
“Cada nova geração deve redescobrir 
os propósitos de Deus para ela mesma. Mas, 
Deus também acrescenta que a geração 
mais velha é responsável por passar adiante 
o que aprendeu “para que cada geração 
renove sua esperança em Deus” (Salmos 
78.7)” Warren, RICK

“Deus está convocando líderes. Este 
chamado é necessário por causa da crise 
de liderança, uma crise provocada pela 
explosão populacional e porque aqueles 
que se dizem líderes não querem liderar. 
Nossa sociedade clama por liderança. O 
que é liderança? É o esforço de exercer 
conscientemente uma influência especial 
dentro de um grupo para levá-lo a atingir 
metas de permanente benefício que atendam 
às reais necessidades do grupo.” Haggai, 
JOHN

O grande desafio que temos pela 
frente é entender a grandeza e a dimensão da 
tarefa de liderar no mundo globalizado. Essa 
idéia, já está consolidada e até desgastada. 
Ninguém fala mais sobre globalização. Não 
é necessário, pois, as crianças com o menor 
entendimento sobre a vida, já conseguem 
fazer leitura do significado desse conceito. 
O mundo se movimenta sincronizadamente: 
Na economia, política internacional, relações 
de comércio, sustentabilidade. Nenhuma 
nação toma decisões sem considerar os 
acordos de cooperação. Quando acontece 
é duramente questionada pelos órgãos de 
política internacional. 
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Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Uniões de Treinamento (confirmar)
19h – Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração /MCA
15 às 20h - Gabinete Pastoral 
QUARTA-FEIRA 
15 às 18h - Gabinete Pastoral
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA 
15 às 20h - Visita Pastoral
18h30min - Oração das Déboras

Atividades Semanais

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Ministério com Casais
Domingo - 18h  (confirmar)

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h (confirmar)

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h
Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

Missionários na Tailândia: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
www.batistas.org.br

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Boletim Informativo
“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 -

“Não vamos guardar isso para nós: vamos passá-lo para a próxima geração!” 
Salmos 78.4 

ANUNCIANDO O REINO COM O PODER DE CRISTO
“VENHA O TEU REINO, SEJA FEITA A TUA VONTADE, 

ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU”
MATEUS 6:10

TEMA EBD 2017

As pessoas estão cada vez mais 
ampliando e amplificando a maneira de 
conectarem-se com as múltiplas realidades 
em que estão inseridas. O espaço geofísico, 
não é mais o fator determinante para as 
relações interpessoais. A capacidade de 
comunicação mais veloz e estendida faz com 
que cada vez mais os indivíduos aumentem 
seu raio de ação no mundo. Estamos diante 
de um grande transição de realidade 
promovida pela inserção da tecnologia e 
da virtualidade nas relações humanas. O 
mundo está diferente e isso não é reversível.

A sociedade já se organiza a partir 
dessas múltiplas relações de influência. Se 
em um passado recente, era possível mapear 
quais eram os ícones que influenciavam 
diretamente as pessoas, e quais as 
referências na composição de seus gostos 
mais pessoais, e em suas formações, hábitos 
e comportamentos, com esse fenômeno da 
transição tecnológica e virtual de realidade, 
torna-se quase impossível esse controle. 
Consegue compreender para onde estamos 
caminhando então?

Ex.: Youtuber´s que figuram em 
todo o território nacional com tamanha 
complexidade em nosso país. Influenciam e 
moldam inclusive a forma como a garota se 
veste ou usa o cabelo. Fazem isso contando 
piadas, com vídeos de qualidade média 
a boa.

“as pessoas que são loucas o 

bastante para pensar que podem mudar o 
mundo são aquelas que mudam o mundo” 
Jobs, STEVE

Essa transição de realidade altera 
a característica principal de um líder. Se 
antes da revolução digital, os líderes eram 
conhecidos por seu potencial de controle, 
na pós revolução digital, os líderes agora 
tem sua força na capacidade de influência. 

Pense  em 3  g randes  l í de re s 
dessa geração. Provavelmente serão 
comunicadores das redes sociais. Gente 
que está mudando toda a maneira de uma 
Geração pensar fazendo vídeos e escrevendo 
nas redes sociais.

Observe, pesquise entre seus jovens e 
adolescentes, quem são as pessoas que eles 
seguem nas redes sociais. De onde vem os 
jargões e frases de efeito que eles utilizam 
no dia a dia.

