TÍTULO: Vivendo plenamente
livres
TEXTO: Gálatas 5:1-12
Intro: A partir deste capítulo,
Paulo passa do tratamento do
desvio doutrinário que estava
ocorrendo nas igrejas da Galácia para a exortação a
que tipo de conduta aqueles cristãos deveria ter e que
era coerente com o que Cristo fez por nós na cruz.
Através de quem podemos viver plenamente livres?

1. ATRAVÉS DO _________________ – vv. 1-6
Se não for pela atuação do Espírito Santo em
nossas vidas, fatalmente voltaríamos para as velhas
práticas que tínhamos antes de conhecer a Cristo.
O Espírito Santo é que:
A. Me dá _________________ na nova vida – v. 1
B. Me dá ______________ da velha vida – vv. 2-4
C. Me dá _____________ por meio da fé – vv. 5,6

2. ATRAVÉS DA ________________ – vv. 7-12
Nós estamos numa corrida cristã, estamos correndo
contra os prazeres deste mundo e da nossa carne,
contra o inimigo de nossas almas e de Cristo, temos
que compreender que se meu olhar não estiver fixo
no alvo, que é Cristo, eu vou começar a fraquejar
nessa corrida, assim como fizeram nossos irmãos da
Galácia.
Essa corrida só pode ser vencida:
A. Pela __________________ à verdade – vv. 7,8
B. Pela __________ através da verdade - vv. 9,10
C. Pela _________________ à verdade – v. 11,12

CONCLUSÃO:
Você tem vivido plenamente livre como cristão?
Há alguma área de sua vida à qual ainda você é
escravizado pelo pecado?
Você tem sido obediente, se purificado e sendo fiel
para com a Palavra de Deus?
Não se permita a viver como escravo do pecado,
tendo liberdade em Cristo, viva de maneira fiel
àquele que lhe perdoou os pecados.

Liberdade cristã é alcançada através
da obediência.

Está acontecendo...
AGENDA SEMANAL DE ATIVIDADES
Domingo: 09h - Escola Dominical
19h - Culto de Adoração
Terça: 07h30 - Oração Mulheres
Quarta: 20h - Culto de Oração
Sexta: 07h - Oração Homens
20h - OANSE
Sábado: 20h - Culto MIIBA
Terça a Sexta: 08h - 11h / 14h - 17h Exp. Pastoral

Culto de Oração: Venha participar deste tempo precioso
de intercessão pelos nossos irmãos em Cristo. O irmão
Ricardo Pezzoti tem tido um tempo de oração com as
crianças menores. 1 Sm 12:23 “Quanto a mim, longe de
mim que eu peque contra o SENHOR, deixando de orar
por vós; antes, vos ensinarei o caminho bom e direito”.
Uma vida cristã sem oração é uma vida cristã morta.
Olimpíadas Harmonia: Nesta quarta, dia 01/05 teremos
a tradicional Olimpíadas no Harmonia. Incentivamos os
jovens, adolescentes e adultos a montarem um time para
participarmos deste maravilhoso evento. Estejam também
prestigiando e indo torcer para o time da igreja.
Oração Mulheres: Toda terça-feira às 07h30. Não
deixem de participar deste tempo maravilhoso de oração
para as mulheres da igreja.
Oração Homens: Toda sexta-feira às 07h fechamos a
semana em oração na igreja com os homens. Venham
participar deste tempo onde estamos orando pelas
famílias da igreja.
Cultos em Vídeo: Caso tenho o desejo de rever uma
mensagem ou caso não tenha assistido a alguma, acesse
“www.youtube.com.br” e na caixa de pesquisa digite:
Igreja Bíblia de Araçatuba.

Aniversariantes da Semana
30/04. Renata
99132-8776
01/05. Sandra Valéria O. Cacuto
(11)97076-2075
03/05. Diego Santos Martins
98809-9073
03/05. Raquel de Al. Cubas Gueiros 99705-2915
04/05. Aparecida S. Santos
3623-5502
99658-5774
05/05. Ângela Nubiato Lopes
05/05. Giulia Robert dos S. Souza 98159-8374
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Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade,
pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não
se submetam novamente à escravidão da lei.
Gálatas 5:1 (NVT)

Uma Igreja:
Bíblica
Fundamental
Conservadora
Dispensacionalista
Pré-Tribulacionista
Missionária
Rua Aloísio de Azevedo, 384 - Araçatuba SP
CEP. 16.074-080 - Fone: (18)3622-2959

