
ANO XLIX  I  Nº 28 I  07 de julho 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

Escola Bíblica Dominical (EBD)

Aí galerinha!!! as tias Júlia, Ana 
Paula,  Carolina, Nita, Vandete e 
o tio Anderson estão esperando 
por vocês todos os domingos, às 
09h00 horas no Departamento 
Infantil.

· Culto infantil  -  19h30min.  
(crianças de 4 a 9 anos)

Informativo do Departamento Infantil 

URGENTE!
 Precisamos de Voluntários

Queridos irmãos  e irmãs, o 
Departamento Infantil precisa de 
voluntários  para trabalhar  com as 
crianças no Culto Infantil - (Vespertino) 
Os interessados  devem procurar  as 
irmãs  Júlia ou  Judith.

Deus não é de confusão, mas de ordem. 
Temos um maravilhoso exemplo no Universo. 
Tudo obedece a normas estabelecidas pelo 
Criador. Não haveria de ser diferente na sua 
nova criação, a Igreja. Todavia, Jesus não 
fundou uma organização eclesiástica. Ele 
criou um organismo vivo e entregou a cada 
membro o ministério da reconciliação (2 Co 
5.18), obedecendo a princípios divinos, a fim 
de prevalecer sobre o império das trevas e da 
maldade.

Com o crescimento da Igreja fez-se sentir 
a necessidade de recrutar pessoas dedicadas 
para ajudarem nas tarefas espirituais e sociais 
da mesma. E onde há pessoas servindo, deve 
haver quem as lidere para que o seu serviço 
seja harmonioso e sem atropelos. Isto é, cada 
grupo de serviço deve possuir a sua liderança, 
por sua vez também sujeita a uma liderança 
superior, que culmina no Senhor Jesus, o 
supremo Líder (cf. Efésios 1:22).

O primeiro exemplo de organização foi 
dado pelos conselhos de Jetro, o sogro de 
Moisés, a fim de aliviá-lo da pesada carga 
que sozinho suportava na liderança do povo 
(Êx18.14,19). O segundo exemplo, embora 
visasse exclusivamente facilitar a distribuição 
dos pães e dos peixes, é dado pelos relatos 
de Marcos e Lucas: (Mc 6.39,40 e Lc 9.14,15). 
Ambos ordenaram grupos para haver melhor 
liderança. Há, todavia, uma condição imposta 
por Jesus, o supremo líder: Os primeiros serão 
servos de todos (Mc 9.35). Pois, “quem não vive 
para servir não serve para viver”.

Os apóstolos fizeram eleger uma equipe 
de ajudantes que aliviassem a sua tarefa (At 
6.2-4). Eles deviam dedicar-se primariamente 
ao estudo da Palavra e à oração. Mais tarde 
foram eleitos presbíteros em cada igreja para 
que cuidassem do rebanho, enquanto os 
apóstolos viajavam na sua missão (At 14.23). 
Paulo aconselhou a Tito para que em cada 
cidade estabelecesse presbíteros capazes, com 
formação moral, social e teológica, a fim de 
cuidarem do povo do Senhor (Tt 1.5-9).

O relacionamento das igrejas locais foi 
sempre de cooperação (Rm 15.26,27; 2 Co 8.4; 
2 Co 11.8; Fl 2.25). Jamais alguém deverá dizer: 
“Não preciso de ti” porque todos os membros 
são necessários ao corpo (1 Co 12.20-22). Até 
porque não são todos apóstolos, nem profetas, 
nem mestres, etc. 1 Co 12.29, 30.

No presente momento a nossa Igreja está 
aperfeiçoando os seus lideres para assumirem 
novas e importantes missões no ministério 
da Igreja Batista em Guarabu. Há uma grande 
carência de pessoas que possam conduzir 
esse novo processo de crescimento. O mais 
importante, contudo, é não estar alheio ou 
desligado, mas disponível e pronto a fazer 
melhor o nosso ministério.

(Adaptado do livro “Os ministérios na 
Igreja Apostólica”, de Constantino Ferreira)

Pastor Ivan Xavier

NOVOS LIDERES E UM TEMPO MELHOR PARA A IGREJA

INFORMATIVO MCA

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

Ministério de Ação Social



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, o 
nosso coro se encontra de portas 
abertas.
Ensaios aos domingos, às 16h30min.

MUSICA EM GUARABU
VAGAS REMANESCENTES!!!

   Ainda temos vagas para os 
seguintes instrumentos: 
2 vagas para bateria; 2 vagas para 
canto; Piano/teclado esgotado (lista 
de espera); 1 vagas para violão; 
8 vagas de metais (Saxofone, ou 
trompete, ou trombone).
Pa ra  f a ze r  a  p r é - i n s c r i ç ão 
é necessário preencher até dia 
08/07/2013 o formulário no site da 
igreja: www.ibguarabu.org  para que 
possamos entrar em contato.
Lembramos que a matrícula será 
durante o período do dia 08 a 12 
de julho.

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.

CURSO DE PREGADORES LEIGOS 
COM ÊNFASE EM LIDERANÇA
Dias: 09, 16, 23 e 30 de julho
Horário: 19:30 às 21:30 horas
Preletor: Pastor Damy Ferreira

AGENDA
[Hoje] Ceia do Senhor (M)
- Abertura do Missão Rio (N)
[13/07] Dia de Ação Social (08h00 às 
17h00)
[14/07] Ação Social:  Culto sob a 
responsabilidade do Projeto Jovem 
Ebenezer (19h00)
[17/07] Direção do Culto de Oração , às 
19h30min. (MCA)
[18/07] Reunião do Conselho e 
Ministérios, às 19h30min.

