
“No princípio criou, Deus, os céus e a Terra...” (Gn 
1. 1) e formou o Jardim do Eden (Gn 2. 8). No meio do 
Jardim pôs o primeiro casal (Gn 2. 15). Tudo era para seu 
sustento. Nada faltava e todo o tempo disponível era 
para contemplação da criação (rios, florestas, as flores, 
os animais com sua beleza...) e devoção ao Criador. Mas 
isso tudo não bastava, a natureza humana falou mais 
alto e ambos comeram do fruto da árvore da ciência 
do bem e do mal, anteriormente avisados para não 
comerem dela. Agora, tornaram-se como Deus, pois se 
abriram os olhos, mas toda ação tem consequência.

Nosso coração é volúvel e por isso suscetível as 
seduções. A serpente mentiu e induziu o primeiro casal. 
Agora, ambos teriam de lutar para sobreviver e o possuir 
bens, riquezas e poder  tornaram-se motivações como 
estilo de vida, porém os maiores índices de suicídio 
estão nos países onde sua população tem os melhores 
recursos (sistema hospitalar de primeira, empregos 
bem remunerados, educação moderna...). Percebe-se 
que este caminho não satisfaz.

Somos privilegiados, pois Deus procura por 
verdadeiros adoradores (Jo 4. 23). Mas surge o desafio: 
dispor de tempo para Deus. É uma ação simples, mas 
difícil de ser atendida por muitos. Tudo parte do querer. 
O tempo está associado à comunhão com Deus e ao 
somarmos aos bens poderemos materializar as ações 
de crescimento do reino. Fomos resgatados por nosso 
Senhor e em retribuição o servimos. Mas como servir 
ao Criador que não precisa de nada?

Nenhuma atividade servil é desenvolvida sem 
conhecimento da necessidade de quem é servido. Então, 
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TREINAMENTO ENDEREÇO DIA/HORA

Guarabu Adriana Pereira Paulo Silva R. Crundiuba, 423 5ª/ 19h30min

Jd. Carioca I Dc Judith Dc Adenair R. Zurique, 63 Recesso até 03/02/19

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.

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)
20h00 - Sexta-feira  [Confraternização] (confirmar)
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk] (confirmar)
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Texto:  Mateus 19:16-26
Tema: Quase salvo ainda não 
é salvo!
Quebra-gelo: Os bens materiais 
podem pre jud i ca r  a  v ida 
espiritual? O que você acha?
Transição: O texto fala de uma 
pessoa que não foi salva por 
causa do seu apego aos bens 
materiais.

Perguntas para discussão nos 
PGM:
1. O jovem rico era alguém 
preocupado com a vida espiritual?  
Como ele esperava obtê-la?  v. 16 
2. A prática de uma vida virtuosa 
é suficiente para a salvação?  
v.17-20
3. A partir da resposta de Jesus, 
como uma pessoa pode ser salva 
de verdade? v. 21-26
Conclusão:

É impossível ao homem 
salvar-se a si mesmo, porém 
aquele que se rende de modo 
incondicional a Cristo e o 
segue de todo o coração é 
verdadeiramente salvo.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

96ª SEMANA

Total no PGM: 
36 presentes, 30 visitantes.

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 

HFAG

como agradar ao Senhor? Conhecê-lo é o primeiro 
passo. Para tanto, dispor de tempo para oração e leitura 
de sua palavra é fundamental para nos tornarmos cada 
vez mais semelhantes a Ele, pois teremos absorvido dos 
seus princípios que o definem como Deus amoroso.

Muitos equívocos são cometidos, pois há aqueles 
que consideram a vida cristã ser baseada em: conforto, 
sucesso... Por exemplo, são exibidos “testemunhos” 
na televisão, onde indivíduos de sucesso econômico, 
cultural, profissional declaram ao final de sua alto 
apresentação de sucessos: “Eu sou a Universal”.

Desejar conforto e sucesso profissional não é 
pecado quando o objetivo cristão prevalece: servir ao 
Senhor. Muitos clamam ao Senhor por bênçãos e não 
são atendidos, pois seus desejos são egoístas (Tg 4. 3). 
Deus nos pôs como administradores de seus presentes 
(saúde, inteligência, recursos financeiro, tempo...) para 
abençoarmos ao próximo.

Deus nos deu a maior de todas as bênçãos e sem 
merecermos: o seu Amor derramado na cruz. Este 
reconhecimento deveria nos impulsionar a retribuição. 
A retribuição nos impulsionaria a desejar sermos 
abençoados em benefício do próximo. Assim, as janelas 
dos céus estariam sempre abertas a este sábio que 
retribui em amor. Ao final de nossa permanência na 
Terra receberemos o maior dos tesouros: Estaremos 
com Cristo para sempre e com aqueles em que 
auxiliamos o Espírito de Deus a encontrar e cuidar. Deus 
procura os verdadeiros adoradores. Então, adoradores, 
vamos servir conforme o desejo de nosso Deus?

