
A roupa geralmente 
é definida pelo 
ambiente e pelas 
circunstâncias que 

você vai encontrar. Há roupa de 
estar em casa, no trabalho, na 
igreja, no passeio, na praia, ao ar 
livre, roupa de verão, roupa de 
inverno, enfim, nos vestimos de 
acordo com o ambiente em que 
vamos estar. Mas você já pensou 
que o nosso espírito também 
precisa “estar vestido” de acordo 
com a realidade espiritual em 
que vive?

A carta de Paulo aos Efésios 
nos exorta a “vestirmos” o nosso 
espírito por causa do ambiente 
hostil do mundo. Para nos 
ajudar, consideremos então 
algumas adaptações do livro 
Novo Testamento Interpretado, 
Versículo por Versículo:

O tema central da Carta de 
Paulo aos Efésios é revelar que 
Jesus Cristo é aquele preenche 
tudo em todos, e de salientar 
o elevadíssimo destino dos 
remidos no que diz respeito 
ao andar cristão diário. Nessa 
epístola o homem é pintado 
como criatura destinada a ser o 
mais elevado de todos os seres 
inteligentes, chegando à mesma 
plenitude daquele que preenche 
tudo em todos. 

Do que consiste a nossa 
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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.

salvação? Ela começa pela 
justificação e pela fé (Rom 5:1), 
pela conversão (João 3:3), pelo 
arrependimento (Atos 2:38), 
floresce através da santificação 
(I Tes. 4:3), alcança fruto em 
nosso ser transformado, 
segundo a imagem e natureza 
de Cristo, mediante as 
operações do Espírito Santo 
(Rom 8:11), conduz-nos em um 
estado de glória para outro, 
num processo eterno (II Cor. 
3:18), envolve o fato de que nos 
tornamos co-herdeiros do Filho 
de Deus (Rom 8:17) e a nossa 
participação na natureza divina 
e seus atributos (II Pe. 1:4 e 
Efésios 3:19). 

Entretanto, no texto de 
Efésios fica caracterizado 
que existem muitos poderes 
espirituais, de diferentes 
categorias e de diferentes 
potências. Alguns desses 
poderes são malignos, fazendo 
guerra contra o bem e a verdade, 
tanto nos lugares espirituais 
como neste mundo. Esses 
poderes são nossos adversários, 
porquanto tem fácil acesso até 
esta terra, motivo pelo qual são 
chamados de “dominadores 
deste mundo”, visto que seu 
poder se estende ao “kosmos”, 
a esfera da existência humana. 
E isso serve para mostrar a 
seriedade da luta espiritual em 
que nos encontramos. 

Texto:  Efésios 6:10-20

Tema: Uma roupa que você 
precisa vestir.

Quebra-gelo: Qual o seu estilo 
de roupa?  Como você gosta de 
se vestir?

Transição: No texto, o apóstolo 
Paulo descreve a roupa que 
Deus preparou para o nosso 
espírito.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:

1. É uma roupa forte ou fraca? 
v.10

2. Por que precisamos “vestir” o 
nosso espírito? vv.11-13

3. Quais são as peças da 
vestimenta espiritual? vv.14-17 

4. Como podemos conservar 
a roupa espiritual em boas 
condições de uso? v.18

5. Além de nós, como podemos 
ajudar a “vestir”outras pessoas? 
vv.19,20

Conclusão:
A roupa que você precisa vestir 
está nas mãos do Senhor Jesus.  
É só ir a Ele, pegar e usar.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

66ª SEMANA

Total nos PGM: 
 84 presentes, 20 visitantes e 02 

conversões no HFAG.

HFAG

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ

JD. CARIOCA II

ER
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JD CARIOCA II

Há muitos crentes hoje 
em dia que ao dizerem “estou 
salvo” ou ao indagarem “você 
está salvo?”, referem-se à 
conversão, o passo inicial da 
salvação neste mundo, o que 
é um ponto de vista legítimo 
mas muito limitado sobre a 
salvação. A salvação em Efésios 
6 é apresentada como um 
capacete porque Satanás ataca 
a alma, que está recebendo 
as bençãos próprias da 
salvação, procurando destruí-
la. Por essa razão é que Pedro 
recomendou-nos: “amados, 
exorto-vos como a peregrinos 
e forasteiros que sois, a vos 
absterdes das paixões carnais 
que fazem guerra contra a alma 
(I Pe. 2:11). Logo, a nossa alma 
redimida por Cristo é um bem 
muito valioso para ficar exposta 
ao mundo sem Deus, motivo 
pelo qual Deus providenciou 
uma “roupa” para vesti-la e 
protege-la. 

Isto posto, por ser alguém 
tão especial para Deus, é 
imperativo que o cristão invista 
cada vez mais no conhecimento 
de Cristo, e vista-se no seu 
espírito com a armadura de 
Deus, para lutar e proteger-se 
das malignidades do mundo 
em que vive.

