
Meus irmãos,
Firmada nesta palavra, entendo 

que hoje é o último dia que 
estou como pastora de Jovens e 
Adolescentes da Igreja Batista em 
Guarabu. 

Foi no dia 25 de Novembro de 
2017 que, aqui neste altar, eu fui 
consagrada ao ministério pastoral 
e tomei posse do ministério com os 
jovens.

Meu coração dói demais fechar 
esse ciclo que foi tão maravilhoso 
para mim.

Não é fácil fechar ciclos, dói sim. 
Nunca escondi de vocês meus mais 
profundos sentimentos, sempre me 
deixei ser conhecida por cada um. 

O ministério pastoral tem dessas 
coisas, é um dos preços que um  
pastor e sua família precisam pagar, 
pois tudo o que Senhor determina 
serve de aprendizado e serve para 
abençoar vidas. Deus é glorificado 
também na minha saída.

Não posso descrever o quanto 
cresci com vocês, não posso.

Não quero que chorem de 
tristeza, porque cá entre nós, nunca 
quis para mim ou para vocês que 
ficássemos aqui juntos com tanta 
gente lá fora. Quero mesmo é que 
vocês voem longe!!

As pessoas estão morrendo e 
porque devemos ficar aqui? 

Biblicamente falando, não me 
lembro de ver igrejas crescendo se 
todos ficarem a vida toda no mesmo 
lugar, muito pelo contrário, quanto 
mais espalhados eram, mais igrejas 
eram plantadas.

Aqui, somente aqui, não é o 
lugar de vocês. A seara é grande e 
vocês já foram provados que podem 
ir além.

Cada um teve uma dor, um 
receio, um desafio e assim foram 
crescendo.

Vocês podem fazer tudo 
sozinhos,  não tenham medo!

Ano que vem vocês tem total 
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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 -

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 5ª/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 5ª/ 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.

Texto: Lucas 2:1-20

Tema: O nascimento de Jesus.

Quebra-gelo: A chegada de 
um bebê é motivo de alegria? 
Conte a sua experiência.

Transição: O texto fala sobre 
como foi o nascimento de 
Jesus. 

Perguntas para discussão 
nos PGM:

1. Para que Jesus nasceu? v. 11

2. Por que houve tanta alegria 
no céu?  v. 13,14  

3. Esta alegria também é para 
nós, homens?  v. 10

4. Quem reconhece Jesus, deve 
divulgá-lo?  v. 16,17

5. E você, já recebeu Jesus 
como o seu Salvador?  v. 20

Conclusão:

O nascimento de Jesus é 
a chegada da salvação para 
todos os homens.  É esperança, 
alegria e paz verdadeiras para 
quem o recebe no coração.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

89ª SEMANA

Total nos PGM: 
84 presentes, 21 visitantes e             

2 conversões.

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II

“Vocês sabem como foi que passei todo tempo que estivemos juntos, desde o primeiro 
dia...  Fiz meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade e com lágrimas” 

Atos 20:18a,19a.

HFAG
força para fazer as atividades, não só 
eventos, mas a cuidar um do outro, 
a terem sensibilidade, a amarem os 
visitantes e a cuidar deles.

Darem estudos bíblicos e 
discipulado, participarem das coisas 
e a descobrirem o dom que há em 
vocês.

Nosso grupo cresceu e se uniu, 
porque jogar fora isso? Se vocês 
me amam mesmo, pratiquem o que 
temos vivido.

Chegou a hora de vocês 
seguirem sem mim fisicamente, mas 
espiritualmente JAMAIS!

Me sentiria extremamente triste 
se ao olhar pra IBG daqui um ano e 
vocês não tiverem aplicado nada do 
que ensinei, sabe por quê?

Porque tenho certeza que você 
retiveram algo. Não trabalhamos em 
vão!

Vocês marcaram a minha vida, a 
minha história, meu ministério. 

