
“Revesti-vos de toda a armadura 
de Deus, para podermos ficar 

firmes contra as ciladas do 
diabo”. 

Efésios 6:11

O primeiro alicerce na 
formação de um indivíduo é a 
família, sendo os pais, responsáveis 
por criar os filhos nos caminhos 
e temor do Senhor. Ensinando os 
preceitos bíblicos, desde a mais 
tenra idade, terão disciplina, caráter 
ético e uma personalidade forte 
com capacidade de enfrentar os 
desafios durante todas as fases 
de suas vidas. Serão capazes de 
discernir o que é CERTO e o que 
é ERRADO. O certo é a verdade: a 
palavra de Deus. O errado: é tudo 
que está na contramão da verdade. 
Toda instrução deve ser dada com 
sabedoria que vem de Deus. 

O mundo tenta tragar-nos 
e precisamos ser vigilantes e ter 
foco na cruz de Cristo. A família 
que segue a Deus possui o dever 
de cuidar dos seus. O respeito e os 
valores são de extrema relevância 
nesta comunidade. Os pais 
precisam ser exemplos seguidos 
pelos os filhos, essa deveria ser a 
ordem natural, o que muitas vezes 
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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/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.

não ocorre.

 “Acima de tudo isto, porém, 
esteja o amor, que é o vínculo da 
perfeição. Seja a paz de Cristo o 
árbitro em vosso coração, à qual, 
também, fostes chamados em um 
só corpo: e sede agradecidos. Habite, 
ricamente, em vós a palavra de 
Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria, 
louvando a Deus, com salmos, e 
hinos, e cânticos espirituais, com 
gratidão, em vosso coração. E tudo 
o que fizerdes, seja em palavra, 
seja em ação, fazei-o em nome do 
Senhor Jesus, dando por ele graças 
a Deus Pai”. Colossenses 3.14-17.

Os desafios dessa geração 
chamada hoje de “Geração 
Y” são os mesmos de todas as 
gerações. Essa geração nasceu em 
um mundo de grandes avanços 
tecnológicos e alterações de 
padrões sociais que afetou o 
modo de ser dos jovens. Esses 
foram criados por pais culpados 
por sua ausência e se tornaram 
crianças mimadas e ansiosas. 
Vivem sob domínio das mídias 
sociais, que ensinam que o desejo 
de “TER” é mais importante que o 
desejo de “SER”, informações essas 
arbitrárias aos ensinamentos de 
Deus. Todo tempo devemos fazer 
nosso trabalho de evangelização 
que começa primeiramente na 
nossa casa, que consiste em 
instruir a criança no caminho 
que deve andar, pois até quando 
envelhecer não se desviará dele. 
O que diferencia uma geração 
da outra é, que cada vez mais, as 
famílias se afastaram de Deus.

Jesus Cristo afirma em Mateus 

Texto:  Deuteronômio 6:6-9

Tema: A vida espiritual da família

Quebra-gelo: O que aconteceria 
se você lesse a Bíblia todos os 
dias?

Transição:  O texto é uma 
exortação a cultivar o ensino da 
Bíblia na intimidade da família.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. O que chamou a sua atenção 
no texto lido? 
2. O que significa ter a Palavra de 
Deus no Coração? 
3. Quem tem a responsabilidade 
pelo ensino bíblico na família? 
4. O ensino da Bíblia na família 
é função da Igreja ou da família?   

Conclusão:
A vida espiritual da família 
depende diretamente dos ensinos 
da Bíblia. 
Você pretende cuidar da vida 
espiritual da sua família?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

60ª SEMANA

Total nos PGM: 
63 presentes, 22 visitantes,  
3 decisões no HFAG e  1 no 

Jardim Carioca III.

A vitória de um PGM é a 
vitória de todos!

HFAG

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ

JD. CARIOCA II

ER

GUARABUGUARABU

JD CARIOCA II

6.21 que: “onde estiver o seu tesouro, 
aí estará o seu coração”. A família 
cristã deve preservar os valores 
bíblicos em meio a uma sociedade 
decadente que não conhece a 
verdade, esses valores eternos que 
são tesouros e que enriquecem o 
nosso lar. 

Precisamos também exercitar 
ainda mais os frutos do Espírito, 
porquanto os dias são maus, 
amando a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo.

Se o cristão não consegue 
viver sob o fruto do Espírito, então 
precisa rever sua postura na fé.

A ética Cristã é um conjunto 
de valores extraídos da Palavra 
de Deus que devem determinar o 
comportamento daquele que crê, 
pois a Palavra de Deus é lâmpada 
para os nossos pés, e a luz a 
iluminar o os nossos caminhos. 

“Para que temas ao Senhor, 
teu Deus, e guardes todos os 

estatutos e mandamentos que 
eu te ordeno, tu, e teu filho, e o 
filho do teu filho, todos os dias 
da sua vida; e teus dias sejam 

prolongados”.
Deuteronômio 6:2

Erivaldo Fraga & Edvone Fraga

Oração de decisão do Guilherme e 
participação musical de Marcela e Ana Luiza 

no PGM Jardim Carioca III
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene / N: Glória
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M: Pablo / N: Lucas
Contagem de Numerários:
Eliete e Telma (M e N)
Escala da Recepção:
M: Marilza / N: Glória
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Paulo José  / João Marinho
Dirigentes: 
M: Judith Cristina
N: Paulo Freire e Edna Fraga

     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; Mitchell (sobrinho 
Zelma Garcia); Rute Freitas Alves 
(Internada); Marcelo Gonçalves 
(CTI); Marlene (ir Osmar).

