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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 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.

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

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

QUARTA-FEIRA 
15 às 19h - Gabinete Pastoral
18h30min - Desperta Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

Atividades Semanais
QUINTA-FEIRA 
15 às 19h - Visita Pastoral

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)
18h00 - Todos os domingos - Classe da EBD
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Texto:  Lucas 11:5-13
Tema: Peçam, e será dado; 
busquem, e encontrarão; 
batam, e a porta será aberta.
Quebra-gelo: Você desiste 
fácil, ou é alguém que insiste 
até conseguir?
Transição: O texto ilustra o 
fato de que a vida espiritual  
pertence aqueles que são 
determinados  a obtê-la. 
Perguntas para discussão 
nos PGM:
1.  Quanto tempo você tem de 
crente em Jesus?
2. Você tem algo que gostaria 
muito de receber de Deus?
3 .  V o c ê  t e m  o r a d o 
insistentemente a Deus por 
esse desejo? 
4. Como você  entende a 
Palavra do Senhor Jesus sobre 
ser determinado? V.9-13
Conclusão:
Quem não tem o que pedir 
a Deus, também não tem o 
que receber.  Façam planos, 
sonhem, e orem para receberem 
o melhor de Deus.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

124ª SEMANA

JD CARIOCA II 

Total no PGM:  

92 presentes, 23 visitas. 

HFAG

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 

Batman, Mulher Maravilha, 
Superman, Lanterna Verde, Flash, 
Aquaman. O que todos esses 
personagens tem em comum, além 
de serem super-herois? Apesar de 
seus poderes e habilidades especiais, 
todos possuem pontos fracos e 
vulnerabilidades. 

O conceito literário de “herói” 
é antigo, datando desde a Grécia 
antiga. “A Iliada”, do poeta grego 
Homero, descreve de forma poética a 
grande Guerra de Tróia, narrando os 
feitos de heróis como Aquiles. Ele era 
descrito como um guerreiro imbatível 
e que sua pele era invulnerável, 
exceto em um lugar: Seu calcanhar. A 
mitologia nos conta que para deixa-
lo invencível, sua mãe o banhou em 
um rio com propriedades magicas, 
mas para tanto, teve de segurá-lo 
pelo calcanhar. É daí que surgiu a 
expressão “calcanhar de Áquiles” para 
referir-se ao ponto fraco de alguém. 

Essa ideia foi levada através 
do tempo para os heróis mais 
modernos, de modo que dificilmente 
conseguimos pensar em um herói 
e não associá-lo a sua fraqueza, a 
mais famosa de todas: A kryptonita, 
destroços do planeta natal do 
Superman que emitem uma radiação 
que além de remover seus poderes, 
o deixa vulnerável e a longas 
exposições, pode leva-lo a morte. 
Existem muitos outros casos de 
heróis famosos e suas fraquezas: 

• Lanterna Verde e o medo 

(representado pela cor amarela); 

• Mulher Maravilha, apesar da 
sua força, não é invulnerável; 

•  Entre muitos outros. 

Nós, como seres humanos, 
somos mais do que vulneráveis 
(como as histórias em quadrinhos 
bem destacam), e como os super-
heróis, temos nossas fraquezas 
especificas, como vícios, medos, 
ansiedades e assim por diante. E 
tal qual aos super-vilões, o inimigo 
de nossas vidas não hesitará em 
usar nossas fraquezas contra nós 
tentando nos ferir e nos afastar de 
Deus, como a Bíblia nos alerta em 1 
Pedro 5:8.

No nosso cotidiano, enfrentamos 
inúmeros problemas, “Todos os dias 
enfrentamos um leão”, como diria 
o meu pai. E muitas vezes me vi 
exausto com os inúmeros trabalhos 
da faculdade e pouco tempo para 
entrega-los, tenho certeza que 
muitos se identificam com essa 
situação, é uma sensação de estar 
sendo sufocado. Nessas situações, 
lembro-me das palavras de Jesus em 
Mateus 11: 28-30.

