
·Mulheres que comovem o 
coração de Deus;

·Mulheres de oração;
·Mulheres virtuosas;
·Mulheres conselheiras;
·Mulheres que fazem a diferença.
O que falar de uma mulher que 

foi escolhida para ser esposa de 
pastor?

Em Provérbios 31:10-12 fala 
sobre uma esposa ideal. “Como é 
difícil encontrar uma boa esposa! Ela 
vale mais do que pedras preciosas! 
O seu marido confia nela e nunca 
ficará pobre. Em todos os dias da 
sua vida, ela só lhe faz o bem e 
nunca o mal”.

Costumamos homenagear no 
primeiro domingo do mês de março 
o dia da esposa do pastor, sabemos 
da sua importância no ministério 
pastoral, por isso devemos sempre 
orar e pedir a Deus que abençoe a 
vida dela.

Querida Talita Xavier,  você 
é especial para o Pai, amada e 
escolhida. Ele tem um propósito 
para você, somente creia e seja 
sensível à voz do Criador.

Depoimento de uma esposa 
de pastor:

Como traçar o perfil ideal da 
esposa de pastor? Não existe a 
menor dúvida de que se trata de uma 
pessoa muito especial. Mas como 
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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 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) 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:  Apocalipse 2:12-17

Tema: Uma laranja podre no 
cesto estraga as demais!

Quebra-gelo: Você já ouviu 
alguém dizer: “Ah, isso não tem 
nada a ver”, para justificar os 
seus erros?

Transição: A Igreja de Pérgamo 
ia bem no seu testemunho 
externo, mas não tão bem assim 
no seu testemunho interno.

Perguntas para discussão nos 
PGM:
1. Como Jesus se apresentou à 
Igreja de Pérgamo?  O que isso 
significa? v.12
2. O que Jesus elogiou na Igreja 
de Pérgamo? vv.12,13
3. Quais erros internos a Igreja de 
Pérgamo tolerava? v.14, 15
4. De que modo podemos aplicar 
a Palavra à Igreja de Pérgamo à 
nossa Igreja? v.16,17

Conclusão:
A espada que corta lá fora, 

também deve cortar aqui dentro 
(por isso, espada de dois gumes), 
para corrigir os erros internos 
na vida dos membros da Igreja 
de Cristo.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

103ª SEMANA
Total no 
PGM: 

43 presentes

GUARABU

JD CARIOCA II 

HFAG

ser especial a ponto de atender às 
expectativas dos que voltam suas 
atenções para ela?

Acima de todas as decisões, 
a esposa de pastor deve, antes de 
tudo, colocar sua vida nas mãos 
do Senhor. Já, desde o namoro, ter 
a sensatez de somente casar-se, se 
tiver certeza de que poderá viver de 
maneira tal que o mundo veja nela 
a mulher do profeta.

A esposa de pastor não é 
pastora. Não tem a obrigação de 
revestir-se das atribuições próprias 
do ministério. O equilíbrio de 
ações, a coerência e a capacidade 
de discernir vão lhe dar a visão 
e o limite do território de sua 
participação na obra.

O pastor é o pastor. Ninguém 
pode cobrar da esposa o 
desempenho dessa função singular. 
São tantos os desafios da igreja que 
não faltará trabalho para ninguém, 
e como membro do corpo de 
Cristo, alguma atividade poderá ser 
exercida pela esposa do pastor.

Aí, sim, começam as críticas. 
A maioria espera que a esposa de 
pastor seja o máximo, a mulher dos 
sete instrumentos.

É tempo de refletir sobre o 
assunto assumindo-se a postura 
de cidadão celestial comprometido 
com a expansão do Evangelho. 
Quem está decepcionando pessoas, 
afastando-as da igreja, não é a 
televisão, mas o comportamento 

mundano de muitos que se 
especializaram em criticar e só 
criticar tudo, espalhando desilusão. 
Comportam-se mais ou menos 
assim:

– Sabe aquela esposa de pastor 
que não faz nada na igreja?

– Como não faz nada?
– Não canta, não dirige uma 

classe, não faz palestras...
Para esse tipo de crente, fazer 

alguma coisa na igreja significa, em 
resumo, só isso e nada mais. Visitar 
os enfermos, evangelizar, hospedar 
as visitas da igreja, costurar para os 
pobres, aconselhar o tempo todo, 
não atrapalhar em hipótese alguma 
o ministério do pastor, cooperar 
com ele em tudo, principalmente 
como esposa compreensiva de suas 
ausências na família, então não 
significa nada?

A esposa do pastor assume, 
infinitas vezes sozinha, o comando 
da casa, a educação dos filhos, a 
solução de problemas para que 
seu marido possa dedicar-se 
integralmente à igreja. Grandioso 
ministério!

Se você conhece alguma esposa 
de pastor “que não faz nada na 
igreja”, comece você a fazer alguma 
coisa: ore por ela. O ministério da 
oração é um grande ministério.

