
“Vocês nem sabem o que lhes 
acontecerá amanhã! Que é a sua 

vida? Vocês são como a neblina que 
aparece por um pouco de tempo e 

depois se dissipa” 
(Tiago 4.14).

Se eu soubesse que essa seria a 
última vez que eu veria você dormir 
eu aconchegaria você mais apertado e 
rogaria ao Senhor que protegesse você. 
Se eu soubesse que essa seria a última 
vez que veria você sair pela porta, eu 
abraçaria, beijaria você e chamaria de 
volta, pra abraçar e beijar uma vez mais.

Se eu soubesse que essa seria 
a última vez que ouviria sua voz, eu 
filmaria cada gesto, cada palavra sua, 
para que pudesse ver e ouvir de novo, 
dia após dia.

Se eu soubesse que essa seria a 
última vez, eu gastaria um minuto extra 
ou dois, para parar e dizer “Eu te amo”, 
ao invés de assumir que você já sabe 
disso.

Se eu soubesse que essa seria 
a última vez que eu estaria ao seu 
lado, partilhando do seu dia, eu não 
pensaria: “Bem, tenho certeza que 
outras oportunidades virão, então eu 
posso deixar passar esse dia”.

A gente sempre acredita que 
haverá um amanhã para se fazer uma 
revisão, correção de rumos ou dizer 
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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:  Lucas 7:36-50
Tema: Jesus é ungido por uma 
pecadora.
Quebra-gelo:  Quem é a 
pessoa mais carinhosa na sua 
família?
Transição: No texto, Jesus 
demonstra grande compaixão 
e misericórdia por uma mulher,   
apesar dos erros dela.
Perguntas para discussão 
nos PGM:
1. Com quem você mais se 
identifica nesta história? 
2. Qual a sua maior dificuldade 
quando precisa lidar com o 
pecado e falhas? 
3. O que precisa acontecer 
na sua vida para que possa 
experimentar o tipo de perdão 
que esta mulher sentiu? 
Conclusão:
Uma vida perdoada é uma vida 
perfumada com o perfume de 
Cristo.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

111ª SEMANA

um para o outro: “Eu te amo”.
O dia de amanhã não está pro-

metido para ninguém, jovem ou velho... 
Hoje pode ser sua última chance de se-
gurar bem apertado a mão da pessoa 
que você ama.

Se você está esperando pelo 
amanhã, por que não fazer hoje?

Porque se o amanhã não vier, você 
com certeza se arrependerá pelo resto 
de sua vida de não ter gasto aquele 
tempo extra num sorriso, num abraço, 
num beijo, porque você estava “muito 
ocupado” para dar para aquela pessoa, 
aquilo que acabou sendo o último 
desejo dela.

Então, abrace seu amado, a sua 
amada hoje. Bem apertado. Sussurre 
nos seus ouvidos, dizendo o quanto o 
ama e o quanto o quer junto de você.

Gaste um tempo para dizer: 
me desculpe, por favor, me perdoe, 
obrigado, ou ainda, não foi nada, está 
tudo bem.

Porque se o amanhã jamais chegar, 
você não terá que se arrepender pelo 
dia de hoje, pois o passado não volta e 
o futuro talvez não chegue.

Assinado: Fábio, marido de uma 
das aeromoças vítimas do acidente 
aéreo da TAM ocorrido em 17 de julho 
de 2007 no aeroporto de Congonhas.  
199 vítimas, sendo 181 passageiros, 6 

ESTE...
SE O AMANHÃ NÃO VIER

Total no PGM:   

50 presentes e 2 visitantes 

2 ANOS DO PGM

tripulantes e 12 em terra.
Texto publicado no mural da 

empresa um dia após a queda da 
aeronave.

h t t p s : / / w w w . b b c . c o m /
p o r t u g u e s e / b r a s i l - 4 0 5 3 9 5 4 1 
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/
v2011/MaisVoce/0,,MUL485654-10354,00.html

Quantas vezes deixamos de 
expressar nosso afeto ou demonstrar 
nossa apreciação por um pai, mãe, 
irmão e ou amigo e descobrimos com 
pesar que as oportunidades para fazê-
lo não mais existem? Não seria nesse 
maio, o mês da família, o período 
adequado para analisarmos o assunto 
e resolvermos agir? Faça a sua parte 
enquanto há tempo. O amanhã poderá 
não acontecer para você.  Ou para 
mim.

Casal Pr. Paulo Tavares e Nita

HFAG

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 

Nossos PGM comemoraram 
o segundo aniversário em grande 
estilo, pois muitos puderem colocar 
em prática o relacionamento 
discipulador ao convidarem amigos, 
parentes e amigos para assistirem 
ao filme “o milagre da fé”, uma 
história cheia de exemplos do 
mover e do agir de Deus, baseada 
em fatos reais. Continuemos firmes 

no propósito de fazer Cristo 
conhecido. Nossos agradecimentos 
ao Pastor Luiz Claudio e à diaconisa 
Glória Catarina pelas providências 
em favor de toda a Igreja Batista em 
Guarabu. Toda honra e glória ao 
Senhor Jesus! Ele merece o nosso 
melhor!!

