
A sociedade vem mudando com o tempo. 
Aquilo que antigamente era princípio basilar, 
como a família monogâmica, estabelecida pela 
união de um homem e uma mulher, visando 
o bem-estar de ambos e da prole, hoje já 
se tornou algo “questionável”, segundo as 
modernas teorias da família. 

Esse movimento recente tem sido apoiado 
pela mídia de um modo geral, disseminado por 
mentes brilhantes do ponto de vista intelectual, 
e gerado por organismos internacionais 
importantes, ditando assim as “modernas” 
teorias de ser família, inundando os meios 
acadêmicos com esses novos conceitos, de 
onde saem os assim chamados formadores de 
opinião. 

Acontece que no bojo de toda essa 
“modernização” está um conceito maquiavélico 
embutido, que não passa imperceptível aos 
olhos de quem conhece a Bíblia Sagrada. Esses 
“novos” padrões da família tem por objetivo 
oculto a divisão das pessoas em mundos 
sombrios, onde não chega a luz de Deus, 
fazendo com que vivam apartados uns dos 
outros por opiniões diversas e contraditórias, 
porém “satisfeitos” no egoísmo de suas 
posições, o que está levando à morte o tecido 
social e a família tal como ela foi pensada por 
Deus. A quem interessa a teoria do “dividir para 
conquistar”, a não ser o inimigo da família e da 
vida humana?
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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.

Esse processo está em franca expansão 
nos dias de hoje, o que nos leva a valorizar 
ainda mais a família que temos, e a fazer de 
tudo para mantê-la firme segundo o propósito 
de Deus; por isso a nossa Igreja estará 
dedicando esse mês de maio para reavivar o 
valor da verdadeira família.

A Igreja cuja verdade é a Palavra de Deus, 
tem como âncora firme e segura a família 
monogâmica, formada pela união conjugal 
e indissolúvel de um homem e uma mulher, 
que se escolheram livre e mutuamente para 
viverem um para o outro, num ambiente de 
amor e proteção, gerando daí os seus filhos, 
para criá-los e admoestá-los na doutrina do 
Senhor Jesus, servindo de exemplo na pureza 
e na fé.

Está mais do que provado que vivendo 
dentro dos princípios de Deus, a família é um 
poderoso instrumento de bem-estar social, 
imprimindo em cada um dos seus membros 
os valores eternos e imutáveis do Evangelho. 
Esse é o maior presente que podemos legar 
aos nossos filhos e às gerações futuras. Não 
devemos, portanto, trocar o certo de Deus pelo 
duvidoso do mundo, deixando-nos influenciar 
por teorias que são gestadas em mentes 
egoístas e sem o conhecimento de Deus.

Assim, felizes são aqueles que não se 
enganam com os padrões mundanos, mas a 
despeito de tudo isso, continuam valorizando e 
seguindo a família segundo o coração de Deus.

Pastor Ivan Xavier e
Talita Ferreira Xavier

Texto:  I Coríntios 1:10-11

Tema: A importância de união 
na família.

Quebra-gelo: Você tem uma 
família unida?  Como é a sua 
família?

Transição: No texto, Paulo exorta 
os cristãos a serem unidos um ao 
outro, na família e na Igreja.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. É muito difícil ter a união da 
família? 
2. Quais são as causas de 
desunião na família? 
3. O que faz uma família ser 
unida?  

Conclusão:
Em Cristo é possível ter uma 
família unida e feliz, onde todos 
podem andar num mesmo 
sentido e num mesmo parecer.  
Você já tem Jesus no seu coração?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

59ª SEMANA

Total nos PGM: 
67 presentes, 11 visitantes,           

1 decisão no HFAG.

