
Era Cristo que me faltava!
Estamos chegando ao final do 

mês da juventude na Igreja Batista em 
Guarabu.  Este ano, o tema geral do 
mês foi “O que te falta?”, baseado no 
texto de Lucas 18:22.  Falamos de temas 
muito relevantes como o abrir mão do 
nosso próprio bem-estar para estender 
a mão ao próximo, arrependimento 
como o caminho para remissão dos 
pecados e consequente salvação, o 
nosso testemunho como base de vida 
para alcançar outras vidas, os nossos 
relacionamentos, e sobre como nós 
precisamos de Jesus.

Nesse último editorial do mês de 
agosto, gostaria de falar sobre o tempo. 
Deus é o nosso Pai, conhecedor de tudo 
aquilo que somos. Ele sabe quando nos 
assentamos ou nos levantamentos, sabe 
a quantidade de cada fio de cabelo da 
nossa cabeça e é conhecedor do nosso 
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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

Embaixadores do Rei Dc. Paulo Ribeiro Paulo Jr. IBG Sábado/14h30min.

Texto:  II Crônicas 14:1-15

Tema: É forte quem faz a 
vontade de Deus.

Quebra-gelo: Quais são os 
maiores desafios que você tem 
hoje?  Sabe como vencê-los?

Transição: O rei Asa tornou-
se forte porque fez a vontade 
de Deus.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. Qual foi a primeira coisa que 
o rei Asa fez para agradar a 
Deus? v. 3-5 
2. Em tempo de paz o rei Asa 
fortaleceu a cidade e construiu 
muros.  O que isso nos ensina? 
v. 6,7
3. O Rei Asa investiu em defesa? 
O que isso nos ensina? v. 8
4. Diante de um inimigo muito 
mais numeroso, o que o rei Asa 
fez?  O que isso nos ensina?     
v. 9-15

Conclusão:
É forte aquele que faz a vontade 
de Deus em tempo de paz, 
não deixando para fazer 
isso somente nas horas de 
dificuldades.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

75ª SEMANA

Total nos PGM: 
65 presentes, 18 visitantes.

GUARABU

HFAG

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ ER

JD CARIOCA II

tempo aqui na terra.  “Eis que fizeste meus 
dias da largura de palmos, e a duração da 
minha vida é quase nada diante de ti; todo 
ser humano, seja quem for, não passa de 
um breve sopro.  Como uma sombra fugaz 
passa o ser humano pela vida, e fútil é sua 
luta fatigante; acumula riquezas, todavia 
não sabe quem, de fato, delas usufruirá.” 
Salmos 39:5-6

O ciclo natural das coisas é esse: 
nascer, crescer, envelhecer e morrer. 
Mas parece que estamos sempre 
correndo contra o tempo: acordamos, nos 
alimentamos, trabalhamos/estudamos, 
vivemos em constante correria, num ciclo 
sem fim, e quando o dia acaba, vem aquela 
sensação de que não fomos produtivos o 
bastante e que nos falta alguma coisa. 
Às vezes desejamos que o dia tivesse 25 
horas, para que tivéssemos tempo de 
terminar mais uma atividade.  Estamos 
sempre em busca de melhorias em nossas 
vidas, para que possamos viver uma vida 
confortável e tranquila.  Mas e quanto a 
Deus? O que fazemos durante o nosso dia 
para melhorar nossa relação com Ele? 
Durante o dia, quantas vezes você ora, lê 
a bíblia, fala com Deus ou fala sobre Jesus 
Cristo a alguém próximo de você? Existe 
constância na sua relação com Cristo ou 
ela está mais para uma oração sonolenta 
antes de dormir?  O que você tem feito para 
melhorar seu relacionamento com Cristo?

Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo, 
discute em um dos seus livros sobre a 
sociedade ‘líquido-moderna’, a qual ele 
define como uma sociedade na qual as 
condições em que as pessoas vivem mudam 
num tempo mais curto do que é necessário 
para a consolidação dos hábitos e rotinas. 
“A vida líquida é uma vida precária, vivida 

em condições de incerteza constante.  As 
preocupações mais intensas e obstinadas 
que assombram esse tipo de vida são os 
temores de ser pego tirando uma soneca, 
não conseguir acompanhar a rapidez dos 
eventos, ficar para trás, deixar passar as 
datas de vencimento.” (Vida Líquida, 2005). 

