
Desde os primórdios do 
Cristianismo, a fé do povo de Deus 
era um mistério que deixava a 
sua oposição perplexa! Ninguém 

conseguiria explicar ou ao menos entender, 
por que alguém morreria numa arena, 
estraçalhado por leões, ou seria queimado 
vivo, ou enforcado, degolado, torturado ou 
apedrejado... Tantas crueldades, simplesmente 
pelo fato de não negar ser um seguidor de 
Jesus!

Li, certa vez, que os romanos depois de 
matarem muitos e muitos cristãos, na vã 
tentativa de exterminá-los, sem resultado, via 
acontecer o contrário, pois surgiam mais e mais 
cristãos, a ponto de exclamarem:  “Sangue de 
Cristão é semente”; isto é, quanto mais cristãos 
eram mortos e seu sangue jorrava pelo chão, 
como que uma semente, mais homens e 
mulheres terminavam convictos de sua fé em 
Jesus.  Esta frase está registrada em livros que 
contam a história da Reforma Protestante no 
seu início.

A fé do povo de Deus sempre assombrou 
o mundo.  A velha Roma, representada pelo 
Império Romano, se sentia ameaçada  por essa 
gente.  Mais tarde a Roma atual, representada 
pelo regime Papal, também se sentiu ameaçada 
e tentaram de todas as formas calar os crentes 
em Jesus.  
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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 -
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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.

Venderam indulgências, certificados que 
garantiam a entrada no céu, e como o Império 
Romano, também matavam todo aquele 
que não concordasse com a sua liturgia, 
declaravam-nos Hereges e eram queimados 
vivos em praças públicas para exemplo! 

Até que Deus despertou homens como 
Martinho Lutero e muitos outros para 
protestar entre os erros cometidos em nome 
da Bíblia Sagrada e assim, como vemos hoje, 
a Palavra de Deus triunfou!

Esta é a vitória que vence o mundo, a 
nossa fé!  I Jo 5:4.

Vamos continuar a assustar o mundo; 
vamos continuar a vencer o mundo, com 
a nossa fé:  vamos deixar “poderosos” 
deste mundo boquiabertos, vamos deixar 
governadores e presidentes se perguntando:  
que povo é este, que unidos constroem seus 
templos sem ajuda do Governo, compram 
imóveis, rádios e TVs e tomam posição 
firme em todas as camadas profissionais, 
são dotados de um caráter notável, tanto na 
classe mais pobre, como na média e alta.  Este 
é o povo de Deus dos Exércitos, o invencível 
nas batalhas! O povo que tão somente pela 
sua fé no único Deus e no Senhor Jesus vence 
o mundo!

João Marinho de Jesus Neto

Texto:  Mc 2:18-22

Tema: Deus não faz remendo; 
Ele faz tudo novo!

Quebra-gelo: Você prefere 
vestir uma roupa perfeita e 
nova ou uma roupa velha e 
remendada? Já precisou usar 
uma roupa com remendo?

Transição: O texto fala da 
presença de alguém que veio 
inaugurar coisas novas entre 
os homens (Jesus).

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:

1. Por que os discípulos de 
Jesus não precisaram Jejuar 
enquanto estavam com Ele?  
v.18-20

2.  O que significa “remendo 
novo em pano velho”? v.21

3. O que significa “vinho novo 
em odres velhos”? v.22a 

4. O que Jesus quis dizer com 
“o vinho novo deve ser posto 
em obres novos”? v.22b

Conclusão:
A proposta de Deus em Cristo 
não é fazer um remendo na 
sua vida, mas te dar uma vida 
totalmente nova.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

67ª SEMANA

Total nos PGM: 
63 presentes, 3 visitantes.

HFAG
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Mercedes / N: Talita
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M: Patrícia / N: Pablo
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. Osmar / N: Alcides Jorge 

     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 (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; Mitchell (sobrinho 
Ze lma  Gar c i a ) ;  Marce lo 
Gonçalves (CTI); Marlene (ir 
Osmar), tia Consul (cirurgia); ir. 
Sérgio Adriano; Pamela Fraga.

