
ANO L  I  Nº 11 I  16 de março de 2014.

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 /MCA  
17-21h30min - Projeto Música em Guarabu
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Dons & Tons
SÁBADO 
14h - Ensaio do Elos

Atividades Semanais
Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico
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

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!

“Não dizeis vós que ainda há quatro 
meses até que venha a ceifa? Eis que 
eu vos digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa.”   João 4:35

ATENÇÃO JUNIORES

União de Juniores estará 
funcionando todos os 
domingos, às 18h00 com o Tio 

Paul  Tavares.

INFORMATIVO DEPARTAMENO INFANTIL

ATENÇÃO, papai e mamãe NÃO estamos de férias, a EBD e os Cultos infantis estão 
sendo realizados normalmente.

Se você deseja fazer parte do Ministério Infantil ajudando no Culto Infantil, fale com 

a irmã Jennifer Nogueira.

M issões Mundiais chega a 2014.  
Após 107 anos vivendo a Missão ao 
redor de todo o globo, a JMM convida 

você a vir conosco mais uma vez: Entre em Campo 
com Cristo, pelas Nações.

O Reino de Deus começa nesta vida. Nos 
evangelhos, lemos algo que nos inspira a viver 
como Jesus, o único caminho para servir como ele 
serviu: “O Reino de Deus não vem de modo visível, 
nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o 
Reino de Deus está entre vocês” (Lc 17.20-21).

Esta é uma das forças que move a nossa vida: o 
Reino de Deus está entre nós e precisamos mostrar 
isso a todo que passar pela nossa história: como 
pessoas, como cristãos, como igreja, como servos 
de Cristo. A justiça, a paz, a solidariedade, o amor, 
a esperança, a bondade, a salvação e a compaixão 
do Reino devem ser valores e convívios deste nosso 
tempo. Por isso, entre em campo.

Entre em campo com sua vida. Entre em campo 
com sua vocação, seus talentos, seus dons, seus 
recursos, seus relacionamentos. Entre em campo 
intercedendo, mobilizando, indo e ofertando. 
Queremos viver Apocalipse 15.4, que nos revela a 
consumação do Reino de Deus: “Todas as nações 
virão à tua presença e te adorarão”.

O ditado diz que “O que os olhos não veem o 
coração não sente” e, na Bíblia, aprendemos que 
“a fé vem pelo ouvir”. Podemos entender que não 
haverá um movimento no coração das pessoas 
se não as despertarmos para isso. Precisamos 
informar, envolver, caminhar ao lado. Viver 
experiências missionárias, perto ou longe de  
casa, traz o coração da nossa igreja para mais  
perto da Missão. 

Entrar em campo com Cristo, pelas Nações, é isto: 
manifestar a maior densidade possível do Reino de 
Deus nesta Terra, através da vida que ele nos deu. 

Venha, Senhor Deus. Esteja conosco nesta caminhada. 
Que celebremos a vida com a verdadeira paz, com a 
alegria que só o teu amor dá.

Entrar em campo com Cristo, pelas Nações,  
é viver o Reino. Levar a vida.

Vamos juntos a todos  
os lugares da Terra.  

Entre em Campo  
com Cristo  
pelas Nações

Algo que nos toque, que mexa com a nossa vocação. 
Uma porta que se abra. 
Logo ali, perto de nós, está uma oportunidade.
A oportunidade de servir à vida.

João Marcos B. Soares  
é pastor e Diretor Executivo  
de Missões Mundiais. 
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Extraído Revista Missões Mundiais 2014



REGIMENTO INTERNO
A Igreja aprovou o Regimento Interno 
em Assembléia Geral Extraordinária 
realizada no dia 11 de agosto de 
2013. A partir de agora o Regimento 
Interno já está valendo, porém todas 
as inconsistências e inadequações do 
texto poderão ser objeto de análise 
por parte da Comissão do Regimento 
Interno mediante o encaminhamento 
das propostas de correção e de emendas 
supressivas/aditivas. As propostas 
apresentadas serão sustentadas pelos 
proponentes, apreciadas, analisadas e 
discutidas em reuniões do Conselho 
Administrativo Eclesiástico nas seguintes 
datas: dia 20 de maio de 2014 (terça-
feira) e dia 15 de julho de 2014 (terça-
feira). Após esse período de depuração, o 
nosso Regimento Interno será registrado 
em cartório e valerá oficialmente.

