
“E dar-vos-ei pastores segundo o meu 
coração, os quais vos apascentarão com ciência 
e inteligência.” Jeremias 5:15

Lembro-me quando me converti e fui pela 
primeira vez no templo, pois me converti em 
um núcleo bíblico, a igreja estava sem pastor.

Os irmãos me receberam com muito carinho 
e me levaram pra conhecer toda a edificação, 
todas as salas e também o batistério. Tai o 
batistério! “o que me impede de ser batizado?” 
Passou pela minha cabeça. 

Não sei por que, mas ninguém me dizia 
nada, e mesmo assim os irmãos estavam felizes, 
era notório. Não demorou muito chegou o tão 
esperado pastor, percebi a diferença no rosto 
de cada irmão, se eram felizes antes, imaginem 
agora, estavam radiantes, eu então, finalmente 
iria me batizar. A igreja ficou mais bonita, cheia, 
acho que ovelhas estavam dispersas, o assunto 
era sempre o mesmo: “o nosso pastor chegou”, 
e davam glória, eu nunca vi tanta alegria em 
um só  lugar.  E que pastor! O querido e amado 
pastor Rúben Lóta, um ungido de Deus, respostas 
de muitas orações, era simplesmente um pastor. 
Fui batizado, e tempos depois voltamos a ficar 
sem pastor e a Igreja orou, jejuou e  Deus ouviu o 
nosso clamor, e nos abençoou com o abençoado 
pastor Ivan Xavier, homem de Deus. Tem que dar 
glórias mesmo irmãos, é chuva de benção do 
Senhor. A Igreja Batista em Guarabu tem tido 
o privilégio de ser pastoreada por um pastor 
segundo o coração de Deus.  Temos sido tocados 
e sentimos a presença de Deus nas pregações 
ali ministradas pelo nosso querido pastor Ivan, 
consequência disso os nossos cultos e louvores 
que dedicamos ao Senhor tem sido edificantes, 
maravilhosos, isso com certeza é o agir de Deus 
em nossas vidas. É a presença constante do 
Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. 

O pastor Ivan tem se dedicado e apoiado 
todos os ministérios, este avivamento nos 
mostra que temos que continuar avançando, 
prova de que  estamos no caminho certo, em 
direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Os PGM 
tem sido uma benção, temos testemunhado 
experiências fantásticas, fruto do amor de Deus 
e da persistência e dedicação do nosso pastor, 
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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

Radical Amazonia: 
Natanael Pereira de Souza Filho

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 -

que acreditou e nos capacitou para uma grande 
obra. Só um pequeno relato do que acontece 
hoje, de vez em quando, só de vez em quando 
eu tinha a felicidade de levar minha sogra à 
igreja, somente quando tinha algum evento, 
nem sempre ia, agora eu tenho o privilégio de 
tê-la todas as quintas ouvindo a palavra, não só 
ela, como também meu sogro, sobrinhos, filha 
e vizinhos, olha irmãos, é como aquele hino, se 
fossemos contar as bênçãos recebida das divinas 
mãos ficaríamos   surpresos de  ver quantas são, 
e com certeza não caberiam neste espaço, isto 
não é maravilhoso irmãos? Tudo para honra e 
glória do nosso Senhor Jesus.

E porque estou contando isso irmãos? Pra 
refletirmos na importância de um pastor, de um 
líder. A igreja de Cristo precisa amar e obedecer 
aos seus pastores, porque isso nós faz crentes 
verdadeiros, rumo a um crescimento saudável no 
amor de Cristo. Uma igreja sem pastor é como 
um caminhão  desgovernado ladeira abaixo, 
sem direção.

Ser pastor, no sentido bíblico, requer a 
observação de alguns critérios, sem os quais 
nenhuma pessoa exercerá de forma a agradar 
a Deus, o seu ministério.