Parabéns pra você... 
Ricardo Matos Romano     01/jul

Valdemir V. de Oliveira       02/jul

Judith Cristina A. J. S. João 03/jul

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

Prelúdio

Leitura Bíblica                                2 Coríntios 4:6-10

Cânticos                                             Ministério Elion 

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Canto 128 HCC                           “Digno é o Cordeiro” 

Leitura Bíblica                                       Atos 13:36-39
“Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em 
sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus 
antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele 
a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. 
Portanto, meus irmãos, quero que saibam que 
mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos 
pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é 
justificado de todas as coisas das quais não podiam 
ser justificados pela lei de Moisés”.

Oração de intercessão / pelas crianças

Mensagem

Celebração da Ceia do Senhor 514 HCC 
“Venham à Mesa” (Hodges)

Oração

Poslúdio

Guarabu em ação

Cristo me amou ...
Efésios 5:2

Prelúdio cantado 462 HCC Cristo me amou (1ª estrofe)

Oração de louvor

“Com toda a determinação de sempre, também 
agora Cristo será engrandecido em meu corpo, 

quer pela vida quer pela morte; porque para mim 
o viver é Cristo e o morrer é lucro”. 

(Filipenses 1: 20b-21)

Cântico                                               Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Participação musical Coro Elos  Tu és/ Retorne à casa 
do Pai

... me estado Cristo viu, deu-me sua mão
João 3.16

Canto 460 HCC                         Cristo em minha vida

Oração de intercessão / pelas crianças

... me Transformou
Romanos 8:37

Participação musical Coro Elos                   Amou-me

Mensagem

Oração 

Poslúdio cantado  462 HCC Cristo me amou (2ª estrofe)

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Temos inúmeros exemplos de 
pessoas que foram abençoadas 
em sua vida material por confiarem 
em Deus para a sua provisão.  Não 
tem muito tempo atrás um jovem 
desempregado contribuiu com o 
nosso culto de oração, apoiando no 
datashow.  Aquele tempo no deserto 
não esmoreceu a sua fé. Mesmo 
passando pela prova do desemprego, 
ele foi fiel, seguro e confiante, até que 
o Senhor abriu novamente uma porta 
de emprego para ele.  Recentemente 
ele retornou aqui para devolver 
ao Senhor uma parte da benção 
material que recebeu.  Toda glória 
seja dada ao nosso Deus, pois Ele 
supre todas as nossas necessidades 
em glória por Cristo Jesus. Por isso 
faça você também prova do Senhor, 
devolvendo a Ele o seu dízimo e a 
sua oferta. Esta atitude de amor 
trará prosperidade sobre a sua vida!

Será que Deus espera que seus 
filhos o busquem somente nas 
horas de tristeza ou de aflição? 
Obviamente que não! A oração é um 
relacionamento íntimo com Deus, 
onde revelamos para Ele o secreto 
do nosso coração.

Aliás, se somos filhos de Deus, Ele 
nos dá do seu Espírito que clama: Aba 
Pai (Gálatas 4.6).

Esse relacionamento não deve 
ser apenas no nível das nossas 
necessidades, mas sobretudo no 
nível do nosso amor a Ele.  Gostar 
de estar com nossos irmãos e de nos 
unimos a eles num determinado lugar 
e hora é uma prova do nosso amor 
a Deus e aos nossos irmãos.  Como 
diz a Palavra:  “Oh, quão bom e quão 
suave é que os irmãos vivam em 
união!” (Salmos 133.1). 

Por isso, venha no Culto de 
Oração da sua Igreja na próxima 
quarta-feira, às 19:30h, aqui em 
nosso Templo.

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

- Se você não conhece seu Dom 
Espiritual, procure a educadora Ester 
e faça seu teste de dons!

CASA PASTORAL

EDUCAÇÃO CRISTÃ

DIAS: 21a 23 de Setembro
LOCAL: Sítio Recanto Ideal em 
Guapimirim
VALOR: 200 reais 

MINISTÉRIO INFANTIL

Escala do Culto Infantil  
01/07/2018

M:  Edinha e Dalva
N: Eliete e Silvana

DÍZIMOS E OFERTAS

HOJE, após ao culto teremos 
almoço da MCM!

Cardápio: Feijoada
Valor: R$ 15,00

ALMOÇO DA MCM

DIAS: 19 à 21 de Julho - 14 às 17h.
           22 de Julho - 09 às 12h.
LOCAL: Templo da IBG

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

RETIRO DA JUVENTUDE