REGIMENTO INTERNO
Na assembléia regular de 28/4, a Igreja 
aprovou os seguintes procedimentos 
com relação à proposta da Comissão do 
Regimento Interno:

1. Todos os membros podem ter acesso à 
proposta do Regimento Interno por meio 
de cópia impressa, mídia digital ou acesso 
no site da Igreja. Aqueles que desejarem 
receber por e-mail ou ter uma cópia 
impressa, podem solicitar diretamente na 
secretaria, resalvando que a cópia impressa 
tem um custo por ser dispendioso para o 
caixa da Igreja.

2. Uma cópia impressa foi disponibilizada 
no mural da secretaria para conhecimento 
geral dos membros.

3. As propostas supressivas ou aditivas dos 
artigos do Regimento Interno em elaboração 
devem ser encaminhadas diretamente ao 
relator (Sidmar José Cruz), as quais serão 
avaliadas numa reunião do Conselho e 
Ministérios convocada especificamente 
para esse fim, com a presença obrigatória 
dos proponentes para justificarem suas 
proposições. A data dessa reunião específica 
será marcada pelo Pastor Presidente, em 
coordenação com a Comissão do Regimento 
Interno. A data de reunião será o dia 6 de 
agosto de 2013 (terça-feira).

4. O prazo máximo para o encaminhamento 
das propostas supressivas e aditivas por 
parte dos membros é o dia 31 de julho 
de 2013. 

5. A proposta final da Comissão do 
Regimento Interno será apresentada ao 
plenário da Igreja em Assembléia Geral 
Extraordinária convocada para o dia 11 de 
agosto de 2013 (domingo).

     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: Amanda Marinho
N: Carine     
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Giovanna / N: Wallace  
Contagem de Numerários:
M: ------------
N: Lúcia / Marilza
Escala da Recepção:
M: Saturnino e Lucia  
N:  Edna / Valdemir / Pr Paulo
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Ribeiro e Antônio Carlo 
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Osmar Paulino
Escala de Dirigentes:
M/N: ----------
Escala de Regência:
M/N: Pastor Paulo 
Escala de Pianista:
M/N: Paul 

     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

NOSSO ESPÍRITO SE RENOVA NA PRESENÇA DO SENHOR!

Processional..................................................................................Ministério Elion 

Boas vindas e oração

Recitativo Bíblico:  Salmos 122.1
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos á casa do SENHOR.”

Participação Especial: 
Recital de Encerramento do Semestre – Música em Guarabu 

Recitativo Bíblico    1 Crônicas 29.5 e Salmo 51.17  
“Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer 
hoje voluntariamente ao SENHOR? Os sacrifícios para Deus são 
o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito 
não desprezarás, ó Deus. 

Momento de Dedicação Dízimos e Ofertas................Ir. Ingrid Lyrio 
(Creio que Tu és a Cura – Gabriela Rocha)

Oração de Gratidão 

Recitativo Bíblico Salmos 119. 105
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu 
caminho.”

Abertura da Campanha Missões Rio 2013
Momento Missionário.................................................................ir Paulo Silva
Tema: Ajuntai-vos! Grande e extensa é a obra.
Divisa: “...e o coração de três dobras não se quebra tão depressa.” 
Eclesiastes 4.12b
Hino Oficial: Momento Novo.............................................Ministério Elion

Mensagem.....................................Missionária Regina Borges de Paula 
- da Capelania Hospitalar  (Hospital Souza Aguiar)           

Participação................Profº de Violão - Paulo Ney Muniz - Com. Pres-
biteriana de Copacabana (Canção da Alvorada - João Alexandre)  

Benção Apostólica

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

Matutino - 10h15min

Parabéns pra você... 
Juliana Dias Tavares
10/07...................................................3393-1230

Ana Paula Marciano Pereira 
11/07................................................3885-8424 

Lilian de Oliveira Bassil Pires 
11/07...................................................3496-5756

Paulo Alexandre Monteiro dos Santos 
11/07...................................................3903-7425

Alice Chegou!
Primeira neta dos irmãos Angela e 
Ronaldo Dupont, nasceu no dia 03 
de julho.  Parabéns à toda família!

O SENHOR É O MEU PASTOR, NADA ME FALTARÁ!

Prelúdio...............................................................................................Instrumental 

Boas vindas e oração

Leitura Bíblica Alternada | Salmo 23  

DIRIGENTE: O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.  

CONGREGAÇÃO: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranqüilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.  

DIRIGENTE: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da 
morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua 
vara e o teu cajado me consolam.  

CONGREGAÇÃO: Preparas uma mesa perante mim na presença 
dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu 
cálice transborda.  

DIRIGENTE: Certamente que a bondade e a misericórdia me 
seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do 
SENHOR por longos dias.  

Momento de Louvor e Adoração.......................................Minst. Elion

Entrega de Dízimos e Ofertas..............574 HCC | Um Só Rebanho         

Apresentação de Bebê

Oração de Gratidão 

Mensagem........................................................................... Pastor Ivan Xavier 

Ceia do Senhor........................................................................... Hino 516 HCC

Palavras finais  

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