Não permita que as tarefas do dia-a-
dia roubem o melhor da sua vida. E o melhor 
que você pode fazer da sua vida é dedica-
la ao Senhor, é viver cada dia o seu mal. 
Tenha tempo de qualidade com sua família, 
amigos e até mesmo com desconhecidos. Não 
deixe que a desculpa da falta de tempo 
torne sua vida algo liquido, mas que você 
possa ter conhecimentos sólidos, bases 
sólidas, uma vida com Cristo de maneira 
sólida e eficaz, onde as pessoas possam 
ver Cristo refletido em você. Eclesiastes 
3:1-8 comenta sobre o tempo, e que há tempo 
para tudo debaixo dos céus. Viva o agora, 
viva o hoje. O excesso de futuro pode 
causar a ansiedade.  O excesso de passado, 
pode levar a depressão.  O hoje só será bem 
desfrutado através de relacionamentos 
sólidos, e dentre eles, está o seu 
relacionamento com Deus.  Priorize Deus em 
sua vida.  Quando você perceber que o que 
te faltava era mais tempo dedicado a Deus, 
você não finalizará o dia com a sensação 
de que falta alguma coisa.  Essa sensação 
será substituída por uma de ‘finalmente 
estou completo, era Cristo que me faltava’. 

Que possamos viver nossas vidas 
separando mais tempo para Cristo e 
para amar o próximo, para que quando 
chegarmos ao final de nossas vidas, não 
tenhamos arrependimento algum.  Deus os 
abençoe.  

No amor de Cristo, 

Cliff Gonçalves

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: Patricia  
N: Cândida
Data-Show:  
M: Raquel 
N: Thiago 
Contagem de Numerários:
M/N: Telma /Marilza
Escala da Recepção:
M: Lucia 
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Sérgio Adriano / Brito 
Dirigentes: 
M: Patrícia
N:  Pastora Anna Caroline

     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.

Andrews Paul M. Tavares    26/ago 
Josélia Vieira Gonçalves     26/ago
Rodrigo de Souza Vidal      26/ago
Zelma Costa Garcia            26/ago
Marcio Gonçalves               27/ago
Waldete da Silva                    27/ago
Gilson Alvares Cabral         29/ago
Irinéia Fraga de Jesus          29/ago
Hadriana Mara R. Lourenço 01/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

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

Lucas 18;22ª

Prelúdio 

Oração 

Canto 177 HCC           Nome que inspira meu louvor 

Oração pelas crianças 

“Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira 
certeza de fé.”  Hb 10:22

Oração de Intercessão

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que 
haja mantimento na minha casa.”

 Ml 3:10

Hino 228 HCC                           A Deus demos glória

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração

Assembleia Regular

Oração Final 

Poslúdio  

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

Lucas 18;22ª

Prelúdio 

Boas-Vindas

Oração

Momento de Intercessão

Cânticos Espirituais 1

Oração pelas crianças

Cânticos Espirituais 2

Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração

Mensagem                                   Pr. Ricardo Campos

Oração Final

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Da mesma forma que não 
vivemos sem respirar, a obra de 
Deus no mundo também não 
prospera sem o apoio financeiro 
dos filhos de Deus.  A entrega do 
dízimo e da oferta deve ser fruto de 
um coração voluntário e agradecido 
a Deus pelo sustento que ele nos 
dá.  Aqueles que assim procedem 
devem fazer prova de Deus, a de que 
o dízimo não subtrai nada nosso, 
mas, pelo contrário, acrescenta 
muito mais. Por isso, contribua com 
alegria para o sustento material da 
sua Igreja.

A Bíblia nos exorta a orarmos 
sem cessar ( I Tess 5:17), o que nos 
faz inferir que a oração deve ser 
contínua, tanto nas horas tranquilas 
quanto nas horas de aflição.  Quando 
comparecemos no Templo às 
quartas-feiras para a oração, temos 
a oportunidade de somarmos a nossa 
oração à oração do nosso irmão, bem 
como ouvirmos os seus pedidos e 
deixarmos os nossos pedidos com 
eles, cumprindo assim a vontade do 
Senhor de orarmos uns pelos outros 
(Tiago 5:16).

Aquele que ainda não atentou para 
a importância da oração comunitária 
está perdendo uma parte importante 
da vida cristã. 

Por isso, venha na próxima  
quarta-feira, às 19:30h, ao  Templo 
da sua Igreja para orarmos juntos, 
e o nome do Senhor estará sendo 
glorificado.

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

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.

O casal Ricardo e Luciana casaram-
se no último dia 23/08.  Desejamos 
parabenizá-los por essa decisão e 
desejar ricas bênçãos sobre o casal 
e filhos Hugo e Douglas.
O casamento civil gratuito é possível 
de ser realizado no Fórum do Aterro 
do Cocotá, o qual está aberto 
até 15:00h, levando documento 
de identidade, comprovante de 
residência, comprovante de renda, 
carteira de trabalho e certidão de 
nascimento.

DÍZIMOS E OFERTAS

TODOS JUNTOS CONTRA A 
CORRUPÇÃO

Parabéns pra você... 

RETIRO DA JUVENTUDE
CURSO DE APOCALIPSE

NOTA DE CASAMENTO

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 dia 02 de setembro haverá 
um almoço dirigido pelo Corpo 
Diaconal.


