
A declaração acima foi feita 
pelo pastor John Piper, que 
acrescentou: “muitas vezes, 
os contos natalinos podem 
ofuscar o nascimento de Jesus 
Cristo para as crianças, o que 
deve servir de alerta para os pais 
cristãos, para não cometerem o 
erro de substituírem a história 
do nascimento de Jesus por um 
‘mito’ como o de Papai Noel”.

O problema está em contar 
uma história fictícia como se 
fosse um fato: “Papai Noel mora 
no Polo Norte”, “Papai Noel voa 
com renas”, “Papai Noel deixa 
presentes debaixo da árvore”. 
Apresentar o mito como se 
fosse real é mentir para os 
nossos filhos, o que não é bom 
para eles. 

Há histórias ilustrativas que 
podem ser usadas para falar 
com a imaginação infantil, 
como é o caso das Crônicas 
de Nárnia, de C. S. Lewis, ou 
as Parábolas de Jesus, mas as 
crianças devem ser alertadas de 
que são histórias ilustrativas, 
com fundo moral. 

De acordo com o Pr. John 
Piper, a maior razão pela qual 
os pais devem evitar ensinar 
seus filhos sobre o Papai Noel 
é que este conto natalino 
ofusca o verdadeiro significado 
do Natal. “Por que um cristão 
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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:  Jeremias 29:10-13

Tema: Deus tem coisas boas 
para você!

Quebra-ge lo :  Se  você 
pudesse pedir algo para Deus, 
o que você pediria?

Transição: O texto lido revela 
que Deus vira a página de 
erros passados e estabelece 
coisas novas para os seus 
filhos.

Perguntas para discussão 
nos PGM:

1. O tempo de Deus é o mesmo 
tempo dos homens? v. 10 

2. Deus dá aquilo que nós 
esperamos. O que você espera 
de Deus? v. 11  

3. Você já definiu o que você 
espera receber de Deus? v.11

4. Como podemos saber o 
que Deus pensa? v.12,13

Conclusão:

O coração de Deus tem 
coisas boas para aqueles que 
o buscam de todo o coração.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

92ª SEMANA

Total nos PGM: 
77 presentes, 1 visitante

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ (Recesso) EMBAIXADORES

JD CARIOCA II

OS PAIS NÃO DEVEM SUBSTITUIR 
O NATAL DE JESUS PELO PAPAI NOEL

HFAG (Recesso)
que encontra em Jesus o 
maior tesouro do mundo o 
comercializa por qualquer outra 
coisa? Por que eles, que vêem 
na vida, morte, ressurreição e 
reinado de Jesus a mais incrível 
história do mundo, contam 
outra história? Por que eles 
substituiriam Cristo por um 
mito patético e não evangélico 
como o Papai Noel, cuja 
mensagem é: ‘seja bonzinho 
para ganhar presentes’?”.

“Não seria esse comporta-
mento uma forma de priorizar 
o mito do Papai Noel sobre a 
história de Jesus? Isso não seria 
uma forma de fazer sucumbir a 
verdadeira mensagem do nas- 
cimento de Jesus Cristo frente 
ao sincretismo cultural?” Se 
Cristo ficar escondido e à som-
bra do Papai Noel no coração 
dos nossos filhos, nós não co- 
nhecemos o verdadeiro Jesus!”, 
afirmou o Pr. John Piper.

De acordo com uma 
pesquisa publicada no Journal 
of Cognition and Development, 
em 2011, 83% das crianças até 
5 anos acreditam que o Papai 
Noel existe, o que revela uma 
espécie de fracasso em nossa 
missão de pais cristãos, porém 
Shame Pruitt, diretor de Missões 
da Convenção Batista do Sul 
do Texas, acredita que uma 

forma saudável de falar sobre 
o Papai Noel para as crianças 
é deixando claro para elas que 
isso é apenas um conto, uma 
lenda. 

“Essa opção permite que 
elas saibam a verdade e ainda 
participem da diversão. Eles 
não têm que ficar de fora em 
nenhuma atividade da escola, 
podem tirar foto com Papai Noel, 
podem assistir aos filmes e ver 
as decorações nos shoppings 
sem serem confundidos”, disse 
Pruitt ao The Christian Post”. 
“Seja qual for a opção que se 
adapte melhor à sua família, 
apenas certifique-se de que 
Jesus continua sendo o foco 
número um”, enfatizou. 

