Mininstério com Casais

     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; por conversões; pelos 
adolescentes e jovens;  Welington 
( f i lho i rmão Alayr ) ;  Pedro 
Marcolino da Silva  (pai do ir. 
Claudir); Cícero Galdino dos 
Santos (pai da ir. Raquel); Zelma; 
José Maria Regadas; Julia Cristina 
Marques; Flávia Rocha; Maria da 
Rocha Percu; Conciny Vidal; Diego 
Fernandes; Carmem (saúde); Naisa 
(saúde); Ana; Rosângela Teles; Edir 
Leite (mãe da ir Adriana); Priscila 
Brito, Everaldo (esposo Alizete); 
Leocina e Creuza; Célia; Marlene 
(ir Osmar), tia Consul (cirurgia); 
ir. Sérgio Adriano; Pamela Fraga; 
Maria El isa;  Roseni lda dos 
Santos Dias; Conceição; Tânia; 
Judith; Antônio S. João; Serebias 
Lourenço.

Alizeti dos Santos Lima          19/mai

Paulo Roberto Freire             19/mai

Priscila Máximo F. Brito          22/mai 

Alessandra Carnevalli          23/mai 

Marlene Vale Barreto          25/mai

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

Prelúdio cantado, 375 HCC    Ouve-nos, Pastor Divino  

Oração 

Leitura bíblica intercalada com cantos:     Efésios 1.4-8

Canto 126 CC                   Louvai 

Canto 193 HCC     Maravilhosa Graça! (H. Lillenas) / 
dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Entreguem todas as suas preocupações a Deus, 
pois ele cuida de vocês.

(1 Pedro 5.7)

Canto 328 CC                     Sossegai (Baker | Palmer)

Oração de intercessão

Crianças no caminho do Senhor 

Mensagem

Oração

Poslúdio

Casa Cheia de Amor
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 

I João 4:19
Prelúdio

Boas vindas

Anúncios

Tema e divisa do mês da família 

Oração de adoração 

Dízimos e ofertas

Leitura                              Salmos 127: 1-5

Oração de consagração

Cânticos 

Música tema mês da família 

Orações de intercessão pelas famílias

Instrui o menino no caminho em que deve andar, 
e até quando envelhecer não se desviará dele.  

Provérbios 22:6

Oração pelas crianças 

Mensagem

Preletor                     Pastor Luís Cláudio Robainas 

Oração e benção 

Poslúdio

Deixamos o nosso “Egito” para trás 
e caminhamos pelo deserto da vida 
em direção à nossa Canaã celestial.  
No meio do percurso vem aquela 
vontade de voltar atrás, pois o sol é 
escaldante, os recursos são poucos, 
e ainda falta uma boa parte a ser 
percorrida.

O que fazer? Orar! Do Senhor 
vem o nosso suprimento, pois quem 
nos resgatou foi Ele, com o precioso 
sangue do Seu Filho. Quem está 
nesta caminhada, não deve buscar 
abrigo no deserto, mas caminhar 
firme, olhando para Jesus, o autor e 
o consumador da nossa fé.  Procure 
forças na oração e na comunhão com 
os seus irmãos em Cristo.  Clame ao 
Senhor no culto de oração da sua 
Igreja, toda quarta-feira, às 19:30h, 
aqui em nosso Templo.

“Levantai-vos e andai, porque 
não será aqui o vosso descanso; 
por causa da corrupção que destrói, 
sim, que destrói grandemente” - 
Miqueias 2:10.

O meio pelo qual a Igreja do Senhor 
é mantida é por intermédio dos 
dízimos e ofertas dos seus membros.  
Feliz é aquele que serve ao Senhor 
nesta parte, pois sobre ele repousa 
a Palavra de Deus que garante a 
multiplicação de recursos. Quem 
contribui, sempre terá mais para 
contribuir, para que se deem ações de 
graças a Deus pelos seus atos.

Você é um dízimista ou ofertante da 
casa de Deus?  Contribua; fará muito 
bem ao seu coração!

As famílias da nossa Igreja tem sido 
muito abençoadas no mês da Família.  
Deus tem derramado sobre nós a sua 
glória em cada culto, em cada Palavra 
ministrada.  Você não deve perder 
esta oportunidade de buscar abrigo 
naquele que é o verdadeiro autor da 
família.

Venha, participe, não falte a esses 
cultos.  Traga visitantes com você para 
receber o Evangelho no coração.

Tema: Casa Cheia de Amor
Divisa:  “Nós o amamos porque ele 

nos amou primeiro.” I João 4:19 
Preletor Convidado: 
- HOJE - 19h.
Pr Luiz Claudio Robaina Serra  - 

IBG - RJ
- 26/05 - 19h.
Ir. Ricardo Mello - PIB do Recreio 

- RJ
Direção dos Cultos - Louvor e 

Editoriais com a “Prata da Casa”

DÍZIMOS E OFERTAS CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

MAIO MÊS DA FAMÍLIA

APRESENTAÇÃO DO 
MUSICAL, DIA 02/06, 19H.

Dia 01/06, de 08 às 12h. 
Em apoio ao PGM Moneró.

Está acontecendo toda quarta-feira, 
às 18h visando preparar novos lideres 
para a Igreja Multiplicadora.

TRANSPONDO MUROS

CURSO DE FORMAÇÃO DE 
NOVOS LIDERES

DOMINGO 
09:00 H

Reunião de Ministérios - 23/05, 
19:30h.

Assembleia Regular - 26/05, 10:30h.

REUNIÃO E ASSEMBLEIA


