
Olá querido parceiro 
missionário, estamos felizes por 
poder relatar tudo o que o Senhor 
tem feito em nossa região através 
do seu poder.

Esse foi um momento de muita 
luta, porém de muitas alegrias, 
devido à estiagem no rio Solimões 
que acontece todos os anos. 
Algumas de nossas comunidades 
ficaram isoladas, pois as 
embarcações não conseguiam 
entrar por conta do rio estar 
muito seco, mediante a isso 
nossos missionários caminhavam 
por horas dentro da mata para 
pegarem as embarcações em 
outras comunidades, mas isso 
não nos desanimou. Essa situação 
dos rios fez com que aumentasse 
as infecções no estômago, gripe 
e conjuntivite devido ao clima 
que está muito seco, daí  nos 
dedicamos para ter mais cuidado 
com nossa saúde e também ajudar 
os nossos amigos ribeirinhos. 
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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/ 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) 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.

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Culto Vespertino

TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração MCM / Desperta Déboras
15 às 18h - Gabinete Pastoral 

QUARTA-FEIRA 
15 às 19h - Gabinete Pastoral
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

QUINTA-FEIRA 
15 às 19h - Visita Pastoral

Atividades Semanais
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Mulheres Cristãs em Missões
3º Domingo - 18h

Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos à casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Ministério Atos (Jovens e Adolescentes)
19h00 - Sexta-feira  [Atos de Comunhão] 
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk] (confirmar)
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Texto:  Salmo 56:1-13

Tema: Deus recolhe nossas 
lágrimas

Quebra-gelo: Se você pudesse 
juntar todas as lágrimas vertidas 
nos últimos anos, quanto teria:  
um copo, um balde, uma piscina, 
um Rio Amazonas?

Transição: Este Salmo reflete 
1 Sm 21:10-15, quando Davi 
escapa de Saul para Gate, a terra 
de Golias.

Perguntas para discussão nos 
PGM:
1. O que aconteceu com Davi      
(vv. 5,6)?  Como você se sentiria 
em seu lugar, perseguido por 
seus antigos amigos?
2. “Recolhe minhas lágrimas 
em teu odre” – o que isso quer 
dizer? v.8
3. O que significa confiar no 
Senhor em c i rcunstânc ias 
assustadoras?  Como essa 
confiança é demonstrada?                
vv.9-13
4. Além de Deus, diante de quem 
você tem liberdade de chorar?

Conclusão:
A s  c i r c u n s t a n c i a s 

desfavoráve is  pe las quais 
passamos nos levam a confiar 
mais em Deus.  E você, tem 
buscado o Senhor nessas horas?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

99ª SEMANA

Total no PGM: 
59 presentes, 33 visitantes.

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 

HFAG

Nossos radicais também 
foram participar do congresso 
multiplique em São Paulo, onde 
todos retornaram impactados 
com a visão de multiplicação de 
discípulos e estão animados para 
aplicar em suas comunidades, para 
que elas se desenvolvam cada vez 
mais. Muitos desses discípulos 
já estão liderando os cultos e as 
organizações missionárias e isso 
tem nos animado muito. Nesse 
período minha esposa Hanna e eu 
seremos direcionados para morar 
na cidade de Tefé, com o fim de 
mentoriar melhor nossos radicais 
e abrir novos campos para que 
mais missionários possam ser 
enviados para este polo. Estamos 
sonhando em visitar a cidade 
de Maraã, que fica a 40 horas 
da cidade de Tefé; através dessa 
cidade, queremos conhecer as 
comunidades ribeirinhas que se 
encontram ali por perto e também 
nos aproximar do rio Japurá, 

que abriga também muitas 
comunidades e aldeias.      

Agradeço por todo o apoio 
que você tem nos dado e por cada 
oração que tem chegado em nosso 
campo, ore por nossos alvos aqui 
colocados e pelas pessoas que se 
decidiram ser batizadas agora em 
dezembro. 

Continue a orar por nossas 
vidas, para que venhamos 
trabalhar em parceria com as 
igrejas locais, multiplicando a 
visão de igreja multiplicadora e 
despertando mais vocacionados, 
para que mais turmas de radicais 
sejam compostas por líderes da 
terra. 

Muito obrigado!
Um grande abraço dos seus 

missionários - Radical Amazônia. 
Natalino e Hanna

(A IBG ajuda no sustento do 
casal missinário Natalino e Hanna 
na Amazônia).

“E eu os fortalecerei no SENHOR, e andarão no seu nome, diz o SENHOR.”

Zacarias 10:12
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Silvana / N: Cândida
Data-Show:  
M: / N: Raquel
Contagem de Numerários:
M- Vera Cunha / Néia 
N- Talita / Lúcia
Escala da Recepção:
M: Glória
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo José  / Adriano
Dirigentes: 
M: Dc. Sidmar /N: Adriana 

     Pedidos de Oração

”E, vendo-a Jesus, chamou-a 
a si, e disse-lhe: Mulher, estás 

livre da tua enfermidade.
E pôs as mãos sobre ela, e logo 

se endireitou, e glorificava a 
Deus”. - Lucas 13:12,13 

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 
( f i lho i rmão 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; Marlene 
(ir Osmar), tia Consul (cirurgia); 
ir. Sérgio Adriano; Pamela Fraga; 
Márcio; Maria Elisa; Rosenilda dos 
Santos Dias; Conceição; Tânia.

