
ANO LV  I  Nº 46  I  17 de novembro de 2019

Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

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

Ministério Atos: 
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

Radical Amazônia: 
Natalino Pereira de Souza Filho

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 -

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES (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 3ª/ 19h30min

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 3ª/ 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) 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:  1 Pedro 2. 4-10
Tema: O que somos e para que 
somos em Cristo?
Quebra-ge lo :  Con te  uma 
experiência que você teve com 
Deus.
Transição: A ideia central desse 
estudo é nos despertar para a 
nossa verdadeira identidade em 
Cristo, bem como para o propósito 
de termos tal identidade.
Perguntas para discussão nos 
PGM:
1. O que é a identidade de uma 
pessoa?
2.  Qual era a identidade de Jesus 
Cristo?
3. O que significa dizer que “cada 
crente é o seu próprio sacerdote”?
4. Por que, para grande parte dos 
crentes, é difícil compartilhar sua fé 
com os outros?

Conclusão:
Que todo cristão deve ter o DNA 
de Cristo, que foi dado na Cruz do 
calvário.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

137ª SEMANA

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

Nos dias 09 e 10 de novembro 
comemoramos o 55º Aniversário 
da IBG, tivemos como preletor o 
Pr Paulo Sérgio Garcia da SIB de 
Fragoso.

Total no PGM:  

58 presentes, 19 visitas. 

Mateus 14:22 a 33

Depois de passar dias pregando o 
evangelho, fazendo milagres, atendendo 
e alimentando milhares de pessoas, Jesus 
manda seus discípulos entrarem em um barco 
e atravessarem o mar da Galileia, enquanto Ele 
ficava em terra firme para ter alguns momentos 
a sós com Deus.  Então, os doze discípulos 
atendem ao pedido do Senhor e começam a 
viajar sem Ele. Já no meio do caminho, durante 
a madrugada, os ventos começam a agitar o 
mar e eles são tomados pelo medo.  Se não 
fosse o bastante, os discípulos avistam, de 
longe, algo que lhes parecia ser um fantasma.

Com  as ondas, os  ventos e agora a 
perspectiva de ter visto um fantasma, Pedro, 
e os demais discípulos começam a temer por 
suas vidas.

Foi quando eles ouviram uma voz que 
dizia “não temas” “sou eu”. (v 27)

E Pedro responde: “Se for o Senhor 
mesmo, manda eu ter contigo”. (v 28)

E Jesus logo disse a Pedro: “Vem e caminha 
em minha direção”. Pedro obedeceu a Jesus 
e logo começou a caminhar sobre as águas. 
Enquanto estava ouvindo a palavra de Jesus, 
ele caminhava sobre as águas.

Mas a partir do momento que ele deixa 
de ouvir as palavra de Jesus e começa a por 
os olhos nas ondas e nos ventos, ele começa 
a afundar. Não é diferente conosco, meu caro 
leitor, a partir do momento que nós deixamos 
de ouvir a Palavra de Deus e começamos 
a olhar as adversidades da vida, também 
afundamos em nossos problemas!

Por isso não caminhe somente sobre as 
águas, mas também sobre a Palavra de Jesus.

Que Deus te abençoe na sua caminhada 
sobre o Mar da Vida.

Pastor Luiz Cláudio Robaina

Caminhando sobre a Palavra de Jesus

HFAG

JD CARIOCA II 

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Glória 
N: Tânia 
Data-Show:  
M: Shardan / N:  Cliff
Contagem de Numerários:
M- Eliete /Telma 
N- Marilza / Néia
Escala da Recepção:
M: Conceição
N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Silva/ Jairo 
Dirigentes: 
M: Dc. Adenair 
N: Camila

     Pedidos de Oração

”E será que antes que clamem 
eu responderei; estando eles 
ainda falando, eu os ouvirei”. 

Isaías 65:24 

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; 
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por 
conversões; pelos adolescentes e 
jovens; Pedro Marcolino da Silva  
(pai do ir. Claudir); Cícero Galdino 
dos Santos (pai da ir. Raquel); 
Conciny Vidal; Diego Fernandes; 
Edir Leite (mãe da ir Adriana); 
Everaldo (esposo Alizete); Leocina;  
ir. Sérgio Adriano; Rosenilda dos 
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair 
Bastos, Silvia Maria da Conceição;  
Lauzira; José Maria Regadas..

Jéssica Souza de Paiva         17/nov

Mariane Mª N. Gonçalves    20/nov

Silvia Maria da Conceição    21/nov

Saturnino Gonçalves             23/nov

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

A importância da oração
“Guardai-vos de exercer a vossa justiça 

diante dos homens, com o fim de serdes 
vistos por eles; doutra sorte, não tereis 
galardão junto de vosso Pai celeste. 
[...] E, quando orardes, não sereis como 
os hipócritas; porque gostam de orar 
em pé nas sinagogas e nos cantos das 
praças, para serem vistos dos homens. Em 
verdade vos digo que eles já receberam 
a recompensa. Tu, porém, quando 
orares, entra no teu quarto e, fechada 
a porta, orarás a teu Pai, que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará” Mateus 6:1, 5-6

Jesus repudiou o costume farisaico de 
orar para promover o reconhecimento 
público, para reivindicar a justiça pelos 
méritos e para distinguir os que se julgam 
“fiéis” pela arrogância religiosa dos seus 
sacrifícios. Suas palavras demonstraram a 
verdadeira espiritualidade dos humildes. 
John Blanchard já disse: “O verdadeiro 
segredo da oração é a oração em 
segredo”, e John Owen acrescentou: “O 
que o homem é, em secreto, de joelhos 
diante de Deus, é, nada mais, nada menos”. 
A justiça de Deus recompensa em segredo 
os humildes. 

