
“aquele que afirma que permanece nele deve 
andar como ele andou.” (I Jo 2:6)

Dos heróis da Bíblia que tenho para comparar 
com os heróis de desenhos animados que as 
crianças assistem na televisão, sem duvida Jesus 
Cristo é o “Super-Homem” e a sua mãe Maria é a 
“Mulher Maravilha”. Mas não creio que o apóstolo 
João ao escrever a sua carta aos cristãos da Ásia, 
tivesse a intenção de que eles tivessem a pessoa de 
Jesus, apenas como um exemplo para adorarmos e 
exaltarmos, sem nenhuma transformação de atos 
e pensamentos.  Quando paramos para refletir da 
verdadeira relação que cada um de nós tem com a 
pessoa de Jesus, temos que analisar nossa ética cristã.

A educação cristã recebeu sua missão do 
próprio Cristo.  Sou funcionária de Cristo, estou na 
Igreja de Cristo a serviço do Rei Jesus e Ele me disse  
(através da Bíblia) que se o amasse eu provaria que o 
amava, guardando seus mandamentos.  O apóstolo 
João é meu preferido entre os 12 apóstolos que 
Jesus chamou.  Ele era muito ético na sua atuação.

A educação Cristã é um processo em que 
a ética cristã é avaliada e atualizada.  Neste mês 
da EBD gostaria de compartilhar com os irmãos 
meu entendimento sobre educação e ética cristã.

Nosso tema este mês foi: Aprendendo para 
transformar vidas. Se nós aprendemos com Jesus 
e tivermos somente  a ele como guia de nossos 
atos e pensamentos, nossas vidas transformadas 
pelo poder do evangelho, poderá ser instrumento 
para levar outras pessoas a transformação. 

O apóstolo amado João, entendeu que o 
plano de Deus para nossa vida era que ele fosse 
“luz” para as trevas existentes no seu tempo.

E você? É Cristão? É luz no seu tempo? 
Quantas pessoas este ano você já falou do 
amor de Cristo?  Eu já convidei uma pessoa 
para o aniversário da nossa igreja no mês de 
novembro.  Faltam 53 convidados. Conto com você.

A educação cristã é um processo em que o 
educando no convívio com o seu discipulador, vai 
produzindo.  Assim Jesus fazia com os seus discípulos, 
ao mostrar a realidade do mundo desorientado e 
sem ética para o seu modo de ser humilde, amoroso 
e orientado nas Sagradas Escrituras.  Ele dizia: 
Pelo fruto conhecereis, se são meus discípulos.

“A educação como processo, constitui-se ação 
intencional, na medida  que progride na formação 
por meio de situações vividas ao longo da vida.
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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 -

IMITANDO CRISTO 

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/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.

Etimologicamente, o termo educação é 
originário do latim educare, que está ligado 
ao termo ducere significando literalmente 
“conduzir”, ou seja, conduzir alguém a um 
determinado objetivo ou propósito.” (pedagogo 
Vagner Ferreira da Silva – PIB Centenário – PA)

Assim, meu trabalho consiste em conduzir 
meus discípulos às metas propostas pelo 
Espírito Santo para a vida de cada um deles.

Para isso, tenho que saber quais os dons 
espirituais que cada discípulo possui, tenho saber 
como se relacionam com Cristo.  Peço que eles 
leiam sempre os quatro evangelhos pelo menos, 
anualmente (se não puderem ler toda a Bíblia).

E no relacionamento diário na Igreja vamos 
cumprindo o que João nos exorta:  “E nisto 
sabemos que o conhecemos: se guardarmos 
os seus mandamentos.  Aquele que diz: Eu 
conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, 
é mentiroso e nele não está a verdade. Mas 
qualquer que guarda a sua palavra, o amor de 
Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado: 
nisto conhecemos que estamos nele” (I João 2:3-5).

O melhor no meu trabalho, é que não 
preciso julgar as pessoas que trabalham 
voluntariamente na Casa de Deus.  Deus é o juiz.

Neste trimestre duas classes estão estudando 
Ética Cristã na E.B.D.  Acreditem se quiser, mas 
tiveram pessoas que trocaram de classe, por não 
entenderem que tem ética na Bíblia.  Preferiram 
estudar Antigo Testamento ou Novo Testamento.  

Ética é um termo que tem origem no grego 
“ethos” – que significa aquilo que pertence ao 
bom costume e hábitos fundamentais como 
característica de uma determinada coletividade.

Basicamente, é o que nos recomenda o 
apóstolo João, ao dizer que a nossa conduta 
deve ser pautada na ética de Cristo, no seu modo 
de agir e pensar. Assim como ele se comportava 
na coletividade, devemos imitar.  A igreja tem 
que conhecer a ética cristã e vivê-la.  A EBD é um 
canal de benção para a vida dos membros porque 
ela educa e promove conhecimento ético cristão.  

Assim, que você possa andar como Cristo andou.

Ester Penha 
Educadora Cristã - IBG

Texto:  João 5:1-15
Tema: Jesus e os milagres
Q u e b r a - g e l o :  V o c ê  j á 
experimentou algum milagre, 
ou conhece alguém que já o 
experimentou?

