
Conheci uma família no 
interior de nosso país que 
criou um porquinho com muito 
mimo.  Ele perdeu a mãe quando 
era ainda muito pequeno, 
e a família teve que usar 
mamadeira para alimentá-lo.

Criado assim, tornou-se um 
porquinho de estimação.  Em 
vez de ficar no chiqueiro, estava 
sempre dentro de casa, e até 
gostava muito de ficar no colo. 
As crianças da casa costumavam 
dar banho no porquinho e 
perfumá-lo com talco.  Lembro-
me de uma vez em que o 
porquinho me apareceu com 
um laço de fita no pescoço!

Mas havia um problema 
com aquele porquinho 
mimado: quase sempre, depois 
de limpo e perfumado, ele 
se deitava na lama e voltava 
todo sujo para dentro de casa. 
E começava tudo de novo!

Acompanhando aquela 
experiência, fiquei pensando 
nesta vida, como ela é.  Cada 
ser criado por Deus tem sua 
natureza própria.  O porco, por 
exemplo, gosta de viver na lama, 
na sujeira, e quando alguém 
quer que ele se comporte 
diferente, não dá certo.

Com o homem, no entanto, 
acontece diferente. Quando 
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LOCAL LIDER LIDER EM 
TREINAMENTO ENDEREÇO DIA/HORA

Guarabu Adriana Pereira Paulo Silva R. Crundiuba, 423 5ª/19h

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 5ª/ 19h30min

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

Moneró Dc Paulo Freire Dc Nair Bastos 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.

vemos alguém caído na rua, 
vencido pelo vício; quando 
vemos alguém derrotado por 
certos problemas morais, 
nós sentimos que o homem 
não foi feito para viver na 
“lama” moral e espiritual.

Assim como aquele 
porquinho não estava no seu 
lugar, o homem não está no 
seu lugar, também, quando se 
acha na sujeira, porque ele foi 
criado à imagem e semelhança 
de Deus.  É o pecado que 
trabalha na natureza do 
homem, e o empurra para 
viver fora do seu lugar.

Vendo o homem fora do seu 
lugar, Deus providenciou um 
grande recurso para recuperá-
lo. Foi por isso que Deus enviou 
Jesus a este mundo.  Ele veio, e 
entrou no ambiente do homem.

A Bíblia diz que: “Aquele 
que não conheceu pecado, Ele 
o fez pecado por nós;  para 
que, nele, fôssemos feitos 
justiça de Deus” (2 Coríntios 
5:21).  Ele mesmo, Jesus, disse 
que “veio buscar e salvar o que 
se havia perdido” (Lucas 19.10).

É bem possível que, neste 
exato momento, o prezado 
leitor esteja se sentindo numa 
situação muito humilhante por 
causa do pecado.  Pois aqui está 

Texto:  Mateus 14:22-33

Tema: Senhor, salva-me!

Quebra-gelo: Você tem algum 
projeto de vida que fracassou?  
Conte-nos a sua experiência. 

Transição: No texto, Pedro vai ao 
encontro de Jesus andando sobre 
as águas, mas num determinado 
momento ele vai para o fundo.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. O que você entendeu do texto 
lido?
2. Como Jesus usava o tempo 
dele quando estava só? v.23
3. Por que os discípulo de Jesus 
estavam com medo? v.24-27 
4. O que falar da atitude de 
Pedro? v.28-30
5. Você tem medo de fracassar 
em alguma área da sua vida? 

Conclusão:
O Senhor Jesus socorre aquele 
que clamar por Ele nas horas de 
fracasso e aflição.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

64ª SEMANA

Total nos PGM: 
 68 presentes, 11 visitantes.
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a grande maravilha do amor 
de Deus:  “Deus dá prova do 
seu amor para conosco, em 
que, quando éramos ainda 
pecadores, Cristo morreu 
por nós” (Romanos 5.8).

O apóstolo Paulo 
costumava dizer:  “Fiel é esta 
palavra e digna de toda a 
aceitação:  que Cristo Jesus 
veio ao mundo para salvar os 
pecadores, dos quais sou eu 
o principal” (1 Timóteo 1:15).

Se o amigo leitor tiver 
coragem de reconhecer 
os seus pecados, agora, 
arrependendo-se deles, e crer 
em Jesus como o seu Salvador 
pessoal, as coisas vão mudar.

A Bíblia diz que:  “... se 
alguém está em Cristo, nova 
criatura é:  as coisas velhas 
já passaram; eis que tudo se 
fez novo” (2 Coríntios 5:17).

O amigo não quer 
experimentar?

Pr. Damy Ferreira

Pastor Damy Ferreira 
completou neste ano 60 anos 
de  Ministério Pastoral, e o culto 
em ação de graças foi realizado 
aqui em nosso Templo.

Pr Ivan Xavier

PORQUINHO DE ESTIMAÇÃO

Reunião Geral dos Líderes e 
Líderes em Treinamento dos PGM
Dia: 30/06 (sábado)
Hora:  18:00h
Local: IBG
Tragam um pratinho de salgado 
ou doce e refrigerante/suco para 
a confraternização.