Assim, ensine a seus filhos 
que Jesus é o motivo do Natal, 
que Ele era o prometido Filho 
de Deus. Que cresceu como 
homem para morrer como 
um homem sem pecado pela 
humanidade. Ele morreu e 
voltou à vida três dias depois, 
vencendo o pecado e a morte. 
Ele se mostrou por 40 dias, 
subiu ao céu e um dia voltará 
para o seu povo.

Pastor Ivan Xavier

Fonte: GUIAME, com informações do 
Christian Post.
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
Manhã - Mercedes
Noite - Tânia
Data-Show:  
M: Raquel / N: Thiago
Contagem de Numerários:
M/N: Telma /Marilza
Escala da Recepção:
M: Lucia 
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Sérgio Adriano / Brito
Dirigentes: 
M: Jennifer
N: 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 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; 

Elinéa V. da Rocha Martins   24/dez 

Cleber Travessa Junior        29/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 

É CHEGADA A NOSSA LUZ
“O povo que caminhava em trevas viu uma 
grande luz; sobre os que viviam na terra da 

sombra da morte raiou uma luz.
(Isaías 9.2)

Canto 33 CC                                          Nasce Jesus

Oração de gratidão

Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a 
virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o 

chamará Emanuel.
(Isaías 7.14)

Leitura bíblica:               Miqueias 5.2, 4-5

Oração de intercessão

Cânticos                Ministério Elion  

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração 

Leitura bíblica:                             Salmos 16.8-9;11

Oração pelas crianças

Mensagem 

Oração  

Poslúdio

CELEBRANDO O AMOR DE DEUS EM JESUS

Prelúdio cantado                         Meia noite, Cristãos

“...No nascimento de Jesus Cristo, Deus estendeu 
seu favor a nós que nada poderíamos fazer para 

merecê-lo.”

Oração
Leitura bíblica:                      Lucas 2.8-15
Canto                 O Primeiro Natal
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração

“...O amor de Deus o levou a pagar o preço da 
redenção do homem: a vida de seu filho; o mais 

alto preço que ele poderia pagar... e a maior 
prova de amor que poderia nos ofertar.

Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu 
nome pelos séculos dos séculos e para sempre. 

Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos 
séculos dos séculos e para sempre.

 (Salmos 145.1,2)

Oração de intercessão 
Cânticos                               Ministério Elion
Apresentação de Bebê  
Oração pelas crianças
Mensagem
Poslúdio Cantado 106 HCC              1ª e 2ª estrofes

Bendita a hora de oração, pois 
traz-nos paz ao coração e alívio 
dá em meio a dor, trazendo auxílio 
do Senhor.

Em tempos de perturbação, na 
dor maior, na tentação, procurarei 
com mais fervor a comunhão com 
o Senhor.

O hino 378 HCC resume muito 
bem o tempo que investimos 
na oração.  O coração turbado 
encontra paz na presença do 
Senhor pela oração e comunhão 
com ele.

Sua presença no culto de oração 
é importante para fortalecer a 
sua fé e colaborar no socorro 
daqueles que buscam esse abrigo 
na Casa de Deus.

  Por isso, convido você a vir 
na próxima quarta-feira, última 
do ano, às 19:30h, para orar com 
os seus irmãos aqui no templo.

A relação de dizimistas da Igreja 
Batista em Guarabu contém os 
nomes de todos aqueles que 
colaboram com o sustento 
material da casa de Deus.  A nossa 
oração e desejo é que todos os 
membros sintam aquela alegria 
no coração de ser um sustentador 
do ministério da Igreja.

Faça isso voluntariamente,  
não por obrigação (tristeza ou 
necessidade), mas com alegria.

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

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

FÉRIAS PASTORAIS

Natal
23/12 (HOJE), 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

CEIA 

Ceia do Senhor
Dia 06 de Janeiro, às 10:30h.

EBD 2019 - mês de janeiro - 
Classe Única. 

Estudos sobre MORDOMIA
Assuntos por domingo:
1º dom - Tempo;
2º dom - Bens;
3º dom - Vida;
4º dom - Talentos.

Todos os membros da nossa 
Igreja que foram eleitos para as 
divesas comissões da Igreja em 
2019 devem estar presentes no 
Culto do dia 30/12, domingo, às 
18:00h, para a oração de posse.

EBD 2019

POSSE DA DIRETORIA


