
É através de um evento como esse que 
cumprimos o IDE do Senhor, alcançando crianças 
dentro e fora da igreja. Como é maravilhoso 
poder notar no olhar de cada uma delas que 
entenderam a Palavra. E, através da Palavra 
ministrada aos seus corações, permitimos 
que uma igreja forte e sadia se desenvolva 
espiritualmente, desde a mais tenra idade. Posso 
afirmar com convicção que, de todos os eventos 
infantis, a EBF é o que cumpre o objetivo mais 
nobre, trazendo o evangelismo, o crescimento 
espiritual para as crianças da igreja e, afetando 
a vida de pais e professores através da Palavra.

A  realização  da  Escola  Bíblica  de  Férias  
traz sempre  um  misto  de  alegria,  descobertas,  
surpresas  e curiosidades,  sem  deixar  de  ser  
algo  desafiador  para  todas as pessoas que 
abraçam esse projeto maravilhososo.

O tema “Pare… Pense… Siga a Jesus” Tem 
o objetivo de ensinar às crianças andarem no 
caminho certo e conhecer as regras que não são 
para as impedirem de serem livres e sim, para as 
ajudar a reconhecer as dificuldades do caminho 
e ter estrátegia que as ajudem a permanecer 
firmes na sua caminhada.

A divisa “Eu sou o caminho a verdade e a 
vida, ninguém vem ao Pai se não por mim” Jo 
14.6.  Nos diz qual caminho a seguir.  E como 
nossos filhos saberão seguir esse caminho?

Os filhos precisam da ajuda dos pais para 
encontrarem Jesus... ajude seu filho nesta tarefa, 
guiando-o no caminho certo, orientando-o a 
não se desviar e nem perder o foco da salvação. 
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Boletim Informativo
“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 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:  Atos 17:30-34

Tema: Crer ou não crer, eis a 
questão.

Quebra-gelo: O que seria para 
você um convite irrecusável?

Transição: No texto, o apóstolo 
Paulo convida o povo de Atenas, 
na Grécia, a crer no Senhor Jesus.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. A salvação anunciada por 
Paulo é para todos ou é só para 
alguns? v.30 
2.  O que é arrependimento?  v.30
3. Deus julgará o mundo por 
meio do seu Filho Jesus Cristo; 
você já se arrependeu dos seus 
pecados e creu nele? v.31
4. Deus dá ao homem a liberdade 
de crer ou não crer? v.33,34

Conclusão:
Crer em Jesus como único e 
suficiente Salvador é a questão 
mais importante na relação do 
homem com Deus.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

70ª SEMANA

Total nos PGM: 
83 presentes, 21 visitantes.
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Não basta entregá-lo à professora da EBD ou 
aos dirigentes do Ministério Infantil. A Palavra 
deve ser vivida diariamente no lar e ser ensinada 
primeiramente pelos pais através do exemplo e 
nas inúmeras situações do cotidiano.

PARE
Pare um pouco da correria do dia a dia e 

veja que você tem um filho lindo que precisa da 
sua atenção, do seu carinho, da sua presença. 
Parece bobagem, mas só dele perceber que você 
pai/mãe se interessar em saber do seu dia, já faz 
muita diferença na vida deles.

PENSE
Pense como a vida em família pode melhorar 

seu estado emocional.Com a qualidade que 
Deus pode proporcionar tendo uma vida de 
prazer em ter tempo para  a família. Olhe como o 
mundo está hoje, deixando a cabeça de nossos 
fihos confusas com tanta inversão de valores.
Tome cuidado, presta atenção!

SIGA A JESUS
Vamos seguir a Jesus através do seu 

exemplo de vida. Jesus foi enviado ao mundo 
e Ele veio como homem, foi tentado, ficou triste 
mais Ele venceu o mundo, foi Ele mesmo quem 
disse:  “No mundo tereis aflições, mas tende 
bom ânimo; eu venci o mundo” Jo 16.33.

Seguir a Jesus é fazer o que Ele fez, o que Ele 
mandou, é pensar como Ele pensou e entender 
por que Ele é o único Caminho de vida.

Encerramos nosso evento de forma 
satisfatória e com sensação de dever cumprido 
para essa etapa. Meu muito obrigada a 
todos que ajudaram de forma direta ou 
indiretamente,principalmente pelas orações, 
mas cremos que Deus conta conosco para coisas 
ainda maiores. O que nos faz ter a certeza disso 
é a sede e fome da Palavra de Deus manifestada 
por essas crianças.

