
A Independência do Brasil 
é um dos fatos históricos mais 
importantes de nosso País, 
pois marca o fim do domínio 
português e a conquista 
da autonomia política. 
Muitas tentativas anteriores 
ocorreram e muitas pessoas 
morreram na luta por este 
ideal. Podemos citar o caso 
mais conhecido: Tiradentes. 
Foi executado pela Coroa 
Portuguesa por defender a 
nossa liberdade, durante o 
processo da Inconfidência 
Mineira. 

Em 9 de janeiro de 1822, 
D. Pedro I recebeu uma carta 
das cortes de Lisboa, exigindo 
seu retorno para Portugal. 
Há tempos os portugueses 
insistiam nesta idéia, pois 
pretendiam recolonizar o 
Brasil e a presença de D. 
Pedro impedia este ideal. 
Porém, D. Pedro respondeu 
negativamente aos chamados 
de Portugal e proclamou: 
“Se é para o bem de todos 
e felicidade geral da nação, 
diga ao povo que fico.”

Após o Dia do Fico, D. 
Pedro tomou uma série de 
medidas que desagradaram a 
metrópole, pois preparavam 
caminho para a independência 
do Brasil. D. Pedro convocou 

ANO LIV  I  Nº 36  I  09 de setembro de 2018

Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

Missionários em Trento, Itália: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Radical Amazônia: 
Natalino Pereira de Souza Filho

Jovens e Adolescentes: 
Pastora Anna Caroline Engelke Simões

Educadora Cristã: 
Ester Penha da Silva

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 
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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 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

Texto:  Hebreus 6:4-12

Tema: Quem são os verdadeiros 
salvos em Cristo? 

Quebra-gelo: Você já adquiriu 
algo que depois te levou a pensar: 
o barato sai caro? Compartilhe sua 
experiência. 

Transição: O texto lido é claro ao 
afirmar que a salvação em Cristo 
tem um custo alto, mas não há outra 
opção para ser salvo. 

Tópicos para discussão nos PGM:

1. São aqueles que passam por uma 
experiência transformadora – v.4,5 

2. São aqueles que não perdem a 
salvação – v.6  

3. São aqueles que produzem frutos 
proveitosos e não espinhos – v. 7,8 

4. São aqueles que trabalham com 
amor na sua Igreja – v. 9,10

5. São aqueles que perseveram na 
obra até o fim – v.11,12 

Conclusão:

Os verdadeiros salvos em Cristo têm 
características que os distinguem dos 
não salvos. E você, já possui essas 
características? 

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

77ª SEMANA

Total nos PGM: 
46 presentes, 25 visitantes, 
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uma Assembléia Constituinte, 
organizou a Marinha de 
Guerra e obrigou as tropas 
de Portugal a voltarem para 
o reino. Determinou também 
que nenhuma lei de Portugal 
seria colocada em vigor sem 
o “cumpra-se”, ou seja, sem 
a sua aprovação. Além disso, 
o futuro imperador do Brasil, 
conclamava o povo a lutar pela 
independência.

O príncipe fez uma rápida 
viagem à Minas Gerais e 
São Paulo para acalmar 
setores da sociedade que 
estavam preocupados com 
os últimos acontecimentos, 
pois acreditavam que tudo 
isto poderia ocasionar uma 
desestabilização social. Durante 
a viagem, D. Pedro recebeu 
uma nova carta de Portugal 
que anulava a Assembléia 
Constituinte e exigia a volta 
imediata dele para a metrópole.

Estas notícias chegaram 
às mãos de D. Pedro quando 
este estava em viagem de 
Santos para São Paulo. No 
dia 7 de setembro de 1822, 
nas proximidades do riacho 
Ipiranga, onde hoje é a 
cidade de São Paulo, levantou 
a sua espada e gritou: 
“Independência ou Morte!” e 
com este gesto, marcou o início 

da Independência política do 
Brasil. 

