
ANO L  I  Nº 12 I  23 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.

Os estudos mais recentes 
sobre a Igreja revelam que os 
grupos pequenos são a força motriz 
do crescimento experimentado 
pela Igreja primitiva. Essa prática 
foi sendo esquecida ao longo 
do tempo, na medida em que se 
erigiam templos suntuosos, que 
os crentes foram adotando pouco 
a pouco como o local preferido 
para as suas reuniões.  Porém, esse 
modo mais recente de ser igreja 
foi centrado no grande público e 
aspectos importantíssimos como a 
comunhão, a oração e a motivação 
foram relegados a um segundo 
plano, em detrimento da pregação, 
diminuindo a força motriz da 
Igreja de Cristo, que é o amor 
fraternal. Daí a conclusão óbvia 
dos estudiosos de hoje de que os 
pequenos grupos existem para 
suprir essa necessidade, tal como 
era na Igreja primitiva, de modo 
que se possa ter de volta uma 
melhora na comunhão, adoração e 
evangelização na Igreja do Senhor. 

A importância dos pequenos 
grupos também pode ser vista pelo 
aspecto de que a Igreja é o Corpo 
de Cristo, e como Corpo possui 
vida e dons espirituais que são 
concedidos gratuitamente para a 
saúde espiritual desse Corpo. 

O crente que vem somente 
assistir às reuniões dos grandes 
cultos geralmente não faz uso 
dos seus dons em favor da obra 
de Deus, tornando-se fraco 
espiritualmente pela falta de 
uso dos dons que possui. Outro 
aspecto é que o Corpo necessita 
que todos sejam ativos no uso 
das suas capacitações, pois todos 
somos dependentes uns dos 
outros para sermos saudáveis. Esta 
é a real percepção da revelação 
que Deus faz da doutrina da Igreja 
no Novo Testamento: 

1. Porque, também, o corpo 
não é um só membro, mas 
muitos – 1 Cor 12:14

2. Mas, a manifestação do 
Espírito é dada a cada um, para 
o que for de proveito comum – 1 
Cor 12:7

3.  Porque, assim como 
o corpo é um, e tem muitos 
membros, e todos os membros, 
sendo muitos, são um só corpo, 
assim é Cristo também – 1 Cor 
12:12

4. Ora vós sois o corpo 
de Cristo, e seus membros em 
particular – 1 Cor 12:27

Voltando aos pequenos grupos de reunião nas casas

5. Que fareis, pois, irmãos? 
Quando vos ajuntais, cada um 
de vós tem salmo, tem doutrina, 
tem revelação, tem língua, tem 
interpretação. Faça-se tudo 
para edificação – 1 Cor 14:27

6.  E consideremo-nos 
uns aos outros,  para nos 
estimularmos ao amor e às boas 
obras,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 – 
Hebreus 10:24,25

7. Vede, irmãos, que nunca 
haja em qualquer de vós um 
coração mau e descrente, para 
se apartar do Deus vivo; Antes, 
exortai-vos, uns aos outros, 
todos os dias, durante o tempo 
que se chama Hoje, para que 
nenhum de vós se endureça, 
pelo engano do pecado – 
Hebreus 3:12,13

Que o Senhor assim nos ajude 
a ser uma Igreja melhor e mais 
atuante!

Pastor Ivan Xavier



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 - 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 -Culto Matutino
e Assembléia Geral Ordinária
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: Mercedes
N: Carine
Áudio: 
M/N: Luciano /  Daniel
Data-Show:  
M:Wallace
N: Juliane
Contagem de Numerários:
M: Talita/ Lucia
N: Irinéia / Veraneide
Escala da Recepção:
M: Almerinda/Jairo
N: Irineia/Caleb e Paulo Silva
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb / Márcio G                              
Escala de Dirigentes:
M: Adenair  
N: Edna Fraga
Escala de Regência:
M/N: Eliane
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... 
José Maria Veloso Garcia
24/03...................................................3393-6456
Marcia de  Freitas Jannunzi 
24/03...................................................3353-0440
Raquel da Silva G. Andrade de Jesus 
24/03...................................................3367-2102
Rosangela Falcão Correia
24/03..................................................3393-8979
Claudir Beserra da Silva
28/03...................................................3396-0077
José Paulo Vieira Sadler
28/03..................................................97565-7219
Antônio da Silva João
30/03...................................................7704-4026
 

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                       Instrumental

Boas vindas  e Oração............................................................ Ir. Adenair                                                  
                        Leitura Bíblica        Salmos 139.1-8   
                                                 

Dirigente: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando 
me sento e quando me levanto; de longe percebes os meus 
pensamentos.

Congregação: Sabes muito bem quando trabalho e quando 
descanso; todos os meus caminhos te são bem conhecidos.

Dirigente: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu 
já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e 
pela frente, e pões a tua mão sobre mim.

Todos: Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além 
do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para 
onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia 
fugir da tua presença?

Canto 208 HCC.............................Eu não posso fugir do teu Espírito 

“Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o 
nosso rei.”(Salmos 89.18)

                                    Conexão Missionária

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 – Musica da Campanha Ministério 
Elion 

Oração de Agradecimento e pelos Missionários

Leitura bíblica: Salmos 145.3

Momento de louvor........................................................Ministério Elion

Oração

Mensagem.................................................................. Ir. Andrea Romano

Oração Final 

Uma Igreja unida para servir com excelência...

Prelúdio:                                                                Instrumental

Boas Vindas e Comunicações............................... Ir. Edna Fraga

                       ... e proclamar o amor de Deus

Leitura bíblica: João 3:16

Todos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna.

Momento de Louvor.....................................................Ministério Elion

    ... pois Ele nos ama, todos os dias, profundamente

Leitura Bíblica: Isaías 40:9; 44:21; Isaias 49:15; Jeremias 31: 
3 e 4.

Dedicação de Dízimos e Ofertas: Hino 286 HCC - “Alvo 
mais que a neve” 

                     ... E quer nos dar a alegria completa!

Leitura bíblica: João 15:9 à 13

Momento de Louvor ..........................................Ministério Elion

Conexão Missionária

Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações.”

Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão”                                                   
(Apocalipse 15.4)

Oração de Agradecimento e pelos Missionários

Mensagem....................... Pr. Edilberto Jr. ( Missionário Itália )

Benção Apostólica

Posludio - 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.

União de casais 
Todo domingo 
às, 18h00.