Alguém já leu na Bíblia um 
propósito de Deus interrompido 
porque um líder se foi? 

Não! Sabe porque? Porque a 
obra não é minha, não é da Igreja 
Batista em Guarabu, é de Jesus!

Há um grupo de pessoas (que 
ainda não sei quem são), mas que 
precisam de mim.

Agradeço a Deus, em primeiro 
lugar, por essa chance de estar com 
vocês.

Agradeço ao meu marido, minha 
filha, minha mãe, meu padrasto, 
minhas irmãs, meu sobrinho a todos 
os meus familiares e amigos.

Pastor Ivan e toda a sua família, 
muito obrigada pelo suporte! 

Pastor, tenho certeza que tudo o 
que o senhor acreditou e depositou 
em mim é de um valor inestimável. 
Não tenho palavras para agradecer. 
O Exército me espera e eu cumprirei 
a missão de uma serva do Senhor:  
glorificar a Deus até o último dia da 
minha vida. Obrigada por acreditar 
em mim, por me aconselhar, por me 

instruir e por sempre me incentivar 
a ser melhor.  O senhor foi a 
melhor escola que eu poderia ter 
frequentado e eu não vou jogar isso 
fora por nada, estou certa que terá 
muito orgulho de toda a trajetória 
que ainda farei, assim como eu 
tenho do senhor quando vejo sua 
carreira.

Igreja Batista em Guarabu, vocês 
estão sempre no meu coração. Eu 
amo vocês e passei aqui um dos 
melhores momentos da minha vida. 
Obrigada pela confiança e pelo 
incrível ambiente de trabalho que 
vocês me proporcionaram.  Sem 
vocês eu não poderia estar nessa 
posição.

E a todos os nossos funcionários 
e irmãos por trás dos bastidores: 
Paulo Americano, Jorge, Tereza, 
Vivian, Corpo Diaconal, as irmãs da 
cozinha... Eu agradeço o carinho de 
e todo o suor empregado na obra.  
Sem vocês não iríamos tão longe! 

Minhas ovelhas e meus 
amigos, mostrem para todos que 
aprendemos muita coisa juntos, 
uma delas é SEGUIR EM FRENTE!! 
Continuem a obra!

“Estou convencido de que 
aquele que começou boa obra em 
vocês, vai completá-la até o dia de 
Cristo Jesus.”  Filipenses 1:6

Amo vocês, cada um de vocês, 
meus jovens e adolescentes amados.

Orem por mim e vão me visitar!
Um beijo e um grande abraço

Pastora Anna Caroline
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
Manhã 
Noite 
Data-Show:  
M: Raquel / N:  Lucas
Contagem de Numerários:
M/N: Irinéia / Veraneide
Escala da Recepção:
M: Judith 
N: Talita
Escala de Vigilância Externa:
M: Daniel dos Santos 
N: Antônio Carlos / Paulo José Jr. 
Dirigentes: 
M: Dc. Alcides Jorge
N: Diego Albuquerque

     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 famíl ia ;  pelos membros 
afastados da igreja; pelos 
PGM; pelos líderes e Líderes 
em Treinamento de PGM; por 
conversões; pelos adolescentes 
e jovens;  Welington (filho irmão 
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; 
Márcio; Maria Elisa; Dc Osmar 
Paulino.

Samuel M. C. de Souza     06/dez

Carlos Antônio Tavares    08/dez

Nilza Maria Ferreira Brito  08/dez

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   

Oração 

QUERO SER COMO CRISTO
… AMAR A DEUS E SEGUI-LO FIELMENTE

Se alguém me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele 

morada. 
(João 14.23)

Canto 308 HCC                                  Livre em Cristo

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Leitura bíblica:                  Lamentações 3.21,24-26
Dirigente: Todavia, lembro-me também do que pode 
dar-me esperança: 
Todos: A minha porção é o Senhor; portanto, nele 
porei a minha esperança. O Senhor é bom para com 
aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles 
que o buscam; é bom esperar tranquilo pela salvação 
do Senhor.   