Eli Valentim

ADMINISTRADORES DE DEUS

Acampamento de Verão dos ER 
no Sítio do Sossego

ACAMPAMENTO ER
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
Manhã - Talita 
Noite - Tania
Data-Show:  
M: Raquel / N: Lucas
Contagem de Numerários:
M/N: Irinéia /Talita
Escala da Recepção:
M: Conceição
N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Silva/ Jairo 
Dirigentes: 
M: Dc. Adenair
N: Thiago da Rocha

     Pedidos de Oração

”E, vendo-a Jesus, chamou-a 
a si, e disse-lhe: Mulher, estás 

livre da tua enfermidade.
E pôs as mãos sobre ela, e logo 

se endireitou, e glorificava a 
Deus”. - Lucas 13:12,13 

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; Rosenilda 
dos Santos Dias; Conceição.

Nair do Nascimento            20/jan
Regina Célia C. de Sousa          20/jan
Eliane Valentim da Rocha      23/jan
Rejane Nunes Paulino           23/jan 
Beatriz Ferreira Vinagre       24/jan
Paulo R. Jesus Tavares          25/jan
João Marinho de J. Neto      26/jan

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 

Hino 202 HCC                   “Ele é Meu e Teu Senhor”

Momento de Oração 

Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-
vos com tudo o que possuís; porque Ele mesmo 

declarou: “Por motivo algum te abandonarei, jamais 
te desampararei. 

Hb. 13:5

Hino 366 CC Firmeza

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Crianças no Caminho do Senhor

Oração pelas crianças

Assembleia regular

Oração

Poslúdio

Guarabu em ação

Prelúdio 

Oração        

“Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu 
fizeste o céu e a terra”

(Isaías 37.16)

Hino 177 HCC          Nome que inspira meu louvor 
Oração
Leitura bíblica:                            1 Crônicas 29.10-13
Hino 344                      Firme nas promessas 
Dedicação de dízimos e ofertas 

Oração de consagração

“Pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não 
vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para 

que ninguém se glorie”
(Efésios 2.8,9) 

Momento de intercessão

Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os 
estorveis de vir a mim; porque dos tais é o reino dos 

céus.  Mateus 19:14

Oração pelas crianças
Mensagem
Oração e bênção 
Poslúdio

“E esta é a confiança que temos 
nele:  que, se pedirmos alguma 
coisa, segundo a sua vontade, ele 
nos ouve”.  I João 5:14

Podemos dizer que esta palavra 
do apóstolo João é a porta aberta 
para o culto de oração.  Aquele 
que nela entrar será atendido em 
suas petições, se as fizer segundo 
a vontade do Senhor.

Duas coisas são evidentes aqui:  
a confiança que deve ter todo 
aquele que busca o favor de 
Deus.  Confiar é um verbo que 
denota entregar algo a alguém. 
É apresentar o pedido a Deus.  O 
outro aspecto é que o pedido deve 
ser segundo a vontade do Senhor.  

A  vontade  do  Senhor  é 
compreendida por uma mente 
renovada pelo Evangelho e 
transformada na sua relação 
com  aquilo que é bom, perfeito 
e agradável.  

Por isso, convido você a vir na 
próxima quarta-feira, às 19:30h, 
para o culto de oração e Estudo 
Bíblico da IBG.

“Porque já sabeis a graça de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que, 
sendo rico, por amor de vós se 
fez pobre, para que, pela sua 
pobreza, enriquecêsseis”. 2 Cor 
8:9

O contexto desta palavra do 
apóstolo Paulo é a coleta para 
os cristãos pobres da Judeia.  Ele 
aqui nos lembra o exemplo de 
Cristo, que deu o seu tudo para o 
nosso enriquecimento espiritual 
e material.  E você, quanto tem 
dado para o sutento de sua igreja?  
Pense nisso!

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 DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

CASA PASTORAL

O pastor Ivan estará de férias 
entre os dias 24/01/2019 a 
02/02/2019, inclusive.

EBD 2019 - mês de janeiro - 
Classe Única. 

Estudos sobre MORDOMIA
Assuntos por domingo:
1º dom - Tempo (Eli);
2º dom - Bens (Renata);
3º dom - Vida (Sidmar);
4º dom - Talentos (Diego).

EBD 2019
Evangelismo na Estrada do 

Galeão nos dias 20 e 27/01 
(domingo).

Horário: 07:00h
Ponto de encontro: IBG

Reunião com os professores da 
EBD, 26/01 (sábado), às 15h.

EVANGELISMO E MISSÕES

REUNIÃO 

“Bíblia Sagrada,  o Tesouro 
mais Valioso“

Divisa: “Porque a profecia nunca 
foi produzida por vontade de 
homem algum, mas os homens 
santos de Deus falaram inspirados 
pelo Espírito Santo.” 2 Pedro 1:21

TEMA EBD 2019

FÉRIAS PASTORAIS