Total de 113 pessoas e 7 
crianças, no Cine Ilha Plaza.



Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ  I CEP: 21931-500 I Tel.:  2463-1166  I  Fax: 3627-7541 I WhatsApp: 97279-7910
E-mail:  ibguarabu@gmail.com I Site: www.ibguarabu.org I CNPJ: 34.148.312/0001-69

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

(ibguarabu)

     Escala de Serviços

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

     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; 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; 
Maria El isa;  Roseni lda dos 
Santos Dias; Conceição; Tânia; 
Judith; Antônio S. João; Serebias 
Lourenço.

Wallace Fraga de Jesus           07/mai
Andressa Igreja Lourenço   08/mai
Christoffer R. Vendramim     08/mai
Douglas Romão S Neves      09/mai
Lilian Alves C Aperibêncio   10/mai 
Samanta C. da Silva Cruz     11/mai

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

Leitura Bíblica            2 Coríntios 4:6-10

Cânticos                Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Leitura Bíblica     Atos 13:36-39
“Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus 
em sua geração, adormeceu, foi sepultado com 
os seus antepassados e seu corpo se decompôs. 
Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu 
decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que 
saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o 
perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que 
crê é justificado de todas as coisas das quais não 
podiam ser justificados pela lei de Moisés”.

Canto  460 HCC                      “Cristo em minha vida”

Oração de intercessão

Mensagem

Celebração da Ceia do Senhor 

514 HCC                           “Venham à Mesa” (Hodges)

Oração

Poslúdio

MÊS DAS FAMÍLIAS

Casa Cheia de Amor
Nós amamos,  porque Ele nos amou primeiro. 

I João 4:19

Prelúdio

Boas vindas

Oração

Anúncios

Louvor

Leitura                                     Colossenses 3:12-15

Louvor

Dízimos e ofertas

Oração de consagração

Louvor 

Orações pela família

Oração pelas crianças

Mensagem  Pr Samuel de Almeida Bastos - PIB Imbariê 

Poslúdio

Na medida que a nossa provisão 
chega, uma parte deve ser consagrada 
ao Senhor.  O fruto da nosa gratidão 
nos abençoa e afasta o devorador da 
nossa sementeira - Malaquias 3:10,11.

Sua Igreja realiza a vontade de 
Deus no mundo por intermédio dos 
dízimos e ofertas. Contamos com a 
sua fidelidade nesta parte.

Os salvos em Cristo são templo 
e habitação do Espírito Santo.  A 
plenitude da vida cristã, entretanto, 
vem com a santificação, na medida 
em que os crentes obedecem a 
Palavra de Deus e a ela se submetem.

A vida de oração é um imperativo 
para aquele que é salvo.  Não é 
opcional ou algo que fazemos 
“quando dá” ou “quando eu quero”.  
Na verdade, o “eu” impede os salvos 
de fazerem a vontade de Deus.  
Quanto mais do meu “eu”, menos 
estarei presente para orar junto aos 
meus irmãos no culto de oração.

Por isso, convido você a obedecer 
o que o Senhor determinou na sua 
Palavra (Lucas 18:1).  Nosso culto 
de oração é nas quartas-feiras, 
às 19:30h, aqui em nosso Templo. 
Espero você!

O mês de maio é tradicionalmente 
dedicado às famílias.

Em nossa Igre ja  es taremos 
tendo programações especiais aos 
domingos a noite, com temas voltados 
para a temática da Família.

Invista na Sua Família - venha 
celebrar a vida no lar na Casa de 
Deus! O Senhor fará maravilhas no 
seu casamento e na sua família!

Tema: Casa Cheia de Amor
Divisa:  “Nós o amamos a ele 

porque ele nos amou primeiro.”              
I João 4:19 

Preletor Convidado: 
- HOJE - 19h.
Pr Samuel de Almeida Bastos - PIB 

Imbariê - RJ.
- 12/05 - 19h.
Pr José Augusto de Barros - PIB 

Três Rios - RJ
Direção dos Cultos - Louvor e 

Editoriais com a “Prata da Casa”
Venha, traga a sua Família!! 

DÍZIMOS E OFERTAS CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

MAIO MÊS DA FAMÍLIA

EM BREVE

Caravana para participar do Festival 
da Colina no Seminário Batista do Sul 
do Brasil - Tijuca - RJ.

Dia 18 de maio - 9h às 21h.

Organização: Seminarista Cliff Iuri.

CARAVANA

DOMINGO 
09:00 H

Data: 08/05/19
Hora: 18h.
Local: Gabinete Pastoral
Convocados: Pr Luiz Claudio, Eli 

Valentim, Adriano Chaves e Cleber 
Travessa.

Data: 17/05/19 (SEXTA), às 8h.
Local:  Sala da MCM.

1ª REUNIÃO DE NOVOS 
LÍDERES DA IGREJA 
MULTIPLICADORA 

REUNIÃO DA UFMIBIG