Não desanime de falar com Deus em 
secreto constantemente, de pedir, de 
buscar, de insistir, porque o seu Pai, longe 
das comparações e juízos dos fariseus 
modernos, estará com você em secreto, e 
em secreto te abençoará. 

Vamos juntos orar todos os dias, por 
nossas famílias, uns pelos outros, e por 
nosso país. E que o nosso Pai nos dê mais 
fé e mais amor. 

Por isso convido você a vir na próxima 
quarta-feira, às 19:30h, aqui em nosso 
Templo, no Culto de Oração. 

Refletindo: 2 Coríntios 9:6-15
O dízimo é uma ordem de Deus, como 

parte integrante da Sua lei outorgada 
no deserto. O Novo Pacto, proposto e 
vivenciado por Jesus, não o anulou. A 
Lei continua, só que agora inscrita no 
nosso coração. Agora, obedecemos com o 
coração, e não porque Deus mandou, mas 
porque gostamos de obedecer. Gostamos 
de obedecer porque é o melhor para nós. 
No Novo Testamento, não há contradição 
entre compromisso e voluntariedade, entre 
obediência e prazer. Por isto, contribuímos 
com alegria, como nos ensina o apóstolo 
Paulo (2 Coríntios 9.7).

E não precisamos mais pôr Deus à prova, 
porque já sabemos quem Ele é. Todo o 
dizimista é abençoado com o dom maior 
de ver que a sua contribuição, somada a 
outras, faz milagres, levando pão onde 
não há, levando paz onde não há. Ser 
dizimista é ver todo mês o espetáculo da 
multiplicação, em casa e na casa de Deus.

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

DÍZIMOS E OFERTAS

Reunião com a Equipe EBD.
Dia: 30 /11 
Horário: 15:00h

Os relatores dos Ministérios devem 
preparar seus planejamentos para 
2020 e encaminhá-los para a Coord. de 
Ministérios (Talita F. Xavier)

Corpo Diaconal; Exame de Contas; 
Multimídia; Som; Cozinha; Vigilância 
Externa; Ação Social; Departamento de 
Membros;  Corais; Ministério Atos; EBD; 
SHB; MCM; MR; ER; Berçário; Culto das 
Mulheres; Evento Especiais; Desperta 
Déboras; Ministério Infantil; Ministério 
da 3ª idade; Ministério de Intercessão;  
Recepção; Evangelismo; Missões.

Também deverão fazer as indicações das 
suas vogais para integrar suas comissões 
em 2020.

Prazo até 21/11/2019.

O Pr Glebe Filho, convida os Pastores e 
irmãos da Ilha do Governador para o Culto 
de gratidão e da sua posse como Pastor 
da Igreja Batista do Galeão. Dia 07/12/2019, 
às 19h. Rua Martim Pescador, 50. 

REUNIÃO GERAL DOS PGM

REUNIÃO DO CONSELHO E 
ASSEMBLEIA

Convocação de todos os líderes e líderes 
em Treinamento para reciclagem e ajustes 
na organização dos PGM.

Data:  23/11/2019 (sábado)
Hora: 17h
Local:  Auditório (sala dos casais)
PS. Tragam um pratinho de doce ou 

salgado ou suco para compor a mesa 
de lanches.

Reunião do Conselho e Ministérios
Dia: 21/11 - 19h30min.
Assembleia Administrativa
Dia: 24/11- 10h30min.

EBD

PLANEJAMENTO 2020

CULTO DE POSSE

MATUTINO - 10h30 VESPERTINO - 19h

Prelúdio

Cantem ao Senhor com ações de graças; ao som da 
harpa façam música para o nosso Deus.

Oração 

Leitura bíblica                                       Salmo 106. 1,2; 97.9
Dirigente:  Aleluia! Dêem graças ao Senhor porque ele 
é bom; o seu amor dura para sempre. Quem poderá 
descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo 
o louvor que lhe é devido?
Todos:  Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra! 
És exaltado muito acima de todos os deuses!

Cânticos                                                     Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração 

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua 
vida pelos seus amigos.

(João 15.13)

Crianças no caminho do Senhor

Canto 160 HCC                        Um bom amigo e fiel achei           

Oração de intercessão

Mensagem

Oração 

Poslúdio 

Prelúdio

Oração

“Deus o Exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que 
é sobre todo o nome”

(Filipenses 2.9)

Leitura bíblica           Colossenses 1.15-20; Apocalipse 5.12

Cânticos                                                      Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

“O meu coração exulta no Senhor, (...) porquanto me 
regozijo na sua salvação.”

(1 Samuel 2.1)

Oração de intercessão

Canto                                                    Em Fervente oração

Crianças no Caminho do Senhor

Mensagem                                                 Pr Luiz Cláudio

Oração 

Poslúdio

Essa é mais uma forma de você 
participar da Campanha Panetone 
Cristolândia.  Cada Panetone custará R$ 
20,00, os interessados deverão fazer sua 
encomenda na secretaria da Igreja até o 
final do mês de novembro.

UM PANETONE COM 
SABOR DE ESPERANÇA

Troca das 
lâmpadas para 

o Aniversário da 
Igreja


