
“Melhor é serem dois do que 
um, porque têm melhor paga do 
seu trabalho…” (Ec 4.9-12).

O casamento é uma ideia de 
Deus e uma dádiva aos homens. 
Deus criou o homem e a mulher, 
à sua imagem e semelhança. 
Também instituiu o casamento 
para a felicidade de ambos. No 
casamento marido e mulher se 
tornam uma só carne. Somente 
a morte deve por um ponto final 
nessa relação de amor, respeito 
e fidelidade. Nessa aliança de 
afeto não deve existir competição, 
mas complementação. Marido e 
mulher não atacam um ao outro, 
mas defendem um ao outro. Não 
buscam no casamento a satisfação 
de si mesmo, mas altruisticamente, 
buscam, com primazia, a felicidade 
do cônjuge amado. O casamento 
é a mais íntima das relações 
humanas,

No texto em apreço, Salomão 
oferece algumas bênçãos do 
casamento. Vejamos:

Em primeiro lugar, porque o 
casamento é uma parceria, ele é 
melhor do que a vida solitária (Ec 
4.9). Não há nenhum pecado em 
escolher a vida celibatária, mas o 
casamento é melhor, na medida 
que é uma cooperação e não uma 
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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:  Mateus 22:1-14

Tema: Muitos são chamados, mas 
poucos são escolhidos.

Quebra-gelo: Qual foi o convite 
que você recebeu que mais te 
agradou?

Transição: A parábola trata do 
convite de Deus aos homens.

Perguntas para discussão nos 
PGM:

1. O convite para o casamento de 
um rei é importante?

2. Por que o convite foi rejeitado?

3. Por que as pessoas geralmente 
não gostam de convite para ir à 
Igreja?

4. Quem são as pessoas que 
foram ao casamento?  Quem elas 
representam?  v. 8-10

5. O que significa estar na presença 
do rei sem as vestes nupciais? 
v.11-14

Conclusão:

Você está sendo convidado para 
estar na presença de Deus.  Qual 
o valor que você dá a este convite?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

114ª SEMANA

competição. Serem dois é melhor 
do que ser um. A parceria entre 
o homem e a mulher torna os 
dois mais recompensados, mais 
animados, mais aquecidos, mais 
protegidos. O casamento é uma 
dádiva de Deus. Seu propósito é 
oferecer ao homem e à mulher 
certos privilégios que a vida de 
solteiro não consegue dar.

Em segundo lugar, porque o 
casamento é um parceria, marido 
e mulher são mais recompensados 
(Ec 4.9). O casamento é uma adição 
de esforço e uma somatória de 
resultados. Se os dois trabalham 
na mesma direção, com a mesma 
motivação, visando o bem 
comum, eles têm melhor paga do 
seu trabalho. Sua recompensa é 
mais robusta. Suas conquistas são 
maiores. Seus resultados são mais 
promissores.

Em terceiro lugar, porque o 
casamento é uma parceria, marido 
e mulher são mais fortalecidos 
(Ec 4.10). Na vida há perigos e 
obstáculos no caminho. Por que 
marido e mulher são parceiros e 
não rivais, quando um cai, o outro 
o levanta. Ai daquele, porém, que 
ao cair, não tem alguém para lhe 
estender a mão. O casamento 
é lugar de encorajamento. É 

CASAMENTO É PARCERIA E NÃO COMPETIÇÃO
território de restauração. É cenário 
de recomeço. Não se condena o 
que caiu, mas estende-se a mão 
para levantá-lo da queda. No 
casamento não se esmaga a cana 
quebrada nem se apaga a torcida 
que fumega, mas concede-se 
perdão ao que caiu e oferece-se 
ajuda para retomar a caminhada 
da vida.

Em quarto lugar, porque o 
casamento é uma parceria, marido 
e mulher são mais aquecidos 
(Ec 4.11). Marido e mulher têm 
o privilégio de dormir juntos e 
se aquecerem mutuamente nas 
noites frias da caminhada.  Oh, que 
delícia é, desfrutar da intimidade 
do leito, do cálido ninho do amor, 
onde os dois se tornam uma só 
carne e se completam.  A solidão é 
gelada, mas a comunhão conjugal 
é aquecida por sentimentos 
nobres, por desejos puros, por 
entrega sem reservas, por delícias 
exuberantes.

Em quinto lugar, porque o 
casamento é uma parceria, marido 
e mulher são mais fortes (Ec 4.12). 
A vida não se desenrola num 
cenário edênico, mas num campo 
de batalha. Há inimigos que nos 
espreitam sorrateiramente e outros 
que conspiram abertamente 
contra nós. Se fizermos uma 
carreira solo, no território da 
solidão, ao sermos atacados, não 
conseguiremos resistir, porém, se 
formos dois, levantaremos contra 
o inimigo, resistir-lhe-emos e 
prevaleceremos contra ele. No 
casamento tornamo-nos mais 
fortes, mais resistentes e mais do 
que vencedores.

