
A cidade do Rio de Janeiro é 
uma das mais belas do mundo. 
Na minha opinião é a mais 
bela de todas que eu já visitei. 
Aqui se reúnem três elementos 
da natureza em perfeita 
harmonia: o mar, as florestas 
e as montanhas. Quem sobe 
pelo bondinho do Pão de 
Açúcar vislumbra um cenário 
extasiante, pois esses três 
elementos podem ser vistos de 
uma só vez. Realmente não dá 
para ficar insensível. O desejo é 
levar tudo aquilo com a gente, 
daí as fotos, selfies, que fazem 
do Rio a cidade brasileira mais 
conhecida no exterior. 

O monumento ao Cristo 
Redentor é outra marca 
registrada do Rio de Janeiro. 
Foi erguido de braços abertos 
sobre o Morro do Corcovado. 
Também não dá para ficar 
indiferente diante do seu 
significado. Além de ser uma 
obra de arte com dimensões 
e simetrias perfeitas, o que se 
pretende mesmo é dizer que 
Cristo acolhe de braços abertos 
a todos que aqui chegam. 
Teria alguém melhor do que 
o Senhor Jesus para oferecer 
este acolhimento? Creio que 
não!

Mas não é só de beleza 
natural que vive o Rio. O povo 
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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/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:  Tito 2:11-14

Tema: A Salvação pela Graça 
de Deus 

Q u e b r a - g e l o :  Vo c ê  j á 
renunciou alguma proposta 
tentadora? Conte-nos a sua 
experiência. 

Trans ição :  A  g raça  de 
Deus produz uma salvação 
evidenciada na renúncia ao 
pecado. 

Perguntas para discussão 
nos PGM:

1. O que é graça? Explique com 
exemplos.

2. Como Deus manifestou a 
sua graça?  

3. O que ela produz na vida do 
ser humano?  v. 12 

4. O que é a bem-aventurada 
esperança? v.13

5. Quem se deu a si mesmo por 
nós? v.13,14 

Conclusão:
A salvação pela graça de Deus 
é para todos os homens. Você 
já foi salvo pela graça de Deus?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

78ª SEMANA

Total nos PGM: 
90 presentes, 24 visitantes. 
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daqui também é especialíssimo 
em relacionamentos. Sua marca 
distintiva é o calor humano, 
a alegria e a hospitalidade. O 
carioca é capaz de acompanhar 
um turista até o seu destino 
quando este lhe pede uma 
informação. Quem chega aqui 
de fora sente-se em casa na 
cidade maravilhosa. 

Acontece que ultimamente 
todo esse patrimônio material 
e imaterial do Rio de Janeiro 
encontra-se ameaçado pelo 
crescimento vertiginoso da 
violência. Para contê-la, o 
Governo Federal decretou 
uma intervenção na segurança 
pública e mesmo assim está 
ficando cada vez mais difícil 
baixar as estatísticas de roubos, 
assaltos e mortes de inocentes 
por balas perdidas e outros 
crimes de grande potencial. 
As ações da inteligência e a 
junção de esforços em todos 
os níveis, embora pró-ativas e 
dedicadas, parecem estar sendo 
insuficientes para debelar o que 
está por trás das tristes notícias 
que vemos todos os dias nos 
noticiários.

Esse cenário nos faz lembrar 
aquele descrito nos livros das 
Crônicas de Israel, “naqueles 
dias não era seguro viajar, pois 
muitos distúrbios afligiam todos 

os habitantes do território. 
Nações e cidades se destruíam 
umas às outras, pois Deus 
as estava afligindo com toda 
espécie de desgraças”. O autor 
dessas palavras também indica 
a origem de tais problemas: 
“durante muito tempo Israel 
esteve sem o verdadeiro Deus, 
sem sacerdote para ensiná-lo e 
sem a Lei” – II Cron 15:3,5,6.

Por semelhança, inferimos 
que a violência em nossa 
querida cidade tem como causa 
o afastamento de Deus. Esse 
distanciamento fez com que 
abrisse espaço nos corações 
para que o mal entrasse e a 
população se perdeu em termos 
dos seus reais valores, sendo 
afligida pelos seus próprios 
pecados. A solução passa pelo 
arrependimento das práticas 
erradas, como fez Israel: “mas 
em sua angústia eles se voltaram 
para o Senhor, o Deus de Israel; 
buscaram-no, e ele deixou que o 
encontrassem” – II Cron 15:4.

O culto cívico de hoje à 
noite é mais uma oportunidade 
de refletirmos e buscarmos a 
presença de Deus. Se o fizermos 
com sinceridade e de todo o 
coração, o encontraremos, 
pois só nele teremos de volta 
a verdadeira paz que tanto 
ansiamos. 

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

rio, FAZENDO O CAMINHO DE VOLTA

Pr. Ivan Xavier

HFAG
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Patrícia
N: Glória
Data-Show:  
M: Raquel
N: Lucas
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: Dc. Alcides Jorge
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.

Dalva Regina D. Tavares    17/set

Telma Maria de Moraes    17/set

Claudia R. dos S. da Silva   19/set

Ivan Xavier                       20/set

Karina F. F. Rodrigues    20/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

Prelúdio 

Oração

Desejamos ser, Senhor, guiados 
pelo teu Espírito

Cânticos                              Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração
 

Para que o nosso agir reflita o 
teu querer em todos os nossos 

caminhos

Canto 348 HCC A minha fé e o meu amor 

Oração de intercessão e pelas crianças

Mensagem                          

Oração Final

Poslúdio

Guarabu em ação

Prelúdio 

  Seja luz, em uma Cidade em Trevas

Oração 

Leitura bíblica: Jeremias 9:23,24

Cânticos                              Ministério Elion

Leitura bíblica

Canto 177 HCC - Nome que inspira o meu louvor

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Leitura bíblica: Isaías 60.1-3;15;18 e 21

Oração de intercessão por nossa Cidade

Participação Especial           Valdilene Santos

Mensagem                            Pr. Edson Silva

Canto 50 HCC - Louvai ao Deus da criação

Bênção

Poslúdio 

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Cada  um cont r ibua 
segundo propôs no seu 
coração, não com tristeza 
ou por necessidade, porque 
Deus ama ao que dá com 
alegria (II Cor 9:7).

Quem segue o princípio 
da contribuição por amor, 
tem a certeza de que 
“aquele que dá semente 
ao que semeia e pão para 
comer também multiplicará 
a vossa sementeira e 
aumentará os frutos da 
vossa justiça” (II Cor 9;10).

A oração faz parte da 
armadura de Deus, conforme 
nos diz Paulo em Efésios 
6:18,19. Interessante é perceber 
neste texto que a oração deve 
ser contínua e também é 
uma arma de apoio para a 
proclamação do Evangelho. 
Paulo pediu orações para que 
lhe fosse dada no abrir da sua 
boca a palavra com confiança, 
para fazer notório o mistério 
do Evangelho.

Assim, uma Igreja somente 
prega o evangelho de Cristo 
se estiver sustentada pelas 
orações dos seus membros.

 Por isso, convido você 
a orar pela sua Igreja, 
juntamente com os seus 
irmãos, no próximo culto de 
oração, às quartas-feiras,    
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?

Jejum: 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 hoje.

   Hoje, 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

CULTO CÍVICO

CASA PASTORAL

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Para a eleição da Diretoria 
Estatutária da nossa Igreja do 
ano de 2019. Será realizada às 
10:30h do dia 30/09/2018, aqui 
no nosso Templo.