Que Deus nos abençoe.

Jennifer Nogueira
Ministério Infantil
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Mercedes / N: Marlene
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M: Raquel 
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: Ministério Infantil
N: Dc. Josias

     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; 
pe los  ado l e s cen tes  e  j ovens ;  
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; Mitchell 
(sobrinho Zelma Garcia); Marcelo 
Gonçalves (CTI); Marlene (ir Osmar), 
tia Consul (cirurgia); ir. Sérgio 
Adriano; Pamela Fraga.

Heleno dos S. Ferreira           24/jul

Lenira M. F. da Silva              24/jul

Tânia de Andrade Oliveira    27/jul 

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

PARE, PENSE, SIGA A JESUS

“Eu sou o caminho  a verdade e a vida, ninguém 
vem ao Pai senão por mim.” 

João 14:6

Prelúdio

Boas Vindas            Tema, Divisa e Hino 

Saudação às Bandeiras

Oração de Intercessão 

Leitura Bíblica                   Provérbios 22.6
Instrua a criança segundo os objetivos que você tem 
para ela, e mesmo com o passar dos anos não se 
desviará deles.

Cânticos                   Ministério Elion

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração 

Mensagem           Tio Cláudio

Palavra da Dirigente e Agradecimentos

Palavra do Pastor

Saída das Bandeiras e Bíblia

Poslúdio

Celebração da Amizade
Prelúdio 

Oração 

Guarabu em ação 

Recitativo Bíblico:                 Jo.15.21 

Canto 73 CC                  Achei um grande Amigo 

Oração de adoração ao nosso Grande Amigo Jesus

Crianças No Caminho do Senhor

A amizade não é ofender, é compreender

Leitura Bíblica:       Jo 15.13; Pv 27. 9,10; Ec 4.9,10; Pv 17.17 

Canto 79 CC                       Um Bom amigo e fiel achei

Oração por amigos que ainda não receberam Jesus 
como seu Senhor

A amizade não é receber, é dar

Cânticos                                           Ministério Elion

Dedicação de Vidas e Bens 

Oração de consagração

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 
Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.” 

Rm. 12:10

Mensagem

Oração 

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

O dízimo e as ofertas pertencem a 
Deus.  Por isso, não damos o dízimo, 
mas sim devolvemos o que é de Deus. 
E les  servem exc lus ivamente 
para a pregação do evangelho e 
manutenção da obra do Senhor. 

A nossa motivação ao devolver 
o dízimo não é conseguir bênçãos 
materiais de Deus, mas expressar 
gratidão e adoração pelas dádivas 
recebidas.

Seja você também um servo 
fiel e grato a Deus!

O autor da Carta aos Hebreus 
afirma que “durante os seus dias 
de vida na terra, Jesus ofereceu 
orações e súplicas, em alta voz e 
com lágrimas, àquele que o podia 
salvar da morte, sendo ouvido por 
causa da sua reverente submissão” 
(Hb 5.7). Façamos como Jesus, 
coloquemos diante dele nossas 
necessidades e decisões.

Venha fazer parte do Culto de 
Oração e Estudo Bíblico, que é 
realizado todas as quartas-feiras, 
às 19h30, no templo.

Você pode doar qualquer valor 
para essa finalidade. Utilize os 
envelopes de dízimo e escreva 
“Oferta para Construção da Casa 
Pastoral”

Dia:  28 de Julho, às 14h00.

Local: Salão Social IBG

CASA PASTORAL

CHÁ DOS AVÓS

DIAS: 21a 23 de Setembro
LOCAL: Sítio Recanto Ideal em 
Guapimirim
VALOR: 200 reais 

MINISTÉRIO INFANTIL

Escala do Culto Infantil  
22/07/2018

Noite: Eliete e Marcela 

DÍZIMOS E OFERTAS

MISSÕES RIO

REUNIÃO E ASSEMBLEIA

Parabéns pra você... 

RETIRO DA JUVENTUDE

Reunião do Conselho e Ministérios, 
dia 26 de julho, às 19h30.

Assemble ia  Adminis t rat iva 
Regular, dia 29 de julho, às 10h30.