PGM
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene / N: Talita
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M: Pablo / N: Lucas 
Contagem de Numerários:
M/N: Telma / Marilza
Escala da Recepção:
M: Marilza / N: Glória
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Paulo José  / João Marinho 
Dirigentes: 
M: Julia Cristina / N: Dc. Josias 

     Pedidos de Oração

”E Portanto, confessem os seus pecados 
uns aos outros e orem uns pelos outros 
para serem curados. A oração de um 

justo é poderosa e eficaz.”

 Tiago 5:16

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 (fi lho 
irmão Alayr); Pedro Marcolino 
da Silva  (pai do ir. Claudir); 
Cícero Galdino dos Santos 
(pai da ir. Raquel); José Maria 
e 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; Mitchell 
(sobrinho Zelma Garcia); Rute 
Frei tas Alves ( Internada) ; 
Marcelo Gonçalves (CTI) ; 
Marlene (ir Osmar), tia Consul 
(cirurgia); ir. Sérgio Adriano.

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 - 19h

ORDEM DE CULTO PARA O DIA DO PASTOR

Boas vindas

Guarabu em ação

Prelúdio

O Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores
segundo o Seu coração...

Oração

Cânticos                   Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

... para anunciarem a Sua Palavra

Leitura bíblica em uníssono:    1Tm 3.1; 2 Tm 2.15; 4.2

Canto, 208HCC          Eu não posso fugir do teu Espírito

Oração  de intercessão / e pelas Crianças

Leitura bíblica com canto 183HCC

Mensagem

Oração 

Poslúdio 

Guarabu em ação

CULTO DE GRATIDÃO MINISTÉRIO ELION

Prelúdio

Todas as gerações te louvam e engrandecem o 
teu nome.  Efésios 3:20

Louvor

Leitura Bíblica         Sl 8:1, Ml 1:11, Sl 72:17, At 4:12, Sl 8:1

Participação musical     Wallace Fraga

Momento de fidelidade ao Senhor     Ministério Elion

GRANDE É O SENHOR E DIGNO DE SER 
LOUVADO

Louvor e adoração                 Ministério Elion

Intercessão pelo grupo e outros pedidos   

Oração

Mensagem                       Diácono Paulo Freire

Poslúdio                  Ministério Elion

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Sua Igreja se mantém pela fidelidade 
dos seus membros na devolução 
de dízimos e ofertas.  Os recursos 
financeiros aqui entregues são aplicados 
de acordo com a finalidade da Igreja, 
conforme a Bíblia Sagrada. 

To d o s  o s  m e m b r o s  p o d e m 
acompanhar o uso do dinheiro da Igreja 
nas suas mais diferentes finalidades, 
participando do culto administrativo, 
sempre no culto da manhã do último 
domingo do mês, onde são prestados 
os relatórios.

Seja você também dizimista e um 
ofertante na obra do Senhor. A sua 
atitude fará diferença no mundo!

A nossa fé em Cristo anda de mãos 
dadas com a nossa oração.  Só não 
ora aquele que não tem fé, ou cuja 
fé está encoberta pelos cuidados e 
preocupações desta vida.  Quem ora faz 
a alma respirar e os seus olhos se abrem 
para novos horizontes espirituais.

Daí a importância dos membros 
se darem a si mesmos uma chance 
de experimentarem coisas maiores e 
melhores da parte de Deus.  Não é pela 
liturgia do culto, nem pelo número de 
pessoas presentes, nem tão pouco por 
orações eloquentes.

É simplesmente pela sua obediência 
à Palavra num ato de fé.  Por isso 
venha na próxima quarta-feira, às 
19:30h, ao culto de oração da sua 
Igreja para experimentar o melhor 
de Deus na sua vida!

DÍZIMOS E OFERTAS

O vencedor da licitação de Projeto 
da Casa Pastoral foi o Arquiteto 
Marcelo Amaral.

Depois de aprovado pela Prefeitura 
do Rio, as obras  serão iniciadas.

Você pode doar qualquer valor 
para essa finalidade. Utilize os 
envelopes de dízimo e escreva 
“Oferta para Construção da Casa 
Pastoral”

Jejum de 08:00 às 20:00h.
Dia: 15/06/18.

Vigília para toda a Igreja.
Dia: 22/06/18, às 22h.

HOJE às 18h ,  reunião com 
secretários e diretoria da E.B.D. - Sala 
dos Homens.

No domingo dia 17 de julho, 
às 17:30h - Avaliação escrita dos 
professores e Capacitação - Capítulo 
5 - Livro: Como Estudar a Bíblia.

Favor Comparecer!

CASA PASTORAL

JEJUM / VIGÍLIA

EDUCAÇÃO CRISTÃ

34° CONER (Congresso dos Embaixadores 
do Rei), realizado na IBG, em 30/31 maio 
de 2018: 148 ER; 007 ER Mirim; 020 
Conselheiros; 018 Equipe de Apoio; 007 
Pastores; 002 Mensageiras do Rei.

34º CONER (Congresso ER)

23 de Junho de 2018, das 14 às 18h

Local: IB Jardim Guanabara

Inscrições com Samanta 

PRÉ CONGRESSO MR AIBIG

Você sabe qual é a palavra mais 
libertadora do Evangelho? 
Venha ouvir esta mensagem 
com o Pastor Ivan, no culto da 

manhã do dia 17 de junho.

MINISTÉRIO INFANTIL

Escala do Culto Infantil  
10/06/2018

M: Samanta e Silvana
N: Ester e Silvana