Ivone Boechat
Educadora- Niterói -RJ

Gloria Catarina

“Então o Senhor Deus fez  com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto 
este dormia, Deus tirou uma das costelas e fechou a carne naquele  lugar. Dessa 

costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem”. 
Gênesis 2:21-22

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA I e III

MONERÓ EMBAIXADORES
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Irene / N: Tânia 
Data-Show:  
M: / N: Raquel
Contagem de Numerários:
M- Vera Cunha / Néia 
N- Talita / Lúcia
Escala da Recepção:
M: Glória
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo José  / Adriano
Dirigentes: 
M: Dc. Adenair /N: Diego  

     Pedidos de Oração

”E, vendo-a Jesus, chamou-a 
a si, e disse-lhe: Mulher, estás 

livre da tua enfermidade.
E pôs as mãos sobre ela, e logo 

se endireitou, e glorificava a 
Deus”. - Lucas 13:12,13 

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 
( f i lho i rmão 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; Rosenilda dos 
Santos Dias; Conceição; Tânia.

Pedro Mariano Pereira        10/mar
Irene Figueiredo Vieira           11/mar
Sérgio Adriano                     11/mar
Paulo Silva                               13/mar
Manoel Gomes de Sales        16/mar
Serebias José Lourenço        16/mar

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

Prelúdio
Oração de adoração

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê 
se há em mim algum caminho mau, e guia-me 

pelo caminho eterno”. 
Salmo 139: 23-24

Cânticos                                           Ministério Elion
Oração de intercessão

Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha 
boca entoará o teu louvor. Pois não desejas 

sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas 
em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o 

espírito quebrantado; a um coração quebrantado 
e contrito não desprezarás, ó Deus.

Salmo 51: 15-17

Canto 15 CC                                    Exaltação
Dedicação de Vidas e Bens
Oração de consagração

Crianças no caminho do Senhor
O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de 
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele.

Lucas 2:40

Consagração de Bebê
Oração pelas crianças
Mensagem                                                   Ester Penha
Oração

Guarabu em ação
Prelúdio 

A mim foi dada a graça de Alegrar a terra
… Então, usa-me Senhor, para proclamar a tua 

grandeza
Oração
Recitativo Bíblico em uníssono:                 Atos 5.42
Cânticos                   Ministério Elion
Leitura Bíblica:                      Salmo 145.3, 4, 9-13
Canto 80 HCC               Bendito seja sempre o Cordeiro

… Então, usa-me Senhor, para interceder por 
nosso povo

Tema: Faça a TERRA se alegrar
Divisa: Que os céus se alegrem e a Terra exulte, e 
diga-se entre as nações: O Senhor reina. (1 Cr 16: 31)
Intercessão missionária
… Então, usa-me Senhor, para ofertar meus bens 

e talentos
Leitura Bíblica:                                       2 Cor. 9.6-8
Canto 433 HCC        Usa, Senhor
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração                                                                              

O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de 
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele.

Lucas 2:40
Oração pelas crianças 
Mensagem 
Oração e bênção

A união dos membros do Corpo 
de Cristo também se dá quando 
devolvemos ao Senhor uma parte 
daquilo que ele nos dá para a nossa 
sobrevivência.  A soma de cada 
parte, faz o progresso e a saúde de 
toda a Igreja.  Sendo dizimista, estará 
sobre você a promessa de Deus de 
repreender o devorador dos nossos 
bens (Malaquias 3:11).

Os dois trilhos da vida Cristã bem-
sucedida são:  oração e Bíblia!

O dia que você pode começar 
a fazer  o seu “vagão”  andar , 
espiritualmente falando, é na quarta-
feira, às 19:30h, aqui em nosso 
Templo, e no domingo você já estará 
embalado! Mas como é difícil fazer 
esse “trem” andar! Lembre-se disso, 
então, se você tem disponibilidade de 
vir, não deixe de vir a esse culto, pois 
ele é muito importante para o bem 
estar espiritual de toda Igreja.  Espero 
você, então!

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

Banco Bradesco
Agência: 3184
Conta Corrente: 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

DÍZIMOS E OFERTAS CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

CASA PASTORAL

Dia 16/3 às 15:00h, reunião com a 
equipe de  professores da EBD.

Abertura da Campanha de Missões 
Mundiais, HOJE, às 18:00h.

28 mar, às 19:30h - Reunião do 
Conselho e Ministérios.

31 mar, às 10:30h - Assembleia 
Administrativa Regular

PROFESSORES DA EBD

MISSÕES MUNDIAIS

REUNIÃO E ASSEMBLEIA
EM BREVE

Dia 17/03 (domingo), às 17:00h - 
União de Casais.

Dia 30/03 (sábado), às 19:30h - 
Encontro dos Casais.

Dia 22/03, de 22:00 às 05:00h, 
estaremos reunidos como Igreja do 
Senhor para a 1ª Vigília de Oração 
do Ano.  Programe-se, Organize-se, 
Faça-se presente!

Tema: A Nossa segurança está nas 
mãos de Deus!

Divisa: Ainda antes que houvesse 
dia, eu sou, e ninguém há que possa 
fazer escapar das minhas mãos; 
agindo eu, quem impedirá? Is. 43:13

Ester Penha – Daniel capítulos 1 a 3
Paulo Freire – Daniel capítulos 4 a 6
Sidmar – Atos capítulos 27 e 28
“DESDE AGORA, A COROA DA 

JUSTIÇA ME ESTÁ GUARDADA, 
A QUAL O SENHOR, JUSTO JUIZ, 
ME DARÁ NAQUELE DIA; E NÃO 
SOMENTE A MIM, MAS TAMBÉM 
A TODOS OS QUE AMAREM A SUA 

VINDA”  II Tim 4:7

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

A partir de 07/04/19 os cultos 
dominicais voltarão a funcionar com 
início às 19:00h.

CULTO VESPERTINO

MINISTÉRIO COM CASAIS