Cliff Iuri de Souza Gonçalves 12/fev
Edvaldo Santos                      15/fev
Edvone M. da Cruz Fraga       15/fev
Karen Fraga Freire Rodrigues 15/fev
Edna de Mello A.da Silva        16/fev 

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 - 18h

Prelúdio                                                               
Oração 

 Buscai o Senhor e o seu poder,  buscai       
perpetuamente a sua presença.

I Crônicas 16.11

ESTAMOS NA PRESENÇA DO SENHOR...
...PARA LOUVÁ-LO.

Hino 401 HCC                                      Logo de manhã

Oração Invocatória

Leitura Bíblica em uníssono          Salmo 5.1-7

Oração de intercessão

Canto 174 HCC                        Nome bom, doce a fé

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Crianças no caminho do Senhor

Conduz os humildes na justiça
e lhes ensina o seu caminho.

Salmos 25:9

Oração pelas crianças

Mensagem 

Oração  

Poslúdio

Guarabu  em ação
Prelúdio

Colossenses 3:23-24

Canto 546 HCC                                         Da-me visão
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração
Leitura bíblica:                   Salmo 16.8; 145.18; 73.28
Oração
Leitura bíblica:                  Ezequiel 36.26
Canto 208 HCC    Eu não Posso Fugir do Teu Espírito 
Oração de intercessão

Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são 
lavoura de Deus e edifício de Deus. 

1 Coríntios 3:9

Cânticos                 Ministério Elion

Crianças no caminho do Senhor
Então disse Jesus: “Deixem vir a mim as crianças 
e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence 

aos que são semelhantes a elas”. 
Mateus 19:14

Consagração de bebê
Oração pelas crianças
Mensagem
Oração
Poslúdio cantado 543 HCC   Eu aceito o desafio(refrão)

Tudo indica que Jesus não precisava 
de dinheiro para sustentar o seu 
ministério (Mt 17:24-27), mas o fato 
é que o colégio apostólico (os doze), 
tinha uma tesouraria, o que revela 
que o ministério de Deus junto aos 
homens demanda recursos para a 
sua operacionalização (Lc 8:1-3 e 
Jo 12:6).  Assim continua sendo até 
nossos dias.  Os fiéis em Cristo de 
hoje cooperam voluntariamente com 
o sustento material da Igreja.  E você, 
tem colaborado?

Sempre que me deslocava para o 
culto de oração nas quartas-feiras, 
passava em frente a uma academia 
de ginástica lotada de alunos. Mal 
podia transitar na rua, tal era o 
número de carros estacionados nas 
proximidades.  Em função desse 
movimento, havia também um bom 
número de vendedores ambulantes, 
o que congestionava ainda mais 
o local.  Quando chegava no meu 
destino, havia bem poucos membros 
no culto; o estacionamento da Igreja 
estava praticamente vazio e às vezes 
tinha que esperar um pouco porque 
ainda não havia chegado ninguém...

Qual a leitura que eu faço de tudo 
isso.  As pessoas se dedicam mais 
aquilo que tem interesse, aquilo que 
eles valorizam mais.  Para muitos, ter 
um corpo torneado, malhado e bem 
preparado fisicamente, pode ser bem 
mais interessante do que buscar a 
Deus em oração e ouvir a Sua Palavra.  
Na academia elas não faltavam e 
ainda tinham que pagar, mas no 
culto de oração a entrada era franca, 
porém, mesmo assim, poucos iam 
porque definitivamente a oração não 
estava na prioridade da maioria dos 
membros.  E hoje? Qual a prioridade  
que você dá ao culto de oração?

Por isso, convido você a vir na 
próxima quarta-feira, às 19:30h, 
para um encontro com Deus.

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

DÍZIMOS E OFERTAS CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

CASA PASTORAL

Dia 24 de fevereiro, às 10:30h.

Evangel ismo na Est rada do 
Galeão nos dias 17 e 24 de fevereiro 
(domingo).

Horário: 07:00h
Ponto de encontro: IBG

Em resposta às orações da Igreja, o 
Pr Luiz Claudio Robaina Serra aceitou 
o ministério pastoral de jovens e 
adolescentes da nossa Igreja.

Sua posse ocorrerá domingo que 
vem (17/02), às 10:30h. Solicitamos a 
presença dos membros, especialmente 
Jovens e Adolescentes, para essa 
posse solene. 

Próxima sexta-feira, dia 15/02, de 
08:00 às 20:00h estaremos jejuando 
pela liderança da Igreja Batista em 
Guarabu.

Fiéis em Cristo (Homens) - Dc 
Paulo Ribeiro e Manoel Sales

Arlete Rangel (Mulheres) - ir. 
Renata e Dc. Adenair

Classe Abraão - Antigo Testamento 
- Pr Paulo

Classe de Interesse - ir. Eli
Classe de Adolescentes - ir. Talita 

e Pâmela
Classe dos Novos na Fé - Pr Ivan 

e Dc Josias
Dept. Infantil - Jennifer
Berçário - Dc. Glória

CLASSES EBD

ASSEMBLEIA REGULAR

EVANGELISMO E MISSÕES

MINISTÉRIO ATOS

Todos os lideres eleitos para o ano 
de 2019 estão sendo convocados para 
a reunião geral que se fará no dia 
21/02, às 19:30h, quinta-feira.

O Pr Ivan estará ministrando uma 
palavra sobre LIDERANÇA.

REUNIÃO GERAL DOS 
MINISTÉRIOS