 Pastor Hernandes Dias Lopes
Fonte: Site Gospel + 

CASAL Renan e Renata Bueno

JD CARIOCA II 

Total no PGM:  

64 presentes, 17 visitas. 

HFAG

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

JD CARIOCA II 
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Silvana e Irene *
N: Nilza e Talita *
Data-Show:  
M: Magno  / N: Rafaela
Contagem de Numerários:
M - Veraneide / Lúcia 
N- Talita / Telma
Escala da Recepção:
M: Mercedes / N: Wallace
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Ribeiro / Ricardo
Dirigentes: 
M: Dc Osmar Paulino
N: Diego Albuquerque

     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; Dc. Adenair.

Camila Freitas S. Gonçalves  26/mai 

Vivian Gonçalves                30/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

Oração

Hino 177 HCC     “Nome Que Inspira o Meu Louvor” 

Oração Intercessória

Leitura Bíblica: (Sl. 92:1,2; 138:1,3;118:1; 147:7-
9,3,5,20)

Canto 45 HCC                       Tu és digno, Senhor 

Dedicação de Vidas e Bens 

Oração de consagração

“Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 
segundo as suas riquezas na glória em Cristo 

Jesus.” (Fp. 4:19)

Crianças no Caminho do Senhor

Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, 
não dá pra viver longe do teu amor

Oração pelas crianças

Assembleia regular

Oração 

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

I João 4:19

Anúncios

Prelúdio

Boas vindas                               Diego Albuquerque

Tema e divisa

FAMÍLIAS TRANSFORMADAS POR CRISTO

...Exalam o perfume do evangelho

Leitura Bíblica:                   l Crônicas 29: 11 a 14

...Dedicam seu tempo e dádivas ao Senhor

Ofertório

Cânticos                             Ministério Elion

... Sabem que apesar das lutas, nunca estamos 
sozinhos

Leitura Bíblica                          Isaías 41: 10 e 18

Oração de intercessão pelas famílias

...Vivem uma vida de constante consagração

Mensagem     Irmão Ricardo Mello (PIB do Recreio)

Benção Apostólica                            Pr. Ivan Xavier

Poslúdio

No meio da semana a Igreja faz um 
alto em suas atividades particulares 
para se reunir novamente uns com 
os outros em oração.  É o momento 
para ouvir os agradecimentos e as 
petições da Igreja, e juntos buscarmos 
o favor de Deus.  A Igreja que tem esta 
prática, e faz isso de modo contínuo, 
cresce na fé e no conhecimento de 
Deus, e assim ganhamos fôlego para 
prosseguirmos juntos do Senhor 
Jesus.  Por isso, incentivo você a 
aceitar o desafio de fazer parte da 
Igreja que ora, a boa e amada Igreja 
do Senhor!

O nosso culto é toda quarta-feira, 
às 19:30h, aqui em nosso Templo.

Jesus percebeu que a pobre viúva 
dera tudo o que possuía, enquanto 
outros deram do que lhes sobejava, 
de modo que Jesus conhece o 
coração dos homens e como agimos.

Deus sabe que a sua obra é feita pela 
gratidão daqueles que reconhecem 
que tudo o que tem e o que são é 
dádiva direta do Senhor. Sejamos 
gratos a Deus e reconheçamos os 
seus grandes benefícios a cada dia 
por todos nós.  Que o seu dízimo 
e a sua oferta sejam frutos da sua 
gratidão ao Senhor, pouco ou muito, 
não importa.

O esforço da Igreja como um todo 
é a valorização da família tal como ela 
foi planejada por Deus.

Hoje, mais do que em outros 
tempos, devemos fazer todo o 
possível para proteger a nossa família 
da impiedade do mundo.

Por isso, convido você a nos ajudar, 
fazendo-se presente no culto de hoje 
à noite, no encerramento do mês da 
Família.

Se possível, traga uma família com 
você ou um visitante, para ouvir a 
mensagem que será ministrada pelo 
pregador de hoje.

Tema: Casa Cheia de Amor
Divisa:  “Nós o amamos porque 

ele nos amou primeiro.” I João 4:19 
Preletor Convidado: 
Ir. Ricardo Mello - PIB do Recreio 

DÍZIMOS E OFERTAS CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

MAIO MÊS DA FAMÍLIA

APRESENTAÇÃO DO 
MUSICAL, DIA 02/06, 19H.

Dia 01/06, de 08 às 12h. 
Em apoio ao PGM Moneró.

Está acontecendo toda quarta-feira, 
às 18h visando preparar novos lideres 
para a Igreja Multiplicadora.

Jantar dos Eternos Namorados 

Dia 15 de junho, às 19:30h.

TRANSPONDO MUROS

CURSO DE FORMAÇÃO DE 
NOVOS LIDERES

MINISTÉRIO COM CASAIS

DOMINGO I 09:00 H