O  m i n i s t é r i o  p a s t o r a l  p r e c i s a , 
primeiramente, ser desejado, sonhado, é algo 
que brota no coração da pessoa e ocupa seus 
pensamentos e seus sonhos durante um tempo.  
Ninguém tem que, de repente, decidir se tornar 
um pastor.

1 Timoteo 3:1 “esta é uma palavra fiel: se 
alguém deseja o episcopado, excelente obra 
deseja”.

Pastor é um dom ministerial, e como 
dom, ninguém pode virar pastor porque 
acha interessante ou porque vislumbra uma 
oportunidade de ganho real ou por qualquer 
outro motivo. Os dons são concedidos, são 
dados por Deus a quem ele quer dar. Ele é o 
Senhor dos dons ministeriais.

Efésios 4:11 “e ele mesmo deu uns para 
apóstolos e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores”.

Pastorear é resultado do amor que a pessoa 

Texto: Salmo 126.1-6
Tema: Grandes coisas fez o Senhor 
por nós.
Quebra-gelo: Conte-nos algo muito 
bom que aconteceu na sua vida; algo 
que você é muito grato a Deus.
Transição:  No texto, Deus é louvado 
porque retirou o cativeiro do seu povo.

Esboço:
Primeira Grande Coisa: Libertação 
do cativeiro. (v.1)
Segunda Grande Coisa:  Alegria de 
viver (v.2,3)
Terceira Grande Coisa:  Restauração 
da sorte. (v.4)
Quarta Grande Coisa:  Colheita 
abundantemente. (v.5,6)

Conclusão: O povo de Deus é livre, feliz 
e muito abençoado.  E você, já conhece 
esse Deus maravilhoso?

Recurso: O Salmo 126 é apenas 
uma sombra (ICor 10.11) da grande 
e poderosa salvação que há em Cristo 
Jesus.

PGM DA IGREJA BATISTA EM GUARABU

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

sente por Cristo e esse amor precisa ser um amor 
maior do que aquele convencional, aquele amor 
que todo crente professa ter por Jesus. Se você 
simplesmente ama a Jesus, não serve para ser 
pastor, este amor vai mais além.

João 21:15 “e, depois de terem jantado, 
disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, 
amas-me mais do que estes? E ele respondeu: 
sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: 
apascenta os meus cordeiros”.

Só é pastor aquele que consegue enxergar 
cada crente, cada membro de sua igreja como 
ovelha. Se um pastor não consegue dispensar 
aos membros de sua igreja o mesmo tratamento  
que um  pastor  dispensa a uma ovelha, no 
sentido literal, não  serve para ser pastor. Porque 
está claro nas Escrituras que foi Deus quem nos 
fez ovelhas  de seu rebanho. Deus não nos 
fez funcionários, súditos, vassalos, clientes, 
pacientes. Ele nos fez povo seu e ovelha do 
seu rebanho.

Salmos 100:3 “foi ele e não nós quem nos 
fez povo seu e ovelhas do seu rebanho”

O verdadeiro pastor tem consciência que 
haverá de prestar contas do trabalho  prestado 
e do rebanho  que está sob seus cuidados 
diante de Deus. Sem essa consciência o pastor 
usa e abusa de seu poder, atropela quem lhe 
atravessa o caminho, derruba e exalta a quem 
ele bem quer, não se importa se a ovelha está 
ferida, magoada,  decepcionada com o seu 
comportamento...

Hebreus 13:7 “obedecei a vossos pastores, 
e sujeitai-vos a eles; porque  velam por vossas 
almas, como aqueles que hão de dar conta delas; 
para que o façam com alegria e não gemendo, 
porque isso vos seria útil”.

Que sejamos obedientes  ao nosso pastor, 
que a sua vara e  o seu cajado nos consola.  E 
que  seja sempre usado para nos corrigir e nos 
guiar  por caminhos retos. Abra nossos ouvidos 
para ouvir a sua voz, e mantém os nossos olhos 
bem abertos para não cairmos em ciladas do 
inimigo, em nome de Jesus,  amém.