Pr Ivan Xavier

Uma roupa que você precisa vestir
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Marlene / N: Glória
Áudio: 
M/N: Wallace
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:  Dc. Adenair / N: Pastora Anna 
Caroline 

     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 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 
Ze lma  Gar c i a ) ;  Marce lo 
Gonçalves (CTI); Marlene (ir 
Osmar), tia Consul (cirurgia); ir. 
Sérgio Adriano; Pamela Fraga.

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

Guarabu em Ação

Prelúdio 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o 
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a 
nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão 

aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?”
 1 Jo 5:4,5

Canto 335 CC                    Gozo na vida

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração

“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que 

nos vestiremos? Pois vosso Pai celeste sabe que 
necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro 

lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas.”

 Mt 6:31-33

Oração de Intercessão e pelas crianças

Assembleia Regular

Oração

Poslúdio

CELEBRAÇÃO DO DIA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ 
MISSIONÁRIA

110 ANOS DA UNIÃO FEMININA MISSIONÁRIA 
BATISTA DO BRASIL

Prelúdio

UFMBB Uma Caminhada de Compromisso, Amor 
e Fé

Leitura Bíblica                                       Salmo 115:1

Boas Vindas    Pastora Anna Caroline Engelke Simões

Leitura Bíblica                          Salmo 108:1

Cânticos Espirituais                 Ministério Elion

Momento de Intercessão e oração pelas crianças 

Narração                 Celebrando 110 anos da UFMBB 

Hino Congregacional                Tu és fiel, Senhor 25 HCC

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de Gratidão pelas Ofertas

Narração             

Hino Congregacional 482 HCC           1ª estrofe 

Narração       Edvone Martins da Cruz Fraga

Hino 488 HCC  1ª estrofe (mulheres) / estribilho (todos

Oração

Testemunho                               Ester Penha da Silva

Palavras Finais

Bênção Apostólica

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Tudo o que temos e somos vem 
de Deus.  Foi pela misericórdia dele 
que viemos à existência, e durante 
a nossa existência neste mundo 
devamos honrá-lo pelo muito que 
Ele nos dá.  Feliz é aquele que pratica 
o dízimo e honra a Deus com as 
suas ofertas.  

“Honra ao Senhor com a tua 
fazenda e com as primícias de 
toda a tua renda; e se encherão 
os teus celeiros abundantemente, 
e transbordarão de  mosto os teus 
lagares”. Provérbios 3:9,10

A.C DIXON (1854-1925), famoso 
pastor  bat is ta ,  pregador do 
Evangelho e evangelista no final do 
Século XIX e início do Século XX nos 
Estados Unidos, disse o seguinte:

“ Q u a n d o  c o n f i a m o s  n a 
organização, obtemos o que a 
organização pode dar - Quando 
confiamos na Educação, obtemos o 
que a Educação pode dar. Quando 
confiamos na eloquência, obtemos 
o que a eloquência pode dar.  Mas 
quando confiamos na oração, 
obtemos o que Deus pode dar”.

Nós somos aquilo que nós 
confiamos e o culto de oração é o 
reflexo da confiança de uma Igreja.  
Por isso convido você a vir na 
próxima quarta-feira, às 19:30h, 
para o culto de oração da sua 
Igreja.

DÍZIMOS E OFERTAS

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

A Igreja Batista em Guarabu deseja 
um “até breve” ao casal Alexandre e 
Lilian, juntamente com seus filhinhos 
Raquel e Daniel, por estarem partindo 
para uma missão militar nos Estados 
Unidos da América (Washington, D.C.), 
onde realizarão um importante 
trabalho a serviço da Marinha do 
Brasil.

Nossas orações são para que 
vocês sejam muito abençoados nesse 
tempo que o Senhor lhes concedeu. 
Deuteronômio 28:1-14.

Com nossas orações por vocês!

Alexandre de Azeredo Aperibencio; Lilian 
Alves Caciano Aperibencio, Raquel Alves 

Caciano Aperibencio e Daniel Alves 
Caciano Aperibencio.

- Se você não conhece seu Dom 
Espiritual, procure a educadora Ester 
e faça seu teste de dons!

CASA PASTORAL

FAMÍLIA APERIBENCIO EDUCAÇÃO CRISTÃ

DIAS: 21a 23 de Setembro

LOCAL: Sítio Recanto Ideal em 
Guapimirim

VALOR: 200 reais 

TEMA: Relacionamento com Deus, 
Pais & Próximo.

RETIRO DA JUVENTUDE

MINISTÉRIO INFANTIL

Escala do Culto Infantil  
24/06/2018

M:  Eliete e Silvana 
N:  Paul e Juliane  

Reunião Geral dos Líderes e 
Líderes em Treinamento dos PGM
Dia: 30/06 (sábado)
Hora:  18:00h
Local: IBG
Tragam um pratinho de salgado 
ou doce e refrigerante/suco para 
a confraternização.

PGM


