
Certa vez em pronun-
ciamento sobre família o então 
Senador Ruy Barbosa declara: 
“A família é a célula mater da 
sociedade”. No cenário religioso 
dizemos, a família é um projeto 
de Deus. Todos nós nascemos 
em uma família. Exceto 
infelizmente, os que são gerados 
contra a vontade de Deus, em 
laboratórios.  

O desejo do Senhor é 
que a família seja constituída 
como a primeira por ele criada.  
Homem e mulher, unidos para 
viverem em comunidade, para 
seguir a ordenança do crescer 
e multiplicar. A união de dois 
seres diferentes em vários 
aspectos, vindos de outras 
famílias com costumes e culturas 
desconhecidas, mas envolvidas 
pelo sentimento maior, o amor. 

Uma vez que essa união 
tenha Deus como referencia, 
todas as diferenças podem ser 
superadas, pois fortalecidas 
no Senhor temos uma família 
estruturada, mesmo que as 
dificuldades, que são naturais 
venham, jamais serão abaladas. 
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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.

Essa é a família de Deus, um 
projeto vindo do coração do 
Senhor, desde o princípio da sua 
criação. Quando Deus ao criar 
o homem, declarou: Que não 
era bom que o  homem vivesse 
só (Genesis 2:18). Sendo essa a 
primeira família moldada nas 
mãos do Senhor. 

Lamentavelmente a socie-
dade em que vivemos vem 
tentando distorcer esse conceito.  
Corrompendo os bons costumes, 
e influenciando preceitos 
errados. Tudo contrário ao que 
Deus criou.  As astutas ciladas 
do diabo, são disseminadas de 
forma contundente, buscando 
a destruição da família, e 
consequentemente a Igreja do 
Senhor. Levando muita gente 
a perdição por darem ouvidos 
a mensagens e ensinamentos 
satânicos, difundidos por grupos 
anticristãos, que fomentam o 
errado como certo, e o certo 
como errado.

Nisso a família tradicional 
vem sendo o alvo principal, 
sofrendo os bombardeios, 
com argumentos de que as 
famílias podem ser formadas 
por pessoas do mesmo sexo 
(homem x homem e mulher x 
mulher), verdadeira abominação: 
Levítico 18:22 “Com homem não 
te deitarás, como se fosse mulher; 
é abominação”. O modernismo 
diabólico que avança tragando 
incautos, e pondo dúvida 
na mente de pessoas que se 
dizem até cristãs.  Leiamos a 
Bíblia! Pois a Palavra de Deus 
é fiel e verdadeira, qualquer 

Texto:  Isaías 49:13-16

Tema: Quando a família falha, 
Deus não falha.

Quebra-gelo: O que é uma 
família bem estruturada?

Transição: No texto, há uma 
palavra sobre a família que não 
está bem estruturada.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. O que você entendeu do texto 
lido? 
2. Em que as famílias mais falham 
nos dias de hoje? 
3. O que Deus pode fazer pelas 
famílias que falham? 
4. O que podemos dizer sobre 
o amor de Deus pelas famílias, 
mesmo quando elas falham? 

Conclusão:
Nem sempre  a s  f am í l i a s 
conseguem ser aquilo que 
gostariam, mas quando a família 
falha, Deus não falha.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

61ª SEMANA

Total nos PGM: 
69 presentes, 2 visitantes
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distorção do que está escrito, e 
que desagrada ao Senhor, tem 
procedência maligna.  Jamais por 
qualquer argumento, devemos 
aceitar essa anomalia, como 
uma coisa natural, simplesmente 
porque é amigo ou até mesmo 
parente, como defensores de 
Satanás, que luta para destruir 
tudo aquilo que se refere a Deus.

Estamos vivendo dias 
difíceis, onde a má influencia tem 
ditado normas, nos diferentes 
meios da sociedade, tentando 
a qualquer custo, provar a 
inexistência de Deus. Precisamos 
a cada dia nos fortalecer no 
Senhor, para que não sejamos 
alvejados pelos dardos do 
maligno, pois estamos expostos 
o tempo inteiro, a informação 
hoje é instantânea, nas redes 
saltam com a mesma rapidez 
que recebem qualquer coisa 
que nela seja veiculada, mas 
fiquemos firmes.

