
Por definição, a Bíblia é uma coleção de 
livros. Ela é formada por 66 pequenos livros 
divididos em duas partes: Velho Testamento, 
com 39 livros e Novo Testamento, com 27.  
Levou aproximadamente 1.400 anos para ser 
escrita, por mais de 40 autores em diferentes 
épocas e formação cultural, porém seus textos 
parecem ser escritos por um único autor.

Faremos um comentário a partir de cada 
letra que compõe a palavra B  Í  B  L  I  A.

- A primeira letra “B” é benção de Deus para 
o nosso entendimento.  Assim como aqueles 
que foram ter com Jesus após testemunho da 
samaritana, retornaram felizes porque agora 
creram, não pelo dito da samaritana, mas 
porque pessoalmente conferiram que era Jesus 
e vivenciaram as suas próprias experiências. 
Assim, é o nosso sentimento ao estudarmos a 
Bíblia.

- A segunda letra “I” refere-se à integridade 
das informações.  Alguns questionam se são 
ou não válidos os textos escritos por homens.  
Meu avô sempre respondia que um animal 
como um cavalo, ou porco ou uma galinha, não 
teria condições de escrever. Logo, os homens a 
escreveram inspirados por Deus, pois somente 
falam de Deus e de seu Amor por nós.

- A terceira letra “B” faz uma alusão à “bem 
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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 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:  I Pedro 1:13,14
 I Samuel 15:22,23

Tema:  Conhecendo Deus 
através da obediência.

Quebra-gelo: Você obedece 
realmente a Deus ou quer que 
Ele te obedeça?

Transição: Nos textos temos 
ensinos c laros de que o 
conhecimento de Deus vem 
primeiramente pela obediência 
a Ele. 

Perguntas para discussão 
nos PGM:

1. O que é a obediência a Deus? 

2. Você obedece a Deus?  

3. Tem algum exemplo na Bíblia 
de obediência a Deus? Fale 
sobre ele.

4. Como se dá a obediência 
cristã?  I Pedro 1:13,14.

Conclusão:

Não é Deus quem deve nos 
obedecer, fazendo a nossa 
vontade, mas somos nós quem 
devemos obedecê-lo, de modo 
incondicional, para que de fato 
venhamos a conhecê-lo!

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

90ª SEMANA

Total nos PGM: 
67 presentes

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II

2º DOMINGO DE DEZEMBRO - DIA DA BÍBLIA

BÍBLIA, FONTE DE VIDA
HFAG (Recesso)

aventurança”, aos que crêem  como sendo a 
palavra de Deus. Esta postura nos permite sentir 
o conforto, amparo, felicidade... e nos tornamos 
mais semelhantes a Cristo, pois absorvemos a 
moral de nosso Deus no aperfeiçoamento da 
visão, pois passamos a ver o mundo com os 
olhos de amor do Senhor.

- A quarta letra “L” nos lembra da “Liberdade”.  
Cristo nos “libertou do império das trevas ao 
nos trazer para a sua maravilhosa Luz, pois ao 
conhecermos a verdade, somos libertos”.

- A quinta letra “I” assosiamos a “Intimidade 
com Deus”.  Quanto mais conhecemos da sua 
palavra, nos sentimos mais próximos Dele a 
ponto de nos referirmos a Ele como “Aba Pai” 
ou paizinho. Nos sentimos filhos do Grande Rei.

- A sexta letra “A” só poderia ser Amor.  Esta 
é a maior força do universo capaz de mover o 
coração do Criador de todas as coisas a nosso 
favor.  Como somos amados de nosso Deus!  
Que privilégio saber do quanto nos Ama ao 
pensarmos na cruz.  Que amor glorioso, glória 
a Deus!

A Bíblia é muito mais do que um livro da 
capa preta.  Ela é Vida; o plano de Deus para 
nos resgatar, para estarmos com Ele na glória.  
Amém.

Eli Valentim
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
Manhã - Irene
Noite - Glória
Data-Show:  
M: Pablo / N: Juliane
Contagem de Numerários:
M/N: Telma / Marilza
Escala da Recepção:
M: Marilza
N: Glória
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge Marques
N: Paulo José  / João Marinho
Dirigentes: 
M: Dc. Adenair
N: Pr Paulo Tavares

     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 famíl ia ;  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; Marlene 
(ir Osmar), tia Consul (cirurgia); 
ir. Sérgio Adriano; Pamela Fraga; 
Márcio; Maria Elisa; Dc Osmar 
Paulino.

