
No dia 23 de junho, 12 meninos com idades 
entre 11 e 16 anos e seu técnico de futebol 
desapareceram em uma caverna na Tailândia. 
Após 9 dias eles foram encontrados com vida, 
mas em uma área de difícil acesso.

A natureza também conspirava, pois o 
período é de muitas chuvas, e quanto mais 
água, mais cheia ficava a caverna, tornando 
cada vez mais difícil o resgate do grupo. 

A tragédia repercutiu a nível mundial, e 
muitos voluntários se apresentaram para 
ajudar as autoridades tailandesas. Uma 
grande bomba foi instalada para drenar a 
água que não parava de entrar. Houve até um 
resgatista da Marinha tailandesa que morreu 
no percurso entre a entrada e o local em que 
os meninos estavam. 

A operação de salvamento se mostrava 
muito complexa, pois havia locais no interior da 
caverna muito estreitos e com bolsões de água 
turva, muito espessa, quase lama, impedindo 
a visão e o controle dos instrumentos de 
mergulho. 

O grande temor de todos era pela morte 
deles nessas situações angustiantes, perdidos 
num local úmido e escuro, sem alimentos 
e sem muita esperança. Mas Deus agiu 
neles, mantendo-os com bom ânimo e boa 
saúde, fruto, certamente, de muitas orações 
no mundo todo. Foi um alívio quando no 
último dia 8 eles começaram a sair, e todos 
comemoraram quando no dia 10 a missão de 
resgate foi concluída com êxito total. 
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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 -
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Multiplicadora da Graca e do Amor de Deus 
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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.

O drama dos meninos perdidos na caverna 
na Tailândia tem semelhanças bíblicas com a 
realidade humana. Deixando a companhia 
de Deus por decisão própria, o homem se 
afastou e se perdeu, passando a viver na 
escuridão espiritual, muito longe do seu 
Criador. As águas turvas do pecado é o maior 
obstáculo a ser vencido, pois humanamente 
falando, do lado em que estamos,  não temos 
nenhum salvador, mas Deus, que é riquíssimo 
em misericórdia, pelo seu muito amor com 
que nos amou, providenciou uma salvação 
perfeita na pessoa bendita do seu filho amado 
Jesus Cristo.  

Assim, se por um lado o pecado nos 
impõe estarmos separados de Deus e longe 
do nosso verdadeiro lar, por outro lado existe 
a possibilidade de sairmos dessa realidade 
aflitiva. Toda a complexidade e toda a 
dificuldade que nos impedia de sermos salvos 
foi removida por Cristo na cruz, quando ele 
morreu pela humanidade, tomando sobre si 
os nossos pecados. 

Por essa razão, o convite de Deus a todos os 
homens é para deixar a escuridão e ser salvo, 
crendo em Cristo como único e suficiente 
Salvador. O guia que Deus deixou neste 
mundo para nos comunicar a sua palavra de 
salvação e nos guiar no caminho de volta é o 
seu Espírito Santo, que nos ajuda em nossas 
fraquezas e debilidades, à semelhança do que 
aconteceu com aqueles meninos perdidos 
numa caverna escura e úmida, que precisaram 
ser ajudados para serem salvos.

Pastor Ivan Xavier

Texto:  Romanos 8:18-27

Tema: Depois da tempestade 
vem a bonança.

Q u e b r a - g e l o :  Q u a i s  o s 
pensamentos e sentimentos que 
devem ter passado pela cabeça 
do treinador e dos meninos 
presos na Caverna da Tailândia?

Transição: O texto bíblico de 
hoje descreve uma criação que 
geme, esperando ser resgatada 
da servidão da corrupção.

Perguntas a serem discutidas 
nos PGM:
1. Qual era a expectativa das 
equipes de resgaste?  E dos 
familiares?  E das demais pessoas 
de um modo geral? 
2.  Como podemos transferir 
essa realidade para as aflições 
deste tempo presente?  v.18-21
3. Existe possibilidade de sair? 
v.22,23
4. Como podemos sair? v.24-26
5. Quem está conosco para nos 
ajudar a sair? v.26,27

Conclusão:
Deus providenciou um plano 
de resgate perfeito para salvar 
todo aquele que crê.  Para quem 
está em Cristo, a tempestade 
(esta vida) será substituída 
pela bonança (a glória de Deus 
revelada na vida de quem crê).