Parabéns pra você... 
Eliete F. Mello Conceição  16/mai

Helena Silva Ferreira       18/mai

Roberta Sueli D F Fideles 18/mai

Alizeti dos Santos Lima   19/mai

Paulo Roberto Freire       19/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 

“Jesus Cristo, renovo de fé no coração das 
mães.”

Oração 

Texto Bíblico:                      1 Pedro 3:15
“Antes, santificais em vosso coração a cristo como 
senhor, e estais sempre preparados para responder 
com mansidão e temor a todo aquele vos pedir a razão 
da esperança que há em vos.”

Canto 183 HCC                  Cada Momento

Homenagem para as Mães

Oração de Gratidão e Intercessão por todas as mães

“Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, 
a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla 

subciência, superabundeis em toda boa obra.” 
(2 Coríntios 9:8)

Cânticos             Ministério de Elion

Dedicação de Vidas e Bens

Oração de Consagração

Mensagem                                          Dc. Paulo Freire

Oração

Poslúdio

MAIO MÊS DAS FAMÍLIAS

A FAMÍLIA E OS DESAFIOS DESSA GERAÇÃO

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 
que possais estar firmes contra  as astutas 

ciladas do diabo.” Efésios 6:11

Prelúdio

Boas vindas            Paulo e Edna Fraga

Avisos

Oração

Leitura                 Salmos 103:17,18

Apresentação da peça  “Nossas mães por elas mesmas”

Louvor

Dízimos e Ofertas

Oração

Louvor

Intercessão pelas Famílias

Mensagem    Pr Demétrios Prazeres (PIB Vila da Penha)

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

As Igrejas Batistas não têm dono.  
O único Senhor e dono da Igreja 
é Jesus.  O nosso regime de fé 
é congregacional, isto é, são os 
membros que decidem o que fazer 
dos dízimos e das ofertas que 
entram todo mês.  Desse detalhe 
vem a importância de todos serem 
contribuintes mensais.   Afinal, seria 
constrangedor para um membro 
votar nas assembleias a destinação 
desses recursos mas ele mesmo não 
ser um dizimista e ofertante.  Daí, o 
nosso apelo para que todos sejam 
dizimistas e ofertantes na Casa do 
Senhor.  Certamente isso agrada o 
coração de Deus!

Jesus disse em Lucas 16:8 que 
“os filhos deste mundo são mais 
prudentes na sua geração do que os 
filhos da luz”.

Há uma percepção geral de que 
os membros das nossas igrejas dão  
pouca importância ao culto de oração 
no meio da semana. Outros há, ainda, 
que não tem o menor cuidado em 
participar mensalmente do culto da 
Ceia do Senhor.  Há também aqueles 
que vem somente de vez em quando 
na Escola Bíblica Dominical. Isso, 
quando vem...

Excluindo aquele pequeno grupo 
fiel para quem esta Palavra não está 
sendo dirigida, ressaltamos que 
para um bom número de membros 
das igrejas batistas, o que o Senhor 
disse faz todo o sentido. Há muitos 
filhos deste mundo extremamente 
dedicados à sua religião, às vezes 
até dando melhor testemunho de 
vida moral do que vários crentes em 
Jesus. Infelizmente, para uma boa 
maioria em nossas Igrejas, a vida 
cristã mesmo foi só no começo.  Hoje, 
vivendo à revelia do Evangelho, não 
tem um compromisso real com a 
Igreja do Senhor.

Irmãos queridos, não fazemos 
bem se estivermos assim.  Por isso, 
venham ser assíduos na Igreja que 
você faz parte.  Venham também 
aos cultos de oração, toda quarta-
feira, às  19h30.  Sua oração e 
sua presença é fundamental para 
aquecer o coração e a fé dos seus 
irmãos em Cristo.  Conto com 
você lá!

DÍZIMOS E OFERTAS

Assembleia da Convenção Batista 
Carioca será aqui na Ilha.

Data: 23/05, às 19:30h  e 24 e 
25/05, de 09:00 às 21:00h

Todos podem participar, mas 
somente os membros das Igrejas 
Batistas da CBC credenciados podem 
votar e influenciar nas decisões nas 
plenárias.

Local: Igreja Batista de Tauá, Rua 
Professor Hilariao da Rocha, 300

Tema: “A Família e os desafios dessa 
geração”
Divisa: Efésios 6.11
Preletores: 
HOJE 
10h30. Dc. Paulo Freire
19h00.  Pr Demétrios Prazeres 
(PIB Vila da Penha)
20/05 
10h30. Prª Anna Caroline
19h00.  Pr Denilson Gulpilhares 
(PIB Itaipuaçú)
27/05  
19h.  Pr Luiz Cláudio Robaina 
(SIB Galeão)

As matrículas para o 2º Trimestre 
da EBD, já estão abertas!!

Vagas Limitadas para as Classes 
dos Homens e Mulheres.

114ª ASSEMBLEIA DA CBC

MAIO, MÊS DAS FAMÍLIAS

MATRÍCULAS EBD

Congresso dos Embaixadores do 
Rei e Amigos.

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

e quinta-feira).

34º CONER (Congresso ER)

23 de Junho de 2018, das 14 às 18h
Local: IB Jardim Guanabara
Inscrições com Samanta 

PRÉ CONGRESSO MR AIBIG