H/p://www.1a-iba.org/
ibaaracatuba@gmail.com

Pedidos de Oração
Pedidos Oração - D. Edi, Imperatriz, Celinda,
Fernanda, Miss. Bill, Fernando, Carlos P.
(Quimioterapia); Vó Cida (saúde); Junior (filho
Vânia - salvação); Paulo F. (transp. rim); Ana
Silvia M. (cir. varizes); Paulo (dor ombro); Pedro
e Maria (salv. pai/saúde - pais Wagner); Pr.
Alden (saúde); Dalva, Marcelo e Ana Maria,
Adriano, Aline, Igor, Lucia Veronese, Graça,
Sandra, Adelvani e Maria, Marcelo (salv.); D.
Lucia (rec. clav.); Gutemberg (saúde); Érica,
Elaine e Denise (grav.); Ellen (fort./sab./emp.);
Selma (cir. ves.); Pr. George (cir. catarata);
Gabriel (leucemia); Alfeu (rec. cir.); Shirley
(dores joelho); Aline (dep.); Allan (saúde - filho
Wagner/Cassiana).
1 - _______________________________________
2 - _______________________________________
3 - _______________________________________
4 - _______________________________________
5 - _______________________________________
6 - _______________________________________
7 - _______________________________________
8 - _______________________________________
9 - _______________________________________
10 - ______________________________________
11 - ______________________________________
12 - ______________________________________
13 - ______________________________________
14 - ______________________________________
15 - ______________________________________
16 - ______________________________________
17 - ______________________________________
18 - ______________________________________
19 - ______________________________________
20 - ______________________________________

Pr. Ourípio e Elci. Ji-paraná/RO.
“Estamos caminhando seguros nas Mãos de Deus, mesmo
através das dificuldades de saúde. A Elci continua com os
mesmos problemas nas pernas, e eu estou com fortes
zumbidos nos ouvidos, mas pela Graça do Senhor
continuamos firmes no propósito de ganhar almas para
Cristo. Semana passada os missionários Donald Austin,
Wellington, o irmão Gaúcho e eu fomos para a aldeia do
povo Zoró para terminar de pôr cerâmica na casa do
missionário Wellington, encontramos muita lama no caminho,
as estradas são de terra e ainda está chovendo muito por
aqui, o carro atolou várias vezes, precisamos de ajuda para
puxar o carro do atoleiro. Somos imensamente gratos a cada
um dos irmãos que tem orado por nós aqui e também pelas
ofertas que nos tem enviado fielmente. Que o Senhor
recompense em dobro cada um de vocês.”
Júlio e Angélica Quirino. Agradecimentos: Pelo cuidado
do Pai no tempo que estiveram no Brasil. Pela vida de
Rodgers, um de seus filhos espirituais no Quênia. Ele
terminou seus estudos e agora ele é um professor e está
começando pela fé e coragem uma pequena escola ali na
favela. Pela Igreja na Favela. Um de seus alunos de
missões terminou o treinamento e agora é o novo Pastor ali
na igreja. Graças a Deus pela vida do Pr. Moisés e seu novo
ministério com o povo na favela. Pelo Shedrack e por
aqueles que ajudaram a realizar 2 anos de treinamento
missionário. Agora o Senhor abriu uma porta incrível para
começar seu ministério ali na África.
Pedidos de Oração: Pelos filhos espirituais Nephat e
Priscilla, eles querem se preparar e estudar mais a Bíblia
para servir ao Senhor no ministério em tempo integral. Pelo
terreno/casa da igreja para que o Pai dê a vitória de tomar
posse, pois há uma grande luta espiritual. Por Humphrey, um
dos queridos discípulos da Igreja, ele terminou a escola e
está indo para uma Faculdade de Medicina. O Senhor abriu
as portas para ele. Pela filha Raquel e o marido Jaime. Eles
estão se mudando para outra cidade. Pelo filho Samuel que
está no segundo semestre na Universidade, que o Senhor
continue lhe dando animo, crescimento espiritual e
sabedoria. Para que o Senhor os ajude em toda a logística e
localização para o novo ministério em Mombasa.

OLIMPÍADA HARMONIA
Nesta quarta-feira teremos a
Olimpíada Harmonia do dia 1º de
maio. Queremos o bicampeonato (pois
vencemos em 2018). Para competir
serão formadas equipes de 5 rapazes e
5 moças (obrigatoriamente) a partir de
13 anos de idade. Se você acha que não dá conta do
desafio você pode: 1) Você pode ajudar na organização
do evento falando com a Jéssica (99606-6488); 2) Você
pode ir pra torcer e dar apoio à nossa equipe competidora.
A premiação está à espera dos corajosos times!
>NOITE DO HAMBÚRGUER
No sábado do dia 11 de maio, o
IBE realizará a Noite do
Hambúrguer. O evento será para
levantar fundos para o nosso
Seminário. O preço sugerido é de
R$ 8,00. Mas você poderá
contribuir com mais se quiser.
Vamos participar e ajudar este local que já abençoou muitas
vidas e preparou tantas pessoas para servirem em diversos
lugares pregando e ensinando a perfeita Palavra de Deus.
>AÇÃO OANSE-MIIBA
No final do mês de maio a equipe da OANSE e da MIIBA
estarão juntos em uma ação com moradores de rua. Para
isto, solicitamos aos irmãos possam nos ajudar
contribuindo com produtos de higiene pessoal. No dia
que será marcado vamos precisar de pessoas para ajudar
na distribuição destes itens arrecadados. Também será uma
ótima oportunidade para compartilhar o evangelho da
salvação com estas pessoas.