AGENDA
[HOJE] 10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 20:00 Abertura de Missões 
Mundiais

[17 I03]  19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG

[17 a 21I03] Pastor Ivan em Valinhos - SP

[19I03] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico - Sidmar Cruz

[22I03] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

[23I03] 10:00 - 11:00 Assembléia Geral 
Ordinária
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[24I03] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG

[26I03] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico

[29I03]16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos
Reservado para a Juventude 

[30I03] 10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[31 I03] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio Anderson e tia Cláudia
Vivendo (9 a 12 anos): 
Raquel Chaves, Paul e Carol Falcão
Amigos de Missões: 
3º dom, às 10:30hs  (04 a 08 anos)
Tia Erenilda e tia Vandete

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene 
N: Glória
Áudio: 
M/N: Luciano/Daniel
Data-Show:  
M: Giovanna 
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M: Luciane / Veraneide
N: Irinéia / Marilza
Escala da Recepção:
M: Irene/Alayr
N: Veraneide/Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Wilson                               
Escala de Dirigentes:
M: Diac. Osmar Paulino 
N: Diac. Josias de Jesus
Escala de Regência:
M/N: Pr. Paulo
Escala de Pianista: 
M/N: ----------

     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; Claudia Cristina 
da Silva; Flávia; Viviane; Thiago; 
Carlos Alberto; Cícero; Welington 
(filho irmão Alayr); Julia Martinez 
Gonçalves; Alacir Motta (mãe da 
Magaly)

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

Parabéns pra você... 
Manoel Gomes de Sales
16/03...................................................2465-5038
Serebias José Lourenço
16/03....................................................3393-3886
Stanley Jones Pedraça Nogueira 
20/03.....................................................9248-1614

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                    Instrumental

Boas vindas                                                    Diac Osmar Paulino
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e 
conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum 

caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno”. 
(Salmo 139: 23-24)

Hino  208 HCC                   “Eu não posso fugir do teu Espírito

Leitura Bíblica                                                               218 HCC 
                                          “Andando Segundo a Palavra de Deus”

Dirigente Como purificará o jovem o seu caminho?
Congregação: Observando-o de acordo com a tua palavra.
Todos: De todo o meu coração tenho te buscado; não me 
deixes desviar dos teus mandamentos. Venha também sobre 
mim a tua benignidade, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a 
tua palavra. Assim observarei de contínuo a tua lei, pra sempre 
e eternamente.

Momento de Louvor                                       Ministério Elion
“Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu 

louvor.  Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu não 
te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o 

espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito 
não desprezarás, ó Deus.” (Salmo 51: 15-17)

Dedicação de Vidas e Bens                                   Ministério Elion

Oração de Gratidão

Hino  212 HCC                                  “Ó Senhor, vem me dirigir”! 

Mensagem                                                        Pastor Ivan Xavier

Oração

Poslúdio                                                                Instrumental

CULTO DE ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 

No Campo, com Cristo pelas nações....

Preludio                                                  Hino 80 HCC (Instrumental)

Saudações e Boas Vindas                       Diac. Josias de Jesus

Hino  546 HCC                                                   Dá-me tua visão 

... anunciemos seu poder e grande glória

 Leitura Bíblica em uníssono: Salmos 117
Louvai ao SENHOR todas as nações, louvai-o todos os povos.
Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade 
do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.

Hino 235 HCC                                           Vinde Cristãos Cantai

Oração de Louvor

... tributemos louvores ao seu Nome, que é sobre todo e 
qualquer nome

Leitura Bíblica Alternada: Hebreus 1:3 e Filipenses 2:9-11

Momento de Louvor                                         Ministério Elion

... nos dediquemos com desprendimento à sai obra

Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações”
Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão” 
(Apocalipse 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas                           Ministério Elion 

Oração de Agradecimento

... amemos os povos, repartindo as maravilhas da salvação

Mensagem                                        Ir. Nilberto Martins Freire 

Posludio                                          Hino 478 HCC (Instrumental)

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h00. 

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a aju-
dar na recuperação de 
dependentes químicos (in-

clusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

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

AGENDA 2014
A Agenda IBG 2014, já se encontra 
disponível na secretaria, reserve a 
sua, ligando para Igreja durante a 
semana no horário comercial.

ATENÇÃO
Do dia 17 a 21 de março o Pastor 
Ivan estará em Valinhos/SP, durante 
este período o Diac. Josias de Jesus 
ficará responsável pela Igreja.

União de casais 
Todo domingo, às 18h00.


