
O encontro desse jovem com Jesus 
aparece nos evangelhos sinóticos 
(Mateus, Marcos e Lucas), mas 
somente Mateus diz que ele é jovem, 
embora todos digam claramente que 
ele era muito rico, ou que possuía 
muitas propriedades. 

A iniciativa para conversar com 
Jesus foi dele. Ressalte-se o fato 
de que havia nele certa dúvida, a de 
que se depois de viver uma vida de 
obediência aos mandamentos da Lei, 
ainda haveria alguma possibilidade 
de não herdar a vida eterna. Essa 
dúvida não é só dele, mas de toda 
a raça humana. Você e eu também 
pensamos no que vem depois de tudo 
isso que vivemos aqui. Como será a 
vida futura? Bem, nesse campo Deus 
nos revelou pelo Espírito Santo que 

ANO LIV  I  Nº 33  I  19 de agosto 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 

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:  Jeremias 18:1-18
Tema:  Conser ta-se  v idas 
quebradas
Quebra-gelo: Quando alguma 
coisa que temos se quebra, nós 
consertamos ou trocamos por 
outra. E quando a vida humana 
se quebra, o que fazemos?
Transição: Por intermédio do 
profeta Jeremias, Deus se propõe 
consertar uma nação quebrada.
Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. De que modo Deus falou ao 
coração do profeta Jeremias a 
respeito do conserto que ele 
desejava fazer na vida do povo? 
v. 1-6 
2. Como Deus conserta vidas 
quebradas? v. 7-10
3. O que impede uma vida 
quebrada de ser consertada? v. 
11,12
4. Como podemos reconhecer 
uma vida quebrada? v. 13-18

Conclusão:
O desejo amoroso de Deus é 
consertar a vida humana por 
intermédio do seu Filho amado 
Jesus Cristo. E você? Precisa ter 
a sua vida consertada?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

74ª SEMANA

Total nos PGM: 
60 presentes, 15 visitantes.

GUARABU

HFAG

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ ER

JD CARIOCA II

há uma vida eterna para todo aquele 
que crê no unigênito Filho de Deus. É pela 
fé. 

Mas no diálogo com aquele jovem, 
Jesus fez algumas correções, reforçou 
ideias e terminou com um pedido 
paradoxal. 

A correção se deu logo no começo, 
quando o jovem o chama de bom. A 
resposta de Jesus aponta para a 
verdadeira fonte de bondade deste 
mundo. Só Deus, de fato, é bom. Jesus, 
como homem, era sem pecados e perfeito 
em todos os aspectos, mas naquele 
momento estava vazio dos seus 
atributos divinos e totalmente sujeito 
ao Pai. Precisava ser assim para nos 
dar o exemplo.  

A correção inicial de Jesus logo é 
retomada com palavras afirmativas 
para produzir naquele jovem o ânimo 
necessário para a continuidade daquele 
diálogo. O jovem era um cumpridor da 
Lei de Deus e Jesus reforçou isso, mas 
o próprio jovem percebeu que a Lei 
somente produzia resultados na esfera 
terrena. Faltava uma coisa nele, havia 
um vazio no coração que ainda estava 
sem resposta. 

A partir daí, Jesus faz a ele um 
pedido paradoxal. Vender tudo o que 
tinha, dar aos pobres e segui-lo. Parece 
que Jesus costumava fazer isso com os 
ricos. Com Zaqueu, ele conversou muito 
naquela noite em sua casa. O resultado 
veio depois, com a decisão de Zaqueu de 

dar aos pobres metade dos seus bens e 
pagar quatro vezes mais aqueles que 
porventura tivesse defraudado. Quem 
pode garantir que Jesus não tenha 
pedido a Zaqueu o que pediu para esse 
jovem rico? O fato é, o máximo que Jesus 
conseguiu dos ricos foi a doação da 
metade dos seus bens. 

O jovem saiu triste da presença do 
Senhor. Não o culpamos por isso porque 
entendemos que era de fato uma decisão 
muito difícil. Afinal de contas, vender 
tudo, algo que ele tinha conquistado 
com tanta dificuldade. Será que não 
iria passar dificuldades financeiras 
depois? Quem gosta de passar privações 
materiais? 

Mas o fato é que ali, diante dele, 
estava o Senhor de todas as coisas, 
o dono de tudo, o criador de toda 
as riquezas do universo, inclusive 
daquelas que ele não quis abrir mão. 
Se ele aceitasse o pedido de Jesus, as 
suas preocupações não seriam mais 
dele, mas do Senhor tão somente. Quer 
coisa melhor do que isso? Ele passaria 
a ter o que viria das mãos de Deus, muito 
ou pouco, mas o fato é que ele teria no 
coração o maior tesouro do universo. 

E você? Que decisão você tomaria 
naquela circunstância? O meu desejo é 
que você não saia triste da presença 
de Jesus hoje, mas o aceite de modo 
incondicional no seu coração. Só ele 
pode preencher o que falta na sua vida. 