PARABÉNS PELO DIA DO PASTOR 

Diacono Alcides Jorge Ferreira

EMBAIXADORES DO REI

Multiplicadora da Graca e do Amor de Deus 

IGREJA BATISTA
EM GUARABU

,

14ª SEMANA

DOM I 16h

JD. CARIOCA II

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III JD. CARIOCA I

MONERÓ

UM PASTOR SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

LOCAL LIDER LIDER DE 
TREINAMENTO ENDEREÇO DIA/HORA

Guarabu Pr Paulo Adriana Pereira R. Crundiuba, 423 5ª/19h

Jd. Carioca I Dc Judith Dc Adenair R. Zurique, 63 3ª/19h30min

Jd. Carioca II Dc Alcides Jorge Dc Manoel Sales R. Jaime Cabral, 49 5ª/ 19h30min

Jd. Carioca III Dc Glória Catarina Dc Paulo Ribeiro R. Tupirama, 263 3ª/19h30min

Moneró Dc Paulo Freire Dc Nair Bastos R. Alteia, 120 3ª/19h30min

Jardim Guanabara Diego Albuquerque Francisca (Lusa) R. Dom Antonio de 
Macedo, 91/101 3ª/19h30min
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: IRENE
N: PATRICIA E CANDIDA
Áudio: 
M/N:  Luciano / Daniel
Data-Show:  
M: PATRÍCIA / N: RAQUEL
Contagem de Numerários:
M: Telma / N: Talita
Escala da Recepção:
M: Glória  / N: Edna
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge / Kleber 
N: Paulo José  / Jairo
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes: 
M: Dc. Adenair
N: Diego Albuquerque

     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); Ana.

Parabéns pra você... 

Não temos aniversariantes nesta 
semana

Gabinete Pastoral
Gabinete: 
Terça-feira: 15h às 20h.
Quinta-feira: 15 às 17h.
Visita Pastoral: 
Quinta-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 

VESPERTINO - 19h00MATUTINO- 10h30

Porque sou eu que conheço os planos 
que tenho para vós

Guarabu em ação

Prelúdio 

Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de 

lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. 
(Jeremias 29.11)

Cânticos                  Ministério Elion

Leitura bíblica:                                                                                 Lucas 21.1-4

Cânticos               Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

Leitura bíblica:                                 Jeremias 29.12,13; Isaías 55.6; Salmo 27.8 e 10.

Canto 208 HCC                                       Eu não posso fugir do teu Espírito

Oração intercessória

Mensagem                                                                       Pr Exequias - JMN

Oração/Bênção

Poslúdio

Guarabu em ação
Saudação

DIA DO PASTOR

O Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores
segundo o Seu coração...

Prelúdio                Nome que inspira o meu louvor                 Adriana Leite

(Efésios 4.7,11, 12) 

Canto 236HCC                                          Sim, com certeza Senhor aqui está
Oração 

  ... para anunciarem a Sua Palavra

Leitura bíblica em uníssono:                               1Timóteo 3.1; 2Timóteo 2.15; 4.2
Participação musical                    Cristo, meu deleite                            Adriana Leite
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração consagratória

... restaurando os contritos de coração

Leitura bíblica pelo dirigente:                                                          Isaías 61. 1-4
Canto, 408HCC                                                      Mestre o mar se revolta 
Oração intercessória 

... proclamando a liberdade aos cativos
Mensagem    
Oração 
Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO 
E  ESTUDO BÍBLICO

Uma Igreja que ora unida no 
Culto de Oração tem muito mais 
probabilidade de vencer. Venha e 
participe com a sua Igreja desse 
momento especial.

P r ó x i m a  q u a r t a - f e i r a , 
14/06/2017, a direção do culto 
e o Estudo Bíblico estarão sob a 
responsabilidade da SHB.