Nossa leitura de mundo e sociedade 
precisa urgentemente ser amplificada. 
Considerar que há uma outra realidade que 
dialoga com nossos liderados, e ignorá-la 
não irá impedir que continuem exercendo 
força e influência sobre as nossas juventudes. 
Líderes que estão atentos aos movimentos 
mais sutis desse tempo, reagirão com mais 
eficiência na composição e elaboração de 
caminhos que reconectem os nossos jovens 
ao Evangelho e ao Serviço em nossas Igrejas.

Pr. Jean Carlo

5ª

5ª

Texto: João 14:21
Tema: Quem verdadeiramente 
ama a Jesus?
Quebra-gelo: Fale sobre a 
pessoa que você mais ama neste 
mundo.  O que você tem feito para 
agradá-la?
Transição:  Muitas pessoas 
dizem que amam a Jesus, mas 
no texto Jesus deixa claro quem 
verdadeiramente o ama.
Esboço:
1- Ama a Jesus aquele que tem os 
seus mandamentos. (v.21a)
2- Ama a Jesus aquele que guarda 
os seus mandamentos. (v.21b)
3- Ama a Jesus aquele que mantém 
um relacionamento permanente 
com ele. (v.21c)

Conclusão: Jesus veio ao mundo 
para que nós verdadeiramente o 
amemos e por ele sejamos salvos.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

O relacionamento disciplinador 
é aquele em que há uma intenção 
de conduzir uma pessoa a Cristo.  
Primeiramente relacionamos seus 
nomes e oramos, depois trabalhamos 
para que a pessoa tenha um encontro 
com o Senhor Jesus.  Iremos aprender 
muito mais sobre isso no Seminário 
que será feito aqui em nossa Igreja, 
no último sábado de abril.  Agende 
esta data.

PGM DA IGREJA BATISTA EM GUARABU

JD. CARIOCA II

JD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓCACUIA

QUARTA
SEMANA
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    

Áudio: 
M/N:  Luciano/Daniel/Alcides Jorge
Data-Show:  
M/N:  Raquel
Contagem de Numerários:
M: Veraneide / N: Lúcia
Escala da Recepção:
M: Mercedes / N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Daniel dos Santos / Osmar 
N: Antônio Carlos / Paulo José Jr. 
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes: 
M: Dc. Paulo Freire
N: Jennifer Nogueira

     Pedidos de Oração

”E eu vos digo a vós: Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; 
batei, e abrir-se-vos-á; Porque 
qualquer que pede recebe; e 
quem busca acha; e a quem bate 

abrir-se-lhe-á.” 
Lucas 11:9-10

Pelo despertamento espiritual na 
igreja; pelo pastor Ivan e família; pelos 
membros afastados da igreja; pelos 
adolescentes e jovens;  Welington 
(filho irmão Alayr);   Manoel 
Emílio; Shirley Machado;  Pedro 
Marcolino da Silva  (pai do ir. 
Claudir); Cícero Galdino dos 
Santos (pai da ir. Raquel); José 
Maria e Zelma; Everaldo (esposo 
Alizete);  Adeilton; José Maria 
Regadas; Julia Cristina Marques; 
Flávia Rocha; Maria da Rocha 
Percu; Conciny Vidal; Saturnino 
Gonçalves; Diego Fernandes; 
Paulo Sergio dos Santos Cunha 
(irmão da Vera Cunha); Laurete; 
Carmem (saúde); Naisa (saúde);

Parabéns pra você... 
Ricardo Santana Cunha 03/abr
Plínio de Oliveira Lima  05/abr
Daniel Maranhão Bittencourt  06/abr
Elizeti da Silva Ferreira  06/abr
Jennifer Pedraça Nogueira 06/abr
Pedro Basílio Cardoso   08/abr

Gabinete Pastoral
Gabinete: 
3ª Feira: 15h às 20h.
5ª Feira: 15 às 17h.
Visita Pastoral: 
5ª Feira: 15h às 20h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Pr. Paulo Tavares 

[HOJE] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino / Ceia do 
Senhor
19:00 Culto Vespertino - Culto dirigido 
pelo Adolovem
[04I04] 15:00 Reunião de Oração 
da MCA
19:00 Ensaio da Orquestra IBG
[05I04] 18:00 Encontro com os pais 
do Adolovem
18:30 Desperta Déboras

MCA
O Café da Manhã da MCA é para 

quem chega cedo. Chegue antes das 9:00h 
no domingo e visite a cantina da sua Igreja, 
para tomar um delicioso cafezinho. Bem 
baratinho!

A Semana em Foco da MCA foi adiada 
de 16 a 23/04, para 30/04 a 06/05, 
dom, 10:30h. 