Pastor Ivan Xavier

A equipe do Evangelismo está 
recolhendo brinquedos (usados 
em bom estado e novos) para 
distribuição na Escola Municipal 
Alberto de Oliveira, no Galeão, no 
dia 11/10; procurar o Dc Paulo Freire .

CAMPANHA DOS BRINQUEDOS
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Mercedes 
N: Glória 
Data-Show:  
M: Raquel 
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M/N: Irinéia /Talita
Escala da Recepção:
M: Mercedes 
N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Paulo Sadler 
N: Paulo Silva/ Jairo 
Dirigentes: 
M: Patrícia
N:  Thiago

     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 Zelma Garcia); Marcelo 
Gonçalves (CTI); Marlene (ir 
Osmar), tia Consul (cirurgia); ir. 
Sérgio Adriano; Pamela Fraga; 
Márcio; Jathir, José de Barros e 
Annalucia (cirurgia de catarata); 
Lenira Pereira.

Daniel S. C. de Lima            20/ago 

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

O QUE TE FALTA?
“Quando Jesus ouviu isso, disse:
Ainda te falta uma coisa a fazer”

Lucas 18;22ª

Preludio

Boas-Vindas

Oração

Hino 308 HCC                                     Livre em Cristo

Oração de Intercessão

Cânticos Espirituais 1

Oração pelas Crianças

Cânticos Espirituais 2

Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração

Mensagem                                                Clube Love

Oração

Poslúdio

O QUE TE FALTA?
“Quando Jesus ouviu isso, disse:
Ainda te falta uma coisa a fazer”

Lucas 18;22ª

Preludio

Boas-Vindas

Hino 52 HCC                                    Grandioso és Tu

Oração de Intercessão

Cânticos Espirituais 1

Oração pelas Crianças

Cânticos Espirituais 2

Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração

Mensagem                                                Clube Love

Oração

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

“Honra ao Senhor com os teus 
bens e com as primícias de toda a 
tua renda; e se encherão fartamente 
os teus celeiros, e transbordarão de 
vinho os teus lagares.” (Pv 3.9,10) 

Através das palavras do Rei 
Salomão, vemos que devemos 
honrar ao Senhor com os nossos 
bens. A grande questão que vemos é 
o fato de honrar e não a entrega dos 
bens em si. O uso dos bens é só um 
meio de glorificarmos ao Senhor.

Deus não está interessado em 
nossas ofertas puramente ditar, 
e sim na atitude que nos leva a 
entregar o nosso dízimo e a nossa 
oferta. A maior exemplo disto está 
no que Deus pediu a Abraão: o 
sacrifício de Isaque (Gn 22.1-10). 
Na hora de sacrificar o filho, o 
patriarca foi impedido de fazê-lo, 
e o Senhor deixou claro que Ele só 
queria a expressão da honra, e não 
o sacrifício de seu filho.

No caso de Ananias e Safira, que 
trouxeram uma oferta, mas com 
a motivação errada e recheada 
de mentira. Deus não se agradou. 
O Senhor não queria o dinheiro 
deles, e sim uma atitude de honra. 
Portanto, Deus deseja ser honrado 
por você, de todo o seu coração, 
através da sua entrega sincera do 
seu dízimo e ofertas.

O estudo bíblico é maneira de 
conhecermos a revelação de Deus. 
Este foi um meio utilizado pela igreja 
primitiva para a propagação do 
Evangelho  e para o fortalecimento 
da fé dos recém convertidos. 

Através dos ensinamentos, eles 
seguiam os passos de Cristo e 
eram sustentados em momentos 
de dificuldade.

A palavra de Deus é alimento 
para nossa alma, para nossa saúde 
espiritual e juntamente com a 
oração, nos proporciona uma arma 
infalível em tempos tão difíceis.

Venha fazer parte desse momento 
conosco!

Todas as quartas-feiras, às 
19:30, no nosso templo.

Informamos à Igreja que na Reunião 
do Conselho (23/08) e Assembléia de 
agosto (26/08) serão apresentados 
os orçamentos para a construção 
da casa pastoral. Participaram da 
licitação as seguintes empresas: 
1. Renan Construções Eireli
2. A.J. Ferreira Manutenção e 
Reformas-ME
3. M&B Montagens de Estruturas e 
Obras de Construções

CASA PASTORAL

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

Curso de Apocalipse com  Pastor 
Damy Ferreira
INÍCIO: 01/09, às 8:30h, aqui na IBG.
Confirmar inscrição: Tel 3648-0880 
e 99501-0645.

DÍZIMOS E OFERTAS

TODOS JUNTOS CONTRA A 
CORRUPÇÃO

Parabéns pra você... 

RETIRO DA JUVENTUDE
CURSO DE APOCALIPSE

Par t i c ipe  dessa  Campanha 
dando o seu apoio no site www.
todosjuntoscontracorrupcao.gov.br 

Quanto mais brasileiros 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.

ALMOÇO

No próximo domingo haverá 
um almoço dirigido pelo Corpo 
Diaconal.


