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CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
26/5
Edna Viga da Silva
Paulo Athayde Ramos Siqueira
Sandra Santos de Souza
27/5
Rosilene Alves Fonseca Seraﬁn
28/5
Josefa Gomes de Oliveira
Nielma Santos Costa
29/5
João Pedro Oliveira Monteiro França
30/5
Leonardo Neves de Oliveira
Merari Borges da Silva
Michelle CrisMne Teixeira Rodrigues
31/5
Bruno BapMsta Gomes
Elizabete de Jesus Teixeira Marques
Euge Neto
Vilma Paula de Oliveira
01/6
Sylvia Barros de Siqueira
02/6
Cleber de Oliveira Santos
Marinete Pereira Santos
Tânia Regina Lima Botelho Scovino
03/6
João Alfredo Silva Santos
04/6
Gisele Santana Gomes
Leandro Mello de Souza
Maria de Araujo Ramos
Suana Soares Souza
05/6
Eloízia Albuquerque Freitas
Ivo Gabriel Lima Botelho Scovino
Nyctaginea Machado
Rodrigo Montezuma de Camargo
Ronan Henrique Alves da Silva Izaias
06/6
Ana Paula Silva de Azevedo
Simone Vidal Ferreira Cardoso
07/6
Bruno Fernando Dias da Silva
Heloíza Pinguelli de Magalhães Almeida
08/6
Jaime de Oliveira Povill

FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS
Os capítulos 2 e 3 de Gênesis nos mostram onde e
quando tudo começou. Neles podemos descobrir ou
redescobrir algumas ideias que estavam no coração de
Deus quando formou a família.
FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS PARA NOS ENSINAR O
VALOR DA SUA PALAVRA (Gn 2.16-17)
A palavra de Deus nos ensina até onde podemos ir. Deus
estabeleceu um limite para o homem por meio da sua
palavra. Vivemos numa geração que perdeu a noção dos
limites de porque perdeu o valor da palavra de Deus. Qual é
o peso ou valor da palavra de Deus para a família nos
nossos dias, especialmente, nos momentos de decisão?
Quantos problemas o primeiro casal criou para si e para a
sua descendência, simplesmente, porque não obedeceu à
palavra de Deus! Desde o Éden, Satanás tem procurado
entrar na história da humanidade para relaMvizar a palavra
de Deus, para lançar dúvidas a cerca da sua uMlidade e das
consequências da sua desobediência. Por isso a palavra de
Deus é tão importante para a manutenção da família,
conforme encontramos em Deuteronômio 6.4-9: “Ouve, ó
Israel: O SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás
o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a
tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras, que
hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a
teus ﬁlhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo
caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as
amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa; e as
escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas”.
FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS PARA NOS ENSINAR O
VALOR DO RELACIONAMENTO COM DEUS
O primeiro casal Mnha um relacionamento muito próximo
com Deus (v. 3.8), até o dia em que o pecado quebrou esse
relacionamento. Da mesma forma, o pecado afeta o nosso
relacionamento com Deus e, consequentemente, o nosso
relacionamento familiar. Por isso, precisamos tomar
cuidado para não deixar brechas que facilitam a ação
maligna para destruir a nós mesmos e nossas famílias! A
manutenção de uma família é, sem dúvida alguma, uma
tremenda batalha espiritual (1 Pedro 5.8).
FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS PARA NOS ENSINAR O
VALOR DA CONFISSÃO
Desde o Jardim do Éden o ser humano tem diﬁculdade
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em admiMr seus erros. Quando Deus confrontou o homem, ele respondeu: “Foi a mulher que me deste
por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi” (v. 3.12). Quando a mulher foi confrontada
por Deus, respondeu: “A serpente me enganou, e eu comi” (v. 3.13). No dia-a-dia da vida em família, é
mais fácil enxergar os erros dos outros do que os próprios erros; é mais fácil ver o cisco no olho do cônjuge
ou do ﬁlho, do que a trave que está no próprio olho. É mais fácil orar pela mudança e transformação do
próximo do que pela nossa própria transformação. Quanta dor, quanto sofrimento seria evitado se
aprendêssemos a nos humilhar e reconhecer os nossos erros!
FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS PARA NOS ENSINAR O VALOR DA ALIANÇA
“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só
carne” (Gn 2.24). Precisamos rever nosso conceito de casamento. O pecado sempre procurou levar o ser
humano a distorcer os planos, a obra, o projeto de Deus para a Criação e para a família.
A família é feita de relacionamentos e, porque ela tem um valor inesMmável e eterno, precisamos
valorizá-la e alimentar esses relacionamentos que a sustentam.
Que o Senhor para tanto nos ajude e abençoe!
Pastor Marcos

INSTITUTO BATISTA DE AÇÃO SOCIAL DE MADUREIRA:
Com muita saMsfação comparMlhamos que o processo de registro do nosso InsMtuto BaMsta de Ação Social
de Madureira (IBASM) no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro foi
concluído. Rendemos graças a Deus por essa grande vitória!
O próximo passo será a instalação da assembleia com 21 delegados nomeados pela diretoria da igreja e
depois, a composição da nova diretoria. Gostaríamos de encorajar todos os membros da nossa igreja a se
inscreverem como voluntários, contribuintes e/ou associados efeMvos. As inscrições podem ser feitas pelo
site: www.pibmadureira.org.br/insMtuto
O nosso Projeto Criança Feliz (PROCRIFE) passa a ser um departamento do InsMtuto. Ore e parMcipe,
ajudando a sua igreja a ir mais longe e alcançar mais pessoas carentes do pão de trigo e do Pão da Vida
em nossa comunidade!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MADUREIRA
Rua Andrade Pinto, 28, Praça do Patriarca
Telefone: 3579-9120; WhatsApp: 97286-5156
E-mail: faleconosco@pibmadureira.org.br
Encontros: Quartas, às 19h30;
Domingos, às 10h30 e 19h
Escola Bíblica: Domingos, às 9h e 17h
Para depósitos de contribuições:
BRADESCO: Ag: 0818; C/C 2551-8;
BANCO DO BRASIL: Ag: 1253-X; C/C 43316-0
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