Oração pelas crianças

Mensagem

Celebração da Ceia do Senhor/  canto 314 HCC 
Preciosa Graça

Oração e bênção

Poslúdio

CELEBRAMOS O AMOR DE DEUS

Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus nele. 

(1 João 4.16)

Canto 25 CC    1 e 2 estrofes                                         Amor

Oração

PELO TEU AMOR, SENHOR, TE LOUVAREI 
ENQUANTO VIVER

Louvarei o nome de Deus com cânticos e 
proclamarei sua grandeza, com ações de graças; 

(Salmo 69.30)

Cânticos                      Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Leitura bíblica:                    Hebreus 7.22-27

Oração de intercessão

Canto  460 HCC        Cristo em minha vida

Oração

Recitativo em uníssono:                  João 17.25-26

Oração pelas crianças

Mensagem

Oração
Poslúdio

“Pedro, pois, era guardado 
na prisão, mas a igreja fazia 
contínua oração por ele a Deus” 
- Atos 12:5.

Esta “fotografia” da igreja 
primitiva revela muito claramente 
a prática contínua da oração pelos 
membros daquela igreja.  Não era 
uma oração pelas necessidades 
particulares dos membros, como 
emprego, trabalho, curas, mas 
pelo líder da Igreja, Pedro, que 
fora encarcerado por ordem 
de Herodes, simplesmente para 
maltratar os cristãos.

Uma Igreja que ora pelo 
m in i s t é r io  da  I g r e j a  e s t á 
c o m p r e e n d e n d o  m a i s 
profundamente a sua missão no 
mundo; que há grande oposição 
espiritual, principalmente sobre 
os líderes, para impedí-los no seu 
mister de pregar o evangelho.

Por  i sso  convido você , 
membro, a vir interceder em 
favor da Igreja Batista em 
Guarabu na próxima quarta-
feira, às 19:30h, aqui em nosso 
templo.

O resultado visível de uma Igreja 
do Senhor Jesus são vidas salvas, 
libertas do pecado, regeneradas 
pelo Espírito Santo, santificadas 
na Palavra, unidas pelo amor 
fraternal e felizes por estarem no 
caminho da Salvação.  Todas essas 
bênçãos levam o salvo a ter um 
coração generoso e magnânimo, 
pois, afinal de contas, nada lhe 
falta.

Assim, os dízimos e ofertas 
também são a expressão de uma 
verdadeira Igreja de Cristo.  É 
consequência, e não causa, da 
nossa salvação!

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

DÍZIMOS E OFERTASCULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Parabéns pra você... 

CASA PASTORAL

CONFRATERNIZAÇÕES

Natal
23/12 (domingo), às 18h - Culto 

de Natal

Dia 30/12 (domingo), às 18h.
Último culto do Ano, com 

posse da Diretoria de 2019 e 
confraternização após ao culto.

OBS:  No dia 31/12 (Segunda) 
NÃO HAVERÁ Culto no Templo.  
As famílias da Igreja devem 
aproveitar a oportunidade para 
estreitarem relacionamentos 
discipuladores e receberem o Ano 
Novo com uma oração de joelhos, 
em seus lares ou onde estiverem.

CULTO DE NATAL

ANO NOVO

Dia 13/12 (quinta-feira) , às 20h - 
Ministério com Casais. (Local: IBG) 

Dia 15/12 (sábado) - Almoço da 
3ª Idade na casa do ir Serebias, 
com Amigo Oculto.

Dia 21/12 (sexta-feira), às 19:30h 
- Corpo Diaconal.

D ia  09/12 (domingo) ,  às 
10h30min, comemoraremos o 
Dia da Bíblia. 

DIA DA BÍBLIA

14 de dez (sexta-feira), de 8h 
às 20h.

JEJUM 