O Ministério Desperta Déboras são 
as mães que oram pelos seus filhos. A 
reunião começa, às 18h30min, toda 
quarta-feira.  

Viagem Missionária para o Sertão 
da Bahia – Bom Jesus da Lapa.

Data: 08 a 12 de fevereiro de 
2018 (período de carnaval)

Investimento:  R$ 542,00 ou 10X 
54,20.

Incluso:  Hospedagem, transporte e 
alimentação (exceto jantar).

Inscrições: Tiago e Anna Caroline.

Encontro para confraternização e 
edificação 16/06/17, às 20h, aqui 
no templo.

JUVENTUDE

[HOJE]  Dia do Pastor  
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
16:00 Reunião dos Embaixadores 
do Rei
18:00 Encontro na Sala do Ministério 
com Famílias
19:00 Culto Vespertino
[12I06]  Dia dos Namorados
[13I06] 15:00 Reunião de Oração 
da MCA
19:00 Ensaio da Orquestra IBG
19:30 PGM (Jd. Carioca I e III; Moneró 
e Jd. Guanabara)
[14I06] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico - Direção: Sociedade de 
Homens
[15I06] Corpus Christi
19:00 PGM Guarabu
19:30 PGM Jd. Carioca II

Transcorreu na mais perfeita ordem, 
tudo muito bem direcionado pelo Espírito 
Santo de Deus.  O ambiente entre os 
pastores foi de muita cordialidade e 
amabilidade.  Fizemos ótimas amizades.  
Em vôo direto do Galeão para Manaus 
e vice-versa, fomos tranquilos e em paz.  
O percurso no Rio Solimões no barco “O 
Missionário” por mais de 30 horas, até 
as comunidades ribeirinhas do Moreira, 
Japiim, Jacaré, Costa do Jussara, Ubim, 
Fátima, Itapema, além das cidades de 
Codajás e Manaus foi seguro. Fizemos 
visitação nos lares, cultos, atendimentos 
médico e dentário, distribuição de 
cestas básicas e de material de higiene 
pessoal.  Também foram entregues o 
mobiliário completo para uma escola 
de ensino fundamental.  Nos cultos, 
tivemos muitas decisões por Cristo, além 
de realizarmos 17 batismos de novos 
crentes. Também visitamos o Centro de 
Formação Missionária da Amazônia.  

A Deus toda honra e toda a glória!! 

CONCÍLIO EXAMINATÓRIO
A Primeira Igreja Batista da Ilha do 
Governador convida os pastores e 
Igreja para a formação do concílio

que examinará, e se aprovar, 
recomendará a consagração ao 

Ministério da Palavra do  Bacharel 
em Teologia. 

Marcelo Marques

 CONCÍLIO EXAMINATÓRIO
Sábado – 17/06 – 14h
 
CULTO DE CONSAGRAÇÃO (ABERTO 
AO PÚBLICO)
Sábado – 17/06 – 19h

AGENDA

VIAGEM À AMAZONIA

CONVITE À IGREJA

As reuniões da Sociedade de 
Homens Batistas ocorrem sempre aos 
terceiros domingos do mês, às 18h.

HOJE, às 18h, nossa reunião para 
definir o local do Jantar dos Eternos 
Namorados, em 24/06/2017.

25/06, às 18h - Reunião do MCF.

Próxima terça-feira, 13/06, às 
19h30min.

Próxima domingo, 18/06, às 10h.

Próxima domingo, 18/06, às 18h, 
na sala do MCF.

Todos os l ideres e l ideres de 
treinamento deverão estar presentes.

MINISTÉRIO COM FAMÍLIAS

REUNIÃO DE CONSELHO E MINIST.

ASSEMBLEIA ADM. REGULAR

REUNIÃO DOS LIDERES DO PGM

Precisamos de roupas infantis 
e artesanato.  Quem tiver cabides 
sobrando em casa, também estamos 
precisando.

BAZAR 

SHB