Assim conta a nossa 
história, mas olhando bem este 
tema ainda falta acrescentar um 
outro detalhe quase sempre 
esquecido: A verdadeira 
liberdade que o Brasil precisa 
também inclui a libertação dos 
seus pecados. Esse domínio 
maligno está subjacente na 
realidade de cada ser humano, 
quase sempre afetando suas 
escolhas e decisões, razão pela 
qual não adianta somente uma 
independência política. 

O Brasil também precisa 
conhecer Jesus, o Salvador 
deste mundo, pois somente 
Ele pode perdoar pecados e 
libertá-lo do jugo espiritual 
imposto pelo inimigo das 
nossas almas. 

Assim, dedicamos o dia 
de hoje para clamarmos mais 
uma vez pela nossa Pátria: 
Deus salve o Brasil do pecado, 
da corrupção, da violência, da 
mentira, das injustiças! Por isso, 
o desejo nosso também é que 
Cristo reine verdadeiramente 
no coração de cada brasileiro: 
“Se, pois, o Filho vos 
libertar, verdadeiramente 
sereis livres!” (João 8:36)

Brinquedos usados em bom estado 
e novos podem ser doados para as 
crianças da Escola Municipal Alberto 
de Oliveira. Procure o Dc. Paulo 
Freire. Data da entrega:  11/10 .

CAMPANHA DOS BRINQUEDOS

Um detalhe quase sempre esquecido

Pr. Ivan Xavier

HFAG
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Silvana
N: Cândida
Data-Show:  
M: Raquel
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M/N:  Telma / Marilza
Escala da Recepção:
M: Marilza 
N: Glória
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Paulo José / João Marinho 
Dirigentes: 
M: Dc. Nair Bastos
N:  Pr. Ivan Xavier

     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 (filho irmão Alayr); 
Pedro Marcolino da Silva  (pai 
do ir. Claudir); Cícero Galdino 
dos Santos (pai da ir. Raquel); 
Zelma; José Maria Regadas; 
Julia Crist ina 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.

Erenilda de Freitas Silva       10/set
Adriana Leite B. Pereira        12/set
Beatriz Pereira de Mello       14/set
Claudia de Souza                 14/set 
Daniel A. J. da Silva João 14/set
Maria Lurdete M. Tavares    16/set

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

Sedes  fortes e corajosos, pois o Senhor 
teu Deus está pronto...

... a receber tua adoração

Prelúdio 
“Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o 

coração na reunião da congregação dos justos. 
Grandes são as obras do Senhor; nelas meditam 

todos os que as apreciam. Os seus feitos 
manifestam majestade e esplendor, e a sua 

justiça dura para sempre”. 
(Salmos 111:1-3)

Canto 43 HCC - Tu és Digno  
Oração de louvor 

... a receber a tua oferta

Canto 433 HCC - Usa, Senhor
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração

    ... a ouvir seu clamor

Asa da Alva / Sou de Jesus meu mestre                             
Coro Elos                 
Oração de intercessão e por nossas crianças

... a receber servos fiéis

Mensagem                           Gideões Internacionais
Oração
Poslúdio

Processional
Prelúdio - Canto do Hino Nacional Brasileiro
 
   POR UM BRASIL VERDADEIRAMENTE LIVRE...
       ...Glorifiquemos e Adoremos ao Senhor

“Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos 
os lugares do seu domínio!

(Salmo 103.22)

Oração de louvor  
Canto 422 HCC -  Meu tributo 
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração
 
  ... Intercedamos por ele

“Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se 
humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos 
seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os 

seus pecados e sararei a sua terra.” (2Cr 7.14)
 
Certeza da vitória                                             Juçara Rocha
Momento de Intercessão por nossa Nação e aqueles que 
nos protegem

... Anunciemos as Boas-Novas

“Digo-vos, que se estes se calarem, as pedras clamarão.” 
(Lc 19.40)

Canto 533 HCC         Nossa gente quer viver em segurança           
 
Mensagem                              Pr. Edmar de Souza Noronha
Oração e Bênção
Poslúdio - Oração pela Pátria
Recessional

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

No tempo do Rei Joás (885-
839 a.C), o templo do Senhor em 
Jerusalém estava depredado, pois 
Atalia, mulher ímpia, juntamente 
com seus filhos, tinham arruinado a 
Casa de Deus. Joás então ordenou 
que os levitas recolhessem 
dinheiro em todas as cidades e 
os depositassem no gazofilácio 
que ficava à porta do Templo. O 
recurso seria usado para pagar 
pedreiros, carpinteiros e ferreiros 
na obra de restauração da Casa 
do Senhor, o que efetivamente foi 
feito (2 Crônicas 24:1-14).