Antônio Alexandre Campos 14/dez 

Beatriz de Oliveira Marques 14/dez

Julio Leite de Souza            15/dez

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

DEUS SE REVELA POR MEIO DE SUA PALAVRA

Porque a profecia nunca foi produzida por vontade 
de homem algum, mas os homens santos de Deus 

falaram inspirados pelo Espírito Santo.
2 Pedro 1:21

Prelúdio
Oração 
Canto   137 CC          Enquanto ó Salvador

PODEMOS ACREDITAR NAS PROMESSAS DE 
DEUS CONTIDAS NA PALAVRA

Cânticos                 Ministério Elion
Momento de Intercessão 

Salmo 118.5-9
Invoquei o Senhor na angústia; o Senhor me ouviu 
e me pôs em um lugar largo.  Senhor está comigo; 
não temerei o que me pode fazer o homem. Senhor 

está comigo entre aqueles que me ajudam; pelo 
que verei cumprido o meu desejo sobre os que me 

aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que 
confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do 

que confiar nos príncipes.

Oração pelas crianças
Mensagem
Oração

“Ainda antes que houvesse dia, eu era; e nenhum há 
que possa livrar alguém das minhas mãos; agindo 

eu, quem o impedirá?” (Isaías 43:13 ARA)

Guarabu em ação

Prelúdio

JESUS É A FONTE DA VIDA

Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me 
segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da 

vida”. (João 8.12)

Oração

Canto 112 HCC                 Vem, Jesus, habitar comigo  

Leitura bíblica:                   Salmos 145:3-7

Oração de intercessão

Cânticos                Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas 

Oração de consagração

Recitativo Bíblico:                  Salmos 8.3-4;145.18;8.9

Canto 357 HCC                        O segredo do viver 

Oração pelas crianças

Mensagem

Oração e bênção

“E aconteceu, depois de muitos 
dias, morrendo o rei do Egito, que 
os filhos de Israel suspiram por 
causa da servidão, e clamaram; 
e o seu clamor subiu a Deus or 
causa de sua servidão” - Êxodo 
2:23.

A Igreja que não se une para 
orar uns pelos outros é aquela 
que está acomodada ao mundo.  
As opressões do diabo estão 
por toda parte, mas ela está 
insensível ao que acontece na 
realidade espiritual que a envolve.  
O povo de Israel no Egito também 
vivia desse modo, até que eles 
começaram a sofrer a servidão e 
a escravidão em terra estranha.  
Por esse motivo, eles começaram 
a clamar pelo favor de Deus, e o 
Senhor ouviu a oração do seu 
povo.

‘Assim, convido você, membro  
da Igreja Batista em Guarabu, a 
vir ao nosso culto de oração às  
quartas-feiras, às 19:30h, orar 
em favor dos seus irmãos.

O sustento material da Igreja 
vem das doações voluntárias 
dos seus membros.  Além de 
manter os ministérios da Igreja 
e as instalações do Templo 
funcionando, os nossos dízimos 
também abençoam o plano 
cooperativo da Convenção Batista 
Brasileira, bem como sustentam o 
trabalho missionário na Amazonia 
e na Itália.

Atualmente temos o desafio 
de construir a Casa Pastoral.  Se 
os membros forem fiéis nesta 
parte, as obras serão concluídas 
no prazo previsto, conforme a 
promessa de Deus em 2 Cor 9:8: 
“E Deus é poderoso para fazer 
abundar em vós toda a graça, 
a fim de que, tendo sempre, em 
tudo, toda a suficiência, abundeis 
em toda boa obra”.

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

DÍZIMOS E OFERTASCULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Parabéns pra você... 

CASA PASTORAL

O pastor Ivan estará de férias 
entre os dias 24/01/2019 a 
02/02/2019, inclusive.

FÉRIAS PASTORAIS

Natal
23/12 (domingo), às 18h - Culto 

de Natal

Dia 30/12 (domingo), às 18h.

Último culto do Ano, com 
posse da Diretoria de 2019 e 
confraternização após ao culto.

OBS:  No dia 31/12 (Segunda) 
NÃO HAVERÁ Culto no Templo.  
As famílias da Igreja devem 
aproveitar a oportunidade para 
estreitarem relacionamentos 
discipuladores e receberem o Ano 
Novo com uma oração de joelhos, 
em seus lares ou onde estiverem.

CULTO DE NATAL

ANO NOVO

CONFRATERNIZAÇÃO

Dia 13/12 (quinta-feira) , às 20h - 
Ministério com Casais. (Local: IBG) 

Dia 14 de dez (sexta-feira), de 
8h às 20h.

Nesse dia estaremos voltados 
exclusivamente para a oração 
em favor dos relacionamentos 
discipuladores.

Defina os nomes pelos quais 
você vai orar para compartilhar 
o amor de Deus no período de 
confraternização de final de ano.

JEJUM 


