
ANO L  I  Nº 19 I  18 de maio 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
Queridos pais, o coro Guarabu 
Kids, tem ensaios todos os 
domingos após a EBD, na sala 
do Departamento Infantil; Traga 
seu(a) Filho(a), as Tia Elinéa e 
Eliane estão aguardando por 

seu(a) filho(a).” 

A vida cristã é marcada por 
lutas e desafios, pois o caminho da 
fé é estreito, conforme disse Jesus, 
prevendo situações adversas que 
teríamos depois que assumíssemos o 
compromisso de seguí-lo.

Há, portanto, dois fatores a 
considerar nesta questão. O primeiro 
é interno, isto é, intrínseco à natureza 
de cada um. Sob este ângulo, o ser 
humano é semelhante a um oceano, 
onde somente vemos a superfície 
refletida no espelho dágua, porém, 
nas profundezas, há correntes 
contrárias  fortíssimas. O outro é 
extrínseco, pois está do lado de fora, 
onde se observam inúmeros sinais 
malignos, os quais tentam apagar o 
verdadeiro caminho da salvação.    

Fatores internos e externos 
trabalham contra a obra de Deus 
em nós a todo instante. Precisamos, 
então, de entendimento do 
Evangelho para não sermos vencidos 
por Satanás. A Bíblia, enumera, 
assim, os seguintes passos de vitória: 
1. Arrependimento de pecados. 
2. Fé única em Jesus Cristo. 3. 

Plenitude do Espírito Santo.  

A fase do arrependimento é 
aquela em que somos iluminados por 
Deus, vemos os nossos pecados e 
falhas, e desejamos, sinceramente, 
nos livrar deles. O momento da fé em 
Cristo é simultâneo e também é obra 
do Espírito Santo. Ele revela o Filho 
de Deus em nós. Sua vida de plena 
obediência, sua morte na cruz e sua 
ressurreição apontam para uma salvação 
totalmente pela graça, o que conforta 
e anima o coração do pecador. Por 
último, a plenitude do Espírito Santo é 
a feliz possibilidade de não sermos mais 
atingidos por fatores internos e externos, 
e isso demanda o exercício constante 
da fé em Cristo, para permanecermos 
na vontade de Deus.  

Não mais o meu espirito vive; não 
mais o meu eu vive; não mais a minha 
vontade vive; não mais vivo eu, mas 
Cristo vive em mim. A vida do Senhor 
Jesus ressuscitado agora é a minha 
vida. O Espírito do Senhor Jesus agora 
vive em mim e contra o Espírito Santo, 
que me guia, que me orienta, que me 
aconselha, não agem fatores internos e 

externos pecaminosos. Ele é Santo e 
inatingível pelo mal; a natureza velha, 
todavia, pessoal e interna, é suscetível 
ao pecado; e o mundo, onde eu 
vivo, externo, jaz no maligno, mas eles 
foram cravados na cruz de Cristo para 
aqueles que crêem no Evangelho.

Por isso, a única vida cristã vitoriosa 
possível é a vida plena do Espírito 
Santo. É desta forma que Deus me 
protege, livra de todo o mal e realiza 
a minha salvação, já neste mundo. O 
Espírito Santo em mim produz fruto: 
amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, temperança, contra estas 
coisas, diz a Bíblia, não há lei; em 
outras palavras, os fatores internos 
e externos já não têm mais efeito em 
mim (não há lei), por estar protegido 
e guardado pelo Espírito do Senhor.

Deixe o Espírito Santo viver 
plenamente em você. Creia na Palavra 
de Deus: Se vivemos em Espírito, 
andemos também em Espírito.