Transição: No texto lido, Jesus 
realiza um milagre extraordinário.
Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. Há muita gente à espera de um 
milagre? v. 2-5
2. O que Jesus viu de importante 
no homem que fora curado? 
Quanto tempo estava esperando 
pela cura?  v. 6
3. O homem que fora curado sabia 
quem era Jesus?  v. 12,13
4. O que Jesus disse para ele 
quando o encontrou pela 2ª vez? 
v. 14-15

Conclusão:
Jesus cura as enfermidades físicas, 
mas também salva do poder do 
pecado. Você já experimentou esse 
milagre?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

58ª SEMANA

Total nos PGM: 
80 presentes, 6 visitantes, 1 

decisão no HFAG.
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MONERÓ
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TERÇAS-FEIRAS
19h30 ÀS 21h30
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene / N: Cândida
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M:  PABLO / N: JOSÉ VITOR
Contagem de Numerários:
Lúcia e Marilza (M)
Jorgina e Telma (N)
Escala da Recepção:
M: Lucia 
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Sérgio Adriano / Brito
Dirigentes: 
M: DC. Adenair Andrade
N: Dc. Nair Bastos

     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; Marlene.

Parabéns pra você... 
Nair A. Bastos Adriano      30/abr

Everaldo Costa Lima          01/mai

Rosa Gomes Batista           02/mai

Tiago Ferreira Simões         03/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 - 19h

Prelúdio 

Boas Vindas

Oração de Adoração

Leitura Bíblica:             Jeremias 9.23 e 24

Dirigente:   Assim diz o Senhor: “Não se glorie o sábio 
em sua sabedoria nem o forte em sua força nem o 
rico em sua riqueza, 

Todos:  mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em 
compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o 
Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão 
sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado”, 
declara o Senhor. 

Cânticos                     Ministério Elion

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração

Assembleia Regular

Oração

Poslúdio

EU SOU, ESPERANÇA ÀS NAÇÕES

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vem ao Pai, senão por mim.”

(João 14.6)

Prelúdio

Oração 

“EU SOU” é o nosso sustentador.  
A Ele somos gratos

Participação Musical                                         Coro   Elos
Minha oração / O Amor de Deus

Leitura Bíblica            1Crônicas 29.10-14

Cânticos                 Ministério Elion

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração 

Participação Musical        Asas da Alva           Coro Elos

Oração de Intercessão por Missões e nossas 
necessidades

Canto                      “Eu aceito o desafio” (543 HCC)

“EU SOU” é o nosso Rei.  
Seu nome proclamamos

Mensagem 

Oração  e Bênção

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Como roubar a Deus

“Roubamos a Deus quando dizemos 
que o dinheiro é mais importante do 
que Ele. Roubamos a Deus quando a 
nossa contribuição não é dada com 
alegria. Roubamos a Deus quando 
dizemos que damos o dízimo e não 
damos. Roubamos a Deus quando 
“tentamos” (sim, tentamos, porque 
nunca conseguiremos) negociar 
com Deus, dando na expectativa de 
receber nove vezes mais. Roubamos 
a Deus quando damos com uma mão 
(o dízimo) e esperamos (em forma 
de bênçãos materiais) com a outra. 
Roubamos a Deus quando, retendo 
o que podemos oferecer a ele por 
meio da igreja, impedimos que a 
igreja cumpra a missão que Deus lhe 
conferiu. Roubamos a Deus quando 
alardeamos o dízimo que damos” 
Bíblia Bom dia – Sociedade Bíblica 
do Brasil.

Deus ama ao que dá com alegria 
(II Co 9;7b), por isso entregue com 
gratidão e louvor o seu dízimo e a 
sua oferta!

A visão da Igreja Multiplicadora, os 
Pequenos Grupos Multiplicadores, 
os cinco princípios da Igreja de Atos, 
tudo isto está sendo apresentado 
pelo Pastor Nilton, Diretor Geral da 
CBC, para dinamizar o trabalho da 
Igreja Local.

Você não pode ficar de fora!

Toda terça-feira, às 19:30h.

CURSO DA IGREJA 
MULTIPLICADORA

Ainda que Deus saiba o desejo do 
nosso coração devemos apresentar 
a Ele nossas petições.

Quando o Senhor atende a 
oração damos graças somente 
a Ele, tendo a plena consciência 
de que fomos atendidos por 
intermédio da petição e não por um 
acaso natural dos acontecimentos. 
Caso Ana tivesse concebido Samuel 
sem orar, será que ela veria a mão 
de Deus em sua totalidade?

A Igreja Batista em Guarabu  
todas as quartas-feiras, às 19:30h, 
oferece o Culto de Oração e 
Estudo Bíblico. Venha fazer parte 
desse momento!

DÍZIMOS E OFERTAS

Congresso dos Embaixadores do 
Rei e Amigos.

 A ser realizado em nosso Templo.
Data: 30/05 e 31/05/2018 (quarta 

e quinta-feira).

Tema: “Família e os desafios dessa 
geração”
Divisa: Efésios 6.11
Preletores: 
06/05 - 19h.  Pr Igor Bastos 
SIB Pavuna
13/05 - 19h.  Pr Demétrios Prazeres 
PIB Vila da Penha.
20/05 - 19h.  Pr Denilson Gulpilhares 
PIB Itaipuaçú
27/05 - 19h.  Pr Luiz Cláudio 
Robaina - SIB Galeão.

23 de Junho de 2018, das 14 às 
18h

Local: IB Jardim Guanabara

Inscrições com Samanta 

34º CONER (Congresso ER)

MAIO, MÊS DAS FAMÍLIAS

PRÉ CONGRESSO MR AIBIG