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

69ª SEMANA

Total nos PGM: 
67 presentes, 10 visitantes.
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Silvana / N: Glória
Áudio: 
M/N: Wallace
Data-Show:  
M: Raquel / N: Tiago
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. Osmar Paulino
N: Adriana Leite 

     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; 
pe los  ado l e s cen tes  e  j ovens ;  
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.

Andréa de A. Romano          20/jul

Nair Barbosa Gomes             20/jul

Ronaldo Dupont                   21/jul

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 

Leitura Bíblica:               Colossenses 3:1-4 

Cânticos                   Ministério Elion

Crianças No Caminho do Senhor Jesus

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de Consagração 

“Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus... O Senhor 
te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva 

à tua terra no seu tempo e para abençoar toda 
obra das tuas mãos.” Dt. 28: 2,12

Canto 160 HCC              Um Bom Amigo e fiel achei

Oração de Intercessão

Mensagem 

Poslúdio

A vitória que vale a pena

Prelúdio

Guarabu em Ação

Oração 

Boas Vindas

Leitura Bíblica:                1 Crônicas 29.11

Canto 23HCC                   Não a nós, Senhor

Oração de Adoração

Celebrarão os feitos do Senhor,
pois grande é a glória do Senhor!

Cânticos                                 Ministério Elion 

Crianças no caminho do Senhor Jesus

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Oração de consagração 

Leitura Bíblica:                        Salmo 25.5; 27.14; 62.5

Canto 329 HCC                                  Sou Feliz com Jesus       

Oração de Intercessão

Mensagem  

Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO BÍBLICO

Realizar coisas grandiosas e 
sublimes, como de fato é a obra 
de Deus no mundo, com tão 
pequenos recursos dados pelas 
mãos generosas de crentes fieis é 
um verdadeiro milagre.

Como explicar o que aconteceu 
entre nós quando instalamos o 
nosso elevador? Uma obra cara, 
muito acima das nossas capacidades 
financeiras, foi realizada mês a 
mês, sem qualquer sobressalto 
financeiro, sem pegar dinheiro 
emprestado, sem estressar a Igreja 
com campanhas. Foram 151 dias 
trabalhados para instalar o elevador, 
com despesas totais que custaram 
quase 200 mil reais. No dia da 
inauguração, em 05 de março de 
2017, pagamos a última despesa 
que faltava, entregando um cheque 
ao executante da obra. Tudo Pago!

Seja você também um dizimista 
e ofertante. 

Você será parte integrante dos 
milagres de Deus!

O salvo por Cristo tem a sua 
natureza regenerada, logo a sua 
demanda é pelas coisas de Deus. 
Como o girassol que se move 
alinhado com o sol, o salvo tem os 
seus sentidos voltados para o céu 
e para as coisas de Deus.  A sua 
demanda é o alimento espiritual 
que o fará crescer para tornar-se 
maduro até a estatura de Cristo.

Assim, a oração é o clamor da 
alma que está recebendo de Deus, 
que está viva pela Palavra.  É a 
manifestação viva do Espírito Santo, 
que encontra no coração do salvo 
uma contrapartida na realização da 
vontade de Deus.

Logo, uma Igreja que não ora, 
que não vê importância no culto 
de oração, não demonstra estar 
viva, ou pelo menos ainda não 
entendeu quem de fato é.  Por isso, 
convido você a vir na próxima 
quarta-feira, às 19h30, ao Culto 
de Oração da sua Igreja. 

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

HOJE, às 17h30 - Capacitação 
dos Professores da EBD. Lição 5 - 
Haverá avaliação escrita.

CASA PASTORAL

EDUCAÇÃO CRISTÃ

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

MINISTÉRIO INFANTIL

Escala do Culto Infantil  
15/07/2018

Manhã: Paul e Juliane 
Noite: Jennifer e Dalva

DÍZIMOS E OFERTAS

DIAS: 19 à 21 de Julho - 14 às 17h.
           22 de Julho - 09 às 12h.
LOCAL: Templo da IBG

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

Parabéns pra você... 
RETIRO DA JUVENTUDE