HFAG

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ

JD. CARIOCA II

ER

GUARABUGUARABU

TERÇAS-FEIRAS
19h30 ÀS 21h30

A

JD CARIOCA II
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes / N: Marlene
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M/N: Raquel 
Contagem de Numerários:
Irinéia e Talita (M e N)
Escala da Recepção:
M: Judith / N: Talita
Escala de Vigilância Externa:
M: Daniel dos Santos 
N: Antônio Carlos / Paulo José
Dirigentes: 
M: Dc. Josias de Jesus
N: Diego Albuquerque

     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... 
Arildo Ribeiro Jorge         06/mai

Wallace Fraga de Jesus     07/mai

Andressa I. Lourenço     08/mai

Christoffer Vendramim   08/mai

Samanta C.  Silva Cruz    11/mai

Esther  A. Romano       12/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

DEUS ESTÁ AQUI

Prelúdio 

Oração 

Recitativo Bíblico:                    Salmos 85:12;
“O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a 

sua colheita.”

Cânticos                   Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Recitativo bíblico:                  Isaías 44:21-22;
“Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó 
Israel. Eu o fiz, você é meu servo; ó Israel, eu não o 
esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para 
longe suas ofensas; como se fossem a neblina da 
manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o 
resgatei. “

Momento de intercessão

Mensagem              Diego Albuquerque

Celebração da Ceia do Senhor

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              Diego Albuquerque

Oração

Leitura                              Salmo 1

Louvor

Avisos

Dízimos e Ofertas

Louvor

Intercessão pelas famílias

Mensagem         Pastor Igor Bastos (SIB Pavuna)

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

A Igreja Batista em Guarabu é 
sustentada materialmente pelos 
dízimos e ofertas de seus membros.  
Na medida em que Deus supre 
nossas necessidades, uma parte 
nós devolvemos a Ele por gratidão e 
amor ao seu Reino no mundo.

Você, membro, é chamado a ser 
um dizimista e um ofertante da obra 
de Deus.  Faça isso voluntariamente, 
num ato de fé, e que o Senhor assim 
te abençoe abundantemente.

O encerramento está previsto para 
o dia 15/05, terça-feira, às 19h30.

Desde 06 de março nos reunimos 
para aprender mais sobre os 
princípios da Igreja Multiplicadora, 
e sobre como devem funcionar os 
PGM.

O Pr Nilton Antônio de Souza, 
Diretor Geral da CBC, ministrou o 
curso aqui em nosso templo para 
todas as Igrejas filiadas à AIBIG. 

No dia 26/05, às 18h, haverá um 
reunião geral com todos os lideres 
e lideres em treinamento dos PGM. 

Agende essa data!

CURSO DA IGREJA 
MULTIPLICADORA

Num dos  momentos  ma i s 
angustiantes do Ministério de Jesus, 
ele procurou socorro na oração e na 
comunhão com o Pai. (Mt 26:36-46). 

Junto a ele, estavam os seus 
discípulos, os quais foram vencidos 
pelo sono, deixando o Senhor Jesus 
orando só.

A Igreja de Deus no mundo vive 
em grande aflição, por ver que as 
trevas cobrem a terra, por isso é hora 
de redobrarmos os nossos esforços 
em oração e súplicas ao Pai, para 
nos mantermos dentro da vontade 
de Deus. Daí o nosso apelo para 
que você se una aos seus irmãos na 
quarta-feira, no meio da semana, para 
juntos buscarmos a presença de Deus 
pela oração e pela Palavra.

O nosso culto começa, às 19h30, 
toda quarta-feira, aqui em nosso 
templo. Venha fazer parte desse 
momento conosco!

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).

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. Diego Albuquerque 
19h00.  Pr Igor Bastos  (SIB Pavuna)
13/05 
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)

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

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

Vagas Limitadas para as Classes 
dos Homens e Mulheres.

34º CONER (Congresso ER)

114ª ASSEMBLEIA DA CBC

MAIO, MÊS DAS FAMÍLIAS

PRÉ CONGRESSO MR AIBIG

MATRÍCULAS EBD