A ansiedade é um mal que tem 
se espalhado por muitas pessoas 
hoje em dia, eu incluso. Quando 
chega próximo da data das provas, 
minha crise de ansiedade dispara 
e começo a sofrer por 
antecipação. Por 
m a i s 

preparado que eu esteja, sinto medo 
de não conseguir a nota que preciso, 
então me lembro do que meus pais me 
ensinaram, encontra-se em Isaías 41.

Como dito anteriormente, nós 
somos fracos e muitas vezes nos 
sentimos indefesos, nas histórias em 
quadrinhos, existem maneiras chave 
de pedir pela ajuda dos heróis, seja 
ligando o “bat-sinal” ou dizendo “Oh! E 
agora quem poderá me defender?”, nós 
não vivemos num mundo de fantasias 
de super-heróis, mas não quer dizer 
que não há uma forma de chamar 
pelo nosso protetor, se encontra em 2 
Crônicas 7:14. 

Você pode em algum momento até 
se pegar pensando “É um problema tão 
pequeno, não vale a pena aborrecer Deus 
com algo assim”, mas eu garanto a você, 
Ele não faz distinção de probleminha 
ou problemão, assim, o conselho 
que deixo a você hoje é: Não importa 
qual seja a sua kryptonita ou aflição, 
entregue nas mãos do Senhor, e Ele te 
defenderá das ciladas do inimigo, tal 
como nos ensina o salmista, no Salmo 
121.

Thiago da Rocha Freire

KRYPTONITA
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: / N: Escala com a Glória
Data-Show:  
M / N: Escala com a Raquel
Contagem de Numerários:
M- Telma/ Marilza 
N- Eliete / Néia
Escala da Recepção:
M: Ester / N: Lucia
Escala de Vigilância Externa:
M: Daniel dos Santos 
N: Paulo José Jr. / Antônio Carlos
Dirigentes: 
M: Dc Osmar
N:  Ministério Atos

     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; 
Marlene (ir Osmar), ir. Sérgio 
Adriano; Rosenilda dos Santos 
Dias; Conceição; Judith; Dc. 
Adenair; Nair Bastos, Silvia Maria 
da Conceição.

Evanilde Holanda Silva         02/ago

Iracy Rosa Pedrosa              02/ago

Moisés Charles Pedroza       03/ago

Erivaldo Fraga da Silva           04/ago

Glória Catarina de S.           05/ago

Maria das N. M. Paulino        05/ago

Ana Beatriz M. Pereira          06/ago

Pâmela dos Santos da Silva 07/ago 

Antônio Carlos da Silva       10/ago

Conceição dos S C Lima     10/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 - 18h

“O AMOR QUE LIBERTA”
Prelúdio 
Oração 
Apresentação dos visitantes

... Liberta o povo de Deus para uma adoração 
genuína

Leitura Bíblica                                        (Jo. 8:31-36)
Dedicação de dízimos e ofertas
Hino 308 HCC                             “livres em Cristo” 
Oração de consagração

Crianças no Caminho do Senhor
Jesus nos braços tomou e abençoou as 

criancinhas com amor.
Apresentação de Bebê         Ezequiel Antony Poderoso 
Ferreira

(Pais: Diego Ferreira Santos - Janmilly Valença 
Poderoso Ferreira)

Oração pelas crianças

... Liberta o povo de Deus para um clamor!

Recitativo Bíblico:                                  (1Tm. 2:5,6A)
Cânticos Ministério Elion
Momento de oração pela nossa cidade

... Liberta o povo de Deus para a consagração 
verdadeira! (Sl. 73:26)

Mensagem
Ceia do Senhor
Oração 
Poslúdio 

ABERTURA DO MÊS DA JUVENTUDE

INVENCÍVEIS?
“Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias por amor de Cristo. Porque quando 

estou fraco então sou forte.”
2 Coríntios 12:10

Boas Vindas

Leitura Bíblica      2 Cor 12:9-10
E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, 
pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que 
em mim habite o poder de Cristo.
Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias por 
amor de Cristo. Porque quando estou fraco então 
sou forte.