MINISTÉRIO 3ª IDADE

“O cabelo grisalho é uma coroa de 
esplendor, e obtém-se mediante uma vida 
justa.” – Provérbios 16.31

Deseja integrar-se a este ministério?  
Procure a irmã Adriana ou o ir. Luiz 
Pacheco.

A palestra de 22/04, Sab, 17h, 
foi antecipada para 09/04 (próximo 
domingo), às 18h, na sala do Ministério 
com Famílias.  Venha participar da 
palestra: “A internet e sua influencia na 
família moderna”.

MINISTÉRIO COM FAMÍLIAS

DEUS OUVE NOSSAS ORAÇÕES
Guarabu em ação
Prelúdio 

Me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
(Jeremias 29.12)

REVESTE-NOS COM SEU PODER 
Oração
Hino HCC 375                  “Ouve-nos, Pastor divino”

DISPENSA-NOS GRAÇA E MISERICÓRDIA

Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu 
clamor; não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para 
contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais 

(Salmos 39.12).

 Oração intercessória
Cânticos                                  Ministério Elion
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração 

ENCHE-NOS DE AMOR E ESPERANÇA

Mensagem 
Ceia do Senhor 516 HCC                     Pão da vida
Oração
Poslúdio

VESPERTINO - 19h00MATUTINO- 10h30

CRISTO A NOSSA PÁSCOA

CELEBREMOS A JESUS CRISTO, VIVO E VITORIOSO

Prelúdio                Aleluia Hosana

Boas Vindas                                Jennifer Nogueira

Recitativo Bíblico:                                                                   l Cor. 15:21-22
Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição 

dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que 
em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.

... ELE É MERECEDOR DE RECEBER NOSSA ADORAÇÃO

Leitura Bíblica:                                                                Apocalipse 7:9 a 12

... ELE DEU A SUA VIDA POR TODOS NÓS

Momento de fidelidade

Louvor                            Digno é o Senhor ( Aline Barros)
                      Tu és o Cristo ( Nívea Soares)
                       Rei da Glória  (Aline Barros)

                        Canção do Apocalipse ( Min. Avivah) 

... SUA RESSURREIÇÃO NOS GARANTE A VITÓRIA

... ELE VOLTARÁ COM GRANDE GLÓRIA

Participação Musical:            Pelo Sangue (Renascer Praise)

Mensagem                    Pr. Jean Carlo

Poslúdio             Celebrai a Cristo Celebrai / Celebrai com Júbilo ao Senhor

SEMINÁRIO RD

CULTO DE ORAÇÃO 
E  ESTUDO BÍBLICO

O culto de oração de 22/03 foi 
dirigido pela SHB (Sociedade de Homens 
Batistas) da nossa Igreja.  O estudo 
bíblico foi conduzido pelo Diácono 
Sidmar José Cruz, baseado no Salmo 
104.1-35. Foi uma benção ouvir esta 
palavra!

Sentimos que há necessidade de 
um despertamento maior da Igreja pela 
oração. Vamos orar juntos  e manifestar 
ao nosso Deus o que vai em nossos 
corações. Espere grandes coisas de Deus, 
e grandes coisas você terá! (João 16:24)

Hoje a noite o culto terá a liderança 
dos jovens e adolescentes. A mensagem 
será proferida pelo Pr Jean Carlo, da PIB 
do Grajaú e assessor da nossa Juventude.  
O tema do culto será: Cristo a nossa 
Páscoa. 

No sábado que vem, 08/04, às 
19:30h, será o culto Jovem, com os 
pastores Deivison Bahia, da Comunidade 
Batista Atos 29, Campo Grande, RJ, e 
o Pastor Jean Carlo.  Será uma mesa 
redonda com debates sobre assuntos 
como mentira social, meia verdade, 
omissão etc.  Venha, participe e reflita 
para o seu crescimento espiritual.

JUVENTUDE

RD signif ica Relacionamento 
Disciplinado, você poderá aprender 
muito mais sobre esse assunto em 
nosso seminário em Abril!

Reunião com o Pr Ivan e o Corpo 
Diaconal. 

Dia 06/04, às 19:30h. 
Assunto: Rol de membros da Igreja 

Batista em Guarabu.

CORPO DIACONAL

AGENDA

Vem aí o Seminário de 
Relacionamento Disciplinador 

(RD)

Data: 29/04/2017 (sábado)
Horário: 9:00 às 17:00h
Para toda a Igreja. 
Preletor: Pastor Cirino Refosco, 
da Junta de Missões Nacionais.

SEMINÁRIO RD