Os dízimos e ofertas que são 
entregues hoje em nossos cultos 
servem à mesma finalidade. Com 
eles fazemos a manutenção das 
nossas instalações de Culto, bem 
como sustentamos a obra de 
Deus, aqui e no mundo todo. 

Como você tem cooperado com 
o sustento da sua Igreja?

A oração e a revelação do 
Evangelho são dois aspectos 
bastante evidentes no ministério 
terreno de Jesus. São inúmeras as 
situações em que o encontramos 
envo l v i do  com súp l i c a s , 
intercessões, preces e o ensino 
da Palavra. Isso nos chama a 
atenção para a importância que 
devemos dar a essas práticas 
em nosso relacionamento com 
Deus.

Aqui na IBG temos o Culto 
de Oração toda quarta-feira, 
às 19:30h, além disso, nesse 
mesmo dia e hora, o estudo 
bíblico, garantindo assim uma 
oportunidade perene para a 
nossa Igreja seguir os passos 
de Jesus.

Então, venha orar e aprender 
mais da Palavra na próxima 
quarta-feira, às 19:30h.

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

Será aqui no nosso Templo no 
domingo que vem (09/09) ,  às 
19h.  Pedimos as orações de todos 
primeiramente, mas não só isso, pois 
a presença de Igreja nese culto de 
intercessão pelo Brasil subirá como 
cheiro suave à presença de Deus.  
Solicita-se que os militares da ativa 

DÍZIMOS E OFERTAS TODOS JUNTOS CONTRA A 
CORRUPÇÃO

Parabéns pra você... 

Participe dessa Campanha 
dando o seu apoio no site www.
todosjuntoscontracorrupcao.
gov.br 

Quanto  ma is  b ras i l e i ros 
apoiarem, mais expressiva será a 
resposta do povo junto às nossas 
autoridades.

Veja o quanto enriqueceu cada 
político depois de eleito: 
www.capitaldoscandidatos.info

VIGÍLIAS E JEJUNS 2018 NA IBG

MUDANÇA NO HORÁRIO DO 
CULTO DA NOITE

Assumiu uma doença que não 
é sua? Está enfrentando lutas em 
casa? Sua família não está bem?  
Está no meio de uma tempestade 
e quer sair dela?  Quer fazer a sua 
Igreja crescer espiritualmente na 
comunhão fraternal e na edificação 
na Palavra?  Está desempregado e as 
portas não se abrem? Está passando 
por um vale?

Jejuns: 14/09 e 19/10, de 08 às 
20h.

Última Vigília do Ano: 01/11, de 
22:00 às 05:00h (Mateus 17:14-21).

Os nossos cultos da noite 
passarão a funcionar de 18:00 
às 20:00h, a partir de 16 de 
setembro de 2018.

Domingo que vem (16/09), às 18 
horas, teremos o Culto Cívico com 
ênfase na oração pela cidade do 
Rio de Janeiro. O preletor será o 
Pastor Edson Silva, Capelão Militar 
da Gu Deodoro e Pastor da Igreja 
Evangélica da Vila Militar.
“E procurai a paz da cidade, 
para onde vos fiz transportar 
em cativeiro, e orai por ela ao 
Senhor; porque na sua paz vós 
tereis paz.” Jeremias 29:7

Escala do Culto Infantil  
M: Ester e Silvana

N:   Cliff e Geralda

MINISTÉRIO INFANTIL

CULTO CÍVICO

CASA PASTORAL