Pastor Ivan Xavier

Só vivemos em Cristo pelo Espírito Santo



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]  Direção dos Cultos - MCF
10:00 - 12:00 Culto Matutino 
10:30 - 11:00 Assembléia Geral Ordinária
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[19I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[21I05] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico

[24I05] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos 

     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: Marlene
N: Carine
Áudio: 
M/N: Daniel/Luciano
Data-Show:  
M/N: -------------
Contagem de Numerários:
M: Veraneide / Talita
N: Vera C. / Marilza
Escala da Recepção:
M: Irene/Alayr
N: Veraneide/Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N:  Saturnino/Wilson                  
Escala de Dirigentes:
M: Ir. Adenair
N: Ir. Andréa Romano
Escala de Regência:
M/N: Eli Valentim
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; Welington 
(filho irmão Alayr); Julia Martinez 
Gonçalves; Alacir Motta (mãe da 
Magaly); Ir. Renã de Melo

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... 
Helena Silva Ferreira
18/05....................................................2462-1452

Roberta Sueli Duarte de França Fideles 
18/05......................betadelis@hotmail.com

Alizeti dos Santos Lima
19/05...................................................3025-5354

Paulo Roberto Freire Rodrigues 
19/05...................................................3353-1765

Juciléia Leite de Souza
21/05.............3396-8638 

Priscila Máximo Ferreira Brito 
22/05.................................................2466-6558

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

FAMÍLIA, O IDEAL DE DEUS

Prelúdio                                                                       Instrumental

Boas vindas e oração                                          Adenair Andrade

“Compra a verdade, e não a vendas; sim, a sabedoria, a disciplina, e 
o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo; e quem 

gerar um filho sábio, nele se alegrará.” (Provérbios 23:23-24)

Momento de louvor                                                    Minist. Elion

Conexão Missionária
Tema: “Entre em campo com Cristo pelas nações.”
Divisa: “Todas as nações virão a tua presença e te adorarão.“ (Ap. 
15.4)
Entrega de Dízimos e ofertas             Rei das nações (Minst. Elion)

Oração de Agradecimento

DESAFIADA A PROMOVER O AMOR NO LAR

Leitura bíblica: Sl 115.12; 127.3; Pv 23.19, 22; Ct 8.7
Dirigente: O Senhor tem-se lembrado de nós, abençoar-nos-á; 
abençoará a casa de Israel; abençoará a casa de Arão;
Mulheres: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do 
ventre o seu galardão.
Dirigente: Ouve tu, filho meu, e sê sábio; e dirige no caminho o 
teu coração.
Homens: Ouve teu pai, que te gerou; e não desprezes a tua mãe, 
quando ela envelhecer.
Todos: As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios 
afogá-lo. 

DESAFIADA A PROMOVER A PAZ

“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti”              
(Isaias 26.3)

Hino 327 HCC 

Oração

Assembleia Geral Ordinária 

Poslúdio                                                                      Instrumental

Minha Família no Altar do Senhor
Boas vindas e oração                       Andréa Romano

Prelúdio            MCF da IBG

“Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo 
se chegou a ele; Elias restaurou o altar do Senhor que estava em 

ruínas” (1 Reis 18.30).

Leitura Bíblica                                                Mateus 5: 7-9; 23-26

DIRIGENTE: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 
alcançarão misericórdia;

CONGREGAÇÃO: Bem-aventurados os limpos de coração, porque 
eles verão a Deus;

DIRIGENTE: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus;

CONGREGAÇÃO: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí 
te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali 
diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu 
irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta.

Minha Família Expressando Amor pela Evangelização

Conexão Missionária
Tema: “Entre em campo com Cristo pelas nações.”
Divisa: “Todas as nações virão a tua presença e te adorarão.“ 
(Ap. 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas                          Música de Missões
MCF da IBG

Momento de Louvor    

Apresentação do Vídeo:                                     Levante a Cabeça
                                                              Tradução: Karina Nogueira

Oração de gratidão

Mensagem          Pr. Ivan Xavier

Poslúdio               Hino 564 HCC – Pai faze-nos UM

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

União de casais 
Todo domingo às, 18h00.

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h00. 

Atenção membros da IBG:
O Pastor Ivan está ministrando 
estudos sobre a Igreja em Células, 
todas as quartas-feiras, no culto de 
oração. É de suma importância que 
os membros venham e participem 
dos estudos para que haja a 
renovação em nosso modo de 
ser Igreja.

MENSAGEIRAS DO REI
Atenção meninas!
Nossas reuniões serão todo segundo 
domingo de cada mês, às 18h.