Jesus está voltando!

Lembre-se, uma família forte 
é com certeza uma Igreja forte!

Que Deus nos abençoe.

Valdemir Vilarim e Vera Cunha

Conc lusão  do  Curso  da  Ig re ja 
Multiplicadora, ministrado pelo Pastor 
Nilton Antônio de Souza, Diretor-Geral 

da Convenção Batista Carioca.
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Patrícia  / N: Cândida
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M: Juliane / N: José Vitor ou 
Andressa
Contagem de Numerários:
Irinéia e Veraneide (M e N)
Escala da Recepção:
M: Mercedes  /  N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Paulo Sadler 
N: Paulo Silva/ Jairo 
Dirigentes: 
N: Dc. Osmar e Rejane

     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; Mitchell 
(sobrinho Zelma Garcia); Rute 
Frei tas Alves ( Internada) ; 
Marcelo Gonçalves (CTI) ; 
Marlene (ir Osmar), tia Consul 
(cirurgia).

Parabéns pra você... 
Priscila Máximo F. Brito  22/mai

Alessandra Carnevalli     23/mai

Marlene Vale Barreto      25/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 

“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR”
 (Salmo 103.1a)

Saudações aos visitantes

Oração de Adoração 

Leitura Bíblica    Salmo 103.1-4 
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que 
há em mim bendiga o seu santo nome. “Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum 
de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas 
iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, 
Que redime a tua vida da perdição; que te coroa de 
benignidade e de misericórdia,.”

Hino 2 HCC                “Santo, Santo, Santo”

Coro Elos                           Quero adora-te / Asas da Alva

Momento de Intercessão

Cânticos                 Ministério Elion 

Dedicação de Dízimos e Ofertas 

Oração de consagração

Mensagem                    Pastora Anna Caroline

Poslúdio

MAIO MÊS DAS FAMÍLIAS

Prelúdio

Boas Vindas                  Osmar e Rejane

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

Avisos

Oração

Leitura     Marcos 10:6-9

Louvor

Dízimos e Ofertas

Oração

Louvor

Intercessão pelas Famílias

Mensagem         Pr Denilson Gulpilhares (PIB Itaipuaçú)

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

O dízimo é uma prática com 
respaldo na Palavra de Deus, como 
nos exorta Malaquias 3:10,11, que 
nos diz para trazer para a Casa de 
Deus uma parte daquilo que Ele nos 
dá.  Aquele que o pratica tem como 
resultado a promessa de Deus em 
abrir os céus para derramar sobre 
ele uma benção tal que dela venha 
a maior prosperidade.

Felizes são aqueles que praticam o 
dízimo.  Seja você também um deles!

O culto de oração nas quartas-
feiras é importante pelas seguintes 
razões:

1. A Igreja que ora junto vai mais 
longe, e a IBG precisa que os seus 
membros se envolvam na luta pelo 
bem estar espiritual da Igreja como 
um todo.

2. Os dias são maus.  Devemos 
abrigar a nossa confiança no Senhor 
por intermédio da oração com os 
demais irmãos.

3. Aquele que ora vê o agir e o 
mover de Deus, consequentemente, 
passa a ter uma experiência maior 
com Ele.  Isso deve ser feito no âmbito 
da Igreja, para que ela também seja 
edificada.

Por essas razões, não deixe de vir 
na próxima quarta-feira, ao Templo 
da IBG, para orar com os seus 
irmãos.  Esperamos você , às  19h30!

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

ENCERRADAS as vagas na Classe 
de Homens e Mulheres.

Classe Mista:  Introdução ao 
Antigo Testamento - 15 vagas.

Jovens Casados e Casados - 20 
vagas.

Jovens - 10 vagas.

114ª ASSEMBLEIA DA CBC

MATRÍCULAS EBD - NOVAS REVISTAS

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

Você sabe qual é a palavra mais 
libertadora do Evangelho? 
Venha ouvir esta mensagem 
com o Pastor Ivan, no culto da 

manhã do dia 17 de junho.