Oração de Gratidão

Louvor                            IB Atitude Ilha

Dedicação de Dizemos e ofertas

Oração Pelas Crianças

Palavra                            Pr Everton Louvize

Oração

Poslúdio                 IB Atitude Ilha

Alguns pensam equivocadamente 
que o culto de oração do meio da 
semana é um culto menor, somente 
frequentado por quem tem tempo para 
isso.  Na verdade, o culto de oração 
tem um papel importantíssimo na vida 
de uma Igreja, pois a congregação 
dos salvos num mesmo local, com 
a livre finalidade de buscar a face 
de Deus, traz para toda a Igreja o 
progresso espiritual que todos nós 
almejamos.  São os frequentadores 
do culto de oração  os verdadeiros 
desbravadores da vida espiritual de 
uma Igreja.  Pensando na realidade de 
que o nosso Pai tem todos os meios e 
condições para abençoar o seu povo, 
frequentar o culto de oração é uma 
oportunidade aberta para Deus nos 
abençoar.

Por isso, convido você, membro da 
IBG, a frequentar o culto de oração 
da sua Igreja, para que haja avanço 
e progresso na vida espiritual dos 
nossos queridos irmãos.

Mês após mês a nossa Tesouraria 
tem apresentado o seu relatório no azul, 
o que significa que a nossa igreja está 
honrando todos os seus compromissos 
financeiros, não gastando mais do 
que arrecada.   Você, membro, amigo, 
visitante ou anônimo, fiel dizimista, 
é o responsável por essa boa ordem 
entre nós.

E você que ainda não tem esse 
privilégio, ore ao Senhor para que possa 
ter essa alegria de devolver ao Senhor 
os seus dízimos e as suas ofertas.  
Que o Senhor continue abençoando 
a todos nós.

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

DÍZIMOS E OFERTAS

Reunião às 18:00 horas – sala MCM

Pauta:
1) Estudo será realizado pela MR Ana Julia
2) Leitura livro de Daniel, capítulos 2, 3 e 4. 
Lembrando: 
1) Congresso da Carioca - 14/09/19
2) Embassageira – 12/10/19

MENSAGEIRAS DO REI

Data: 30/08/2019
Período: 22:00 às 05:00h
Local: Templo da IBG
Tema: Descansando nos braços do 
TODO PODEROSO.
Divisa: “Busquem, pois, em primeiro 
lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e 
todas essas coisas serão acrescentadas 
a vocês” Mateus 6:33
Tempo dedicado à Palavra:
- Pr Ivan – Êxodo 15:1-19
- Pr Luiz Claudio – Salmo 40
- Pr Marco Aurélio – Mateus 6:19-34
Tempo dedicado à Oração
Diversas jornadas durante a madrugada.
Nem sempre dispomos  do tempo 
que gostaríamos para orar, por isso 
separe esse dia para ter um tempo mais 
dedicado ao Senhor para a oração.
Objetivos da Vigília
- Libertação de pecados
- Salvação de almas
- Unidade e edificação da Igreja.
- Jovens e Adolescentes  Universitários
- Enfermos
Realização: Ministério de Intercessão 
da IBG

VIGÍLIA PARA TODA IGREJA

ASSEMBLEIA

Data: 01/09/2019
Hora: 11:00h
Local: Templo da IBG
Convocados: Todos os membros da Igreja 
Batista em Guarabu.
Assunto:  Mudança no Estatuto para 
incluir a definição de membros em 
plena comunhão com a Igreja, seus 
direitos, deveres e privilégios em relação 
a membros deliberadamente ausentes.
OBS: Assembleia autorizada pelo plenário 
da Igreja em 28/07/2019.

COVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA


