
ANO XLIX  I  Nº 34 I  18 de agosto de 2013.

Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Uniões de Treinamento
19h – Culto Vespertino

TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração                   
          Mulheres Cristãs em Ação  
17-19h - Projeto Música em Guarabu
19h30min - Curso de Pregadores Leigos

QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e
                    Estudo Bíblico

Atividades Semanais
Reunião do Conselho e Minist. 
3ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
3º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo 

Ministério com Casais
Domingo - 18h

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h

Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Missionários em Chipre: 
Paulo Alexandre e Patrícia dos Santos

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua Senador Furtado, 56    
Pça da Bandeira - RJ  
CEP: 20720-020   
Tel: (21) 2569 5239
www.batistas.org.br

 “ATENÇÃO”
Escala do Culto Infantil vesperti-
no: -------------- 

Aos Pais:  Oculto Infantil 
Vespertino começa logo após 
o louvor.

Pedimos a sua colaboração, 
para que fique com seus(a) 

Informativo do Departamento Infantil 
filhos(a) junto de vocês até a hora 
que o dirigente chame as crianças 
para a hora do Culto Infantil, e não 
deixe que eles fiquem correndo 
pela Igreja ou pelo Templo.

Sendo  assim, seu(a) Filho(a) já está 
criando o hábito, a reverência e o 
prazer em estar na casa de Deus. 

Escola Bíblica Dominical
Todos os domingos, às 9:00hs.

Esperamos Você!!!

Para iniciar esse editorial gostaria que você 
respondesse a essa pergunta... Respondeu? Penso 
que você deve ter respondido algo do tipo, vou 
para a igreja para adorar a Deus. Agora pense 
novamente... Esse, verdadeiramente, tem sido o 
principal motivo da sua ida à igreja? 

Creio que a maioria dos irmãos tenha 
respondido positivamente a pergunta acima, 
porém gostaria que refletisse nos demais pontos 
aqui abordados. 

Alguns irmãos, de fato, vão à igreja por outros 
motivos, que tentarei relatar através dos tópicos 
abaixo, são eles:

1. Vão à igreja por imposição dos pais, 
mas nunca teve um encontro real com Deus, 
o que torna inviável a verdadeira adoração. 
Nesse caso ir aos cultos torna-se apenas uma 
obrigação;
2. Vão à igreja para terem um vínculo social 
com as pessoas;
3. Vão à igreja há anos, mas não sente mais 
a presença do espírito santo... Ir aos cultos 
passou a ser uma rotina e não um momento 
com Deus. “Deus é Espírito, e importa que os 
que o adoram o adorem em espírito e em 
verdade.”João 4:24
4. Vão à igreja por não ter nenhum 
programa melhor para fazer aos domingos...

Enfim, poderia relatar aqui diversos outros 
motivos pelos quais as pessoas vão à igreja, porém 
creio que a maioria dos irmãos vai pelo real motivo, 
adorar a Deus. Em contrapartida fico pensando... Se 
a maioria dos irmãos vai à igreja pelo motivo certo, 
por que então muitos param de ir?

Diante de várias razões dentre as quais as 

pessoas deixam de ir à igreja, tem-se:
1. Desentendimento com irmão. Não irei 
me prolongar a respeito desse assunto, senão 
fugiria ao tema principal aqui abordado, mas 
gostaria que você também pensasse sobre 
isso... Se você vai à igreja para adorar a Deus, 
por que quando você se desentende com o 
irmão você para de ir? Não é novidade para 
ninguém que devemos perdoar, a bíblia diz em 
Marcos 11.26 “Mas, se vocês não perdoarem, 
também o seu Pai que está nos céus não 
perdoará os seus pecados”. Então, ter algum 
tipo de desentendimento com irmão não 
justifica não ir à igreja. Desentendimentos 
acontecem quando há o convívio entre as 
pessoas, em qualquer lugar que seja, mas a 
partir do momento em que eu coloco como 
o maior dos pecadores (Seguindo o exemplo 
de Paulo em 1Tm1.15 “Esta é uma palavra fiel, 
e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus 
veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos 
quais eu sou o principal”), entendo que não 
sou melhor que ninguém e, se Cristo perdoou 
a todos, quem sou eu para não perdoar?
2. Não concorda com algo que está 
acontecendo... Meu irmão, muitos de nós já 
passaram por essa situação, porém o que 
temos que pensar quando não concordamos 
com algo é: o que está sendo feito contradiz 
a bíblia? Se sim, de fato está errado, senão, 
devemos orar para saber qual é a vontade de 
Deus para a igreja. Caso algum irmão esteja 
agindo contrário à vontade de Deus, devemos 
orar pela vida do mesmo para que Deus o 
oriente, ao invés de ficar criticando e ficar 
fazendo fofoca por trás. 
3. Simplesmente por preguiça e por achar 
que pode, apenas, buscar a Deus em casa e 
que não precisa ir à igreja. Podemos e devemos 

    Por que vou à igreja?

INFORMATIVO MCA

Reunião de oração 
toda terça-feira, às 15h00. 

buscar a Deus em casa e em todo o tempo, a 
bíblia diz em Jeremias 29.13 “Buscar-me eis e 
me achares quando me buscares de todo o 
vosso coração.” Além disso, Hebreus 10:25 diz 
“Não deixando a nossa congregação, como é 
costume de alguns, antes admoestando-nos 
uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que 
se vai aproximando aquele dia.” A bíblia é clara 
em relação a importância de congregarmos. 

Existem também pessoas que pensam que ir 
à igreja irá salvá-las. Assim como o batismo não 
salva, ir à igreja também não salva. Devemos sim 
frequentar os cultos, pois o próprio Jesus nos 
ensinou isso, conforme explicado anteriormente. A 
igreja nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a ajudarmos 
os outros irmãos e também a colaborarmos com a 
expansão do evangelho, porém não devemos nos 
limitar a isso. O cristianismo vai muito além das 
quatro paredes de nossas igrejas, que estamos 
acostumados a frequentar. O mundo carece da 
graça e misericórdia de Deus e, como diz em 
Mateus 5.13 “Vós sois o sal da terra; e se o sal for 
insípido, com que se há de salgar? Para nada mais 
presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos 
homens.” 

Carolina Falcão Correia



CORO SÁRA SOUZA
Ensaios aos  sábados, às 15h00. Sob 
a regência da ir. Eliane e Elinéa.               
Contamos com sua presença e 
pontualidade!
Informações com a ir. Telma Maria

CORAL ELOS
Ensaios aos sábados, às 16h00.
Sob a regência da Ir. Eliane e Elinéa 
Contamos com sua presença!!
Informações: Ir. Telma

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, 
dançar ou atuar, venha fazer parte 
do “Musical de Natal” e o projeto 
“Natal de Braços Abertos II”. Eles 
serão representados pelo coro Dons
& Tons desta amada igreja. Nossos
ensaios já começaram.
Todas as sextas-feiras às 19:30hs 
às 21:30hs. (TODOS OS NAIPES).
Nossas próximas apresentações 
serão: 06 de outubro e 22 de 
dezembro. ”Tudo quanto tem fôlego
louve ao Senhor” - Salmos 150:6

MUSICA EM GUARABU
Nossas aulas já começaram toda 3ª 
feira de 17h00 às 19h00, aulas de  
“inicialização musical”, para crianças 
de 6 à 14 anos.  Jovens e Adultos, 
de 19h00 às 21h30min.
Temos aulas de: canto, violão, 
teclado/piano, metais e bateria.

Contamos com suas orações!

D E S A F I O  J O V E M 
EBENEZER 
Instituição destinada a ajudar 
na recuperação de depen-

dentes químicos (inclusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o irmão Ricardo 
Romano.

APRESENTAÇÃO DA PEÇA: O 
LEILÃO
HOJE (18/04), às 19h30min. 

RETIRO DO ADOLOVEM
Dias 23,24 e 25 de Agosto
SÍTIO HEBROM

AGENDA
[Hoje]  Ceia do Senhor, às 10h00.
- Dia do Jovem Batista
- Direção dos cultos pelos Jovens e 
Adolescentes
- Apresentação da Peça: O Leilão, às 
19h30min.

[20I08] MCA - Dia do vizinho

[22I08] Reunião do Conselho e 
Ministérios, às 19h30min.

[23, 24 e 25I08] Retiro dos Jovens e 
Adolescentes.

[25I08] Assembléia Administrativa 
Regular - 10h30min.

REGIMENTO INTERNO
A Igreja aprovou o Regimento Interno 
em assembléia extraordinária no 
último dia 11 de agosto. A partir de 
agora, o nosso RI já está valendo, 
porém todas as inconsistências e 
inadequações do texto poderão 
ser objetos de análise por parte da 
Comissão do Regimento Interno, 
mediante o encaminhamento das 
propostas por parte da Igreja. Após 
esse periodo de depuração, o nosso 
Regimento Interno será registrado em 
cartório e valerá oficialmente.

     Escala de Serviços
Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio  Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Tias Carolina e Vandete
Amigos de Missões: 
Tia Erenilda
União de Juniores: 
Maria Geralda  
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mariane
N: Glória    
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Adolescentes 
Contagem de Numerários:
M: Marilza e Vera Cunha
N: Veraneide e Regina Célia
Escala da Recepção:
M: Almerinda / Alayr
N:  Veraneide / Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N:  Saturnino / Wilson
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: Jennifer Nogueira
N: Carolina Falcão
Escala de Regência:
M/N: Eliane Valentim
Escala de Pianista:
M/N: Eli Valentim

     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; Lucas Estrella 
da Rosa; Claudia Cristina da Silva; 
Flávia; Viviane; Thiago; Carlos 
Alberto; Cícero; Ir. Laudicéia; 
Welington (filho irmão Alayr);  
irmã Nair Tavares; Julia Martinez 
Gonçalves; Rogério Marques; 
Wilson.

Igreja Batista em Guarabu
Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ  I CEP: 21931-500 I Tel.:  2463-1166  I  Fax: 3627-7541
E-mail:  ibguarabu@gmail.com I Site: www.ibguarabu.org (Novo site)

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Vespertino - 19h00

JOVENS EU VOS ESCOLHI PORQUE SOIS FORTES

Prelúdio

Boas vindas.................................................................................. Carolina Falcão

Mas vòs sois a geração eleita, o sacerdòcio real, a nação 
santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes 

daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz; 1 Pedro 2:9

Leitura bíblica alternada: Genesis 28:10 a 22

Tema: VIVENDO OS SONHOS DE DEUS
Divisa: Porque assim como os céus são mais altos do que a 
terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 
pensamentos. Isaías 55:9 

Momento de adoração...............................................Grupo ADOLOVEM

Ofertório...............................................................................Grupo ADOLOVEM

Peça: O LEILÃO

Mensagem.......................................... Pr. Gustavo Legal - PIB do Recreio

Palavra do Pr. Ivan e oração por todos os adolescentes e jovens 
que vão ao retiro

Poslúdio.................................................................................Grupo ADOLOVEM

Matutino - 10h15min

Prelúdio
Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.

Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me 
vereis; porque eu vivo, e vós vivereis. João 14:18-19

Boas vindas.........................................................................Jennifer Nogueira

Canto do HCC 137............................................................ Porque vivo está

Oração

Louvor.....................................................................................Grupo Adolovem

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e 
moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 

sarados. Isaías 53:5

Ofertório Canto 202 HCC............................  Ele é meu e teu Senhor

Oração

Tema: VIVENDO OS SONHOS DE DEUS
Divisa: Porque assim como os céus são mais altos do que a 
terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 
pensamentos. Isaías 55:9 

Mensagem....................................................................................Pr. Ivan Xavier

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um 
se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre 

ele a iniqüidade de nós todos. Isaías 53:6

Momento de confissão e arrependimento

Celebração da Ceia do Senhor................................................. Alto preço

Poslúdio.............................................................................................Instrumental


