
ANO L  I  Nº 20 I  25 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).” 

sobre a Rocha
O ilustre pensador e jurista 

brasileiro Rui Barbosa afirmou 
que a família é a célula-mater 
da sociedade, o que nos leva a 
entender que a família é a célula 
mãe que gera toda a sociedade. Se 
a família estiver bem, a sociedade 
estará bem; se estiver mal, o 
mesmo também acontecerá com a 
sociedade. Uma é reflexo da outra. 

De um modo geral, não 
podemos dizer que as famílias de 
hoje vão bem. O ambiente secular 
no qual vivemos é profundamente 
hostil aos valores morais e 
espirituais estabelecidos por 
Deus. As novelas mostram jovens 
solteiros tendo relacionamentos 
sexuais antes do casamento, 
como se isso fosse muito natural. 
Mas não é. A realidade é bem 
diferente da que é mostrada 
irresponsavelmente nas novelas. 

O certo é que a cultura do pode 
tudo é para atender interesses 
estranhos à sua felicidade. 
Quanto mais dividido e quebrado 
moralmente, mais o ser humano 
fica escravo do outro. Logo, uma 
família bem estruturada não é 
do interesse de uma sociedade 
que só pensa no lucro e em tirar 

vantagem do outro.   

O escritor Washington Araújo, 
não evangélico, comentando sobre 
os problemas da família moderna, 
escreveu: “Nas últimas décadas, mais 
dos anos sessenta para cá, o clima 
de ‘liberou geral’ a tudo contaminou 
e minou as bases saudáveis da 
instituição família”. Esse “clima 
liberalizante” vem minando as bases 
da família, promovendo cada vez 
mais o afastamento dos cônjuges 
dos princípios divinos que garantem 
a sustentação dos lares. 

Outro escritor, Antonio 
Cristovam Monteiro, também 
não evangélico, em seu artigo “A 
família em perigo”, identifica a raiz 
de tanto sofrimento para os lares: 
“Lamentavelmente, na sociedade 
atual vai ela se desagregando, 
induzida, malévola e criminosamente, 
pelos meios de comunicação, pelas 
baixarias de certas produções, 
enveredando vergonhosamente 
pela função sexual e, o que é 
mais degradante, difundindo pela 
televisão, particularmente em certas 
novelas, indecorosa promiscuidade.”

O que fazer diante deste quadro 
sombrio e contrário ao bem-estar 

da família moderna? Primeiramente 
entendendo que temos de fugir de 
tudo-isso-de-errado-que-está-
por-aí. Para isso, basta aceitarmos 
o desafio de viver em Cristo, não 
nos conformando com as ofertas 
de Satanás, e seguir o que o 
Senhor Jesus nos diz em Mateus 
7:24, 25: “Todo aquele, pois, que 
escuta estas minhas palavras e as 
pratica, assemelha-lo-ei ao homem 
prudente, que edificou a sua casa 
sobre a rocha; e desceu a chuva, e 
correram rios, e assopraram ventos, 
e combateram aquela casa, e não 
caiu, porque estava edificada sobre 
a rocha.”

Felizes são aqueles que firmam 
suas vidas na palavra de Deus e não 
no padrão do mundo, antes, pelo 
contrário, tem os seus corações 
iluminados pelo Espírito Santo para 
experimentarem a benção de Deus 
na família. 

Fuja, irmãos, do padrão 
mundano de família. Abrigue-se 
na sombra protetora do Altíssimo 
e construa a sua família sobre a 
Rocha. Amém!

Pastor Ivan Xavier

Construa a sua família 



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 na seguinte 
data: 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] Dia da Comunicação Batista 
Direção dos Cultos - MCF
10:00 - 12:00 Término da Campanha de 
Missões Mundiais
19:00 - 20:00 Culto Vespertino
[26I05] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG
[28I05] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico
[31I05] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos / ADOLOVEM com Projeto IBGE, 
na IBG, durante o dia todo.

     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: Glória
N: ---------------
Áudio: 
M/N: Johny/Alcides Jorge
Data-Show:  
M/N: -------------
Contagem de Numerários:
M: Irinéia/Luciane
N: Shirley/Vandete
Escala da Recepção:
M: Almerinda/Jairo
N: Irinéia/Caleb/Paulo Silva
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb/Marcio G.                  
Escala de Dirigentes:
M: Ir. Diego Albuquerque
N: Ir. Andréa Romano
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; 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... 
Marlene Vale Barreto
25/05.....................................................3473-826

Vivian Gonçalves dos Santos 
30/05..................................................9656-7765

Luciana Martins Moraes 
31/05..................................................2462-9230

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Encerramento da Campanha de Missões Mundiais

Prelúdio                                          Instrumental

Boas Vindas e Oração                                    Diego Albuquerque

Levaremos Cristo aos extremos da terra
“Pois assim o Senhor nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os 

gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra” 
(Atos 13.47)

Momento de Louvor - Minist. Elion 

   …Para que todos possam adorá-lo e exaltá-lo

Participação Musical                                                                   Coro Elos

Leitura bíblica:                                                     Mateus 28: 16-20
Dirigente: Seguiram os onzes discípulos para a Galiléia,  para o 
monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram; 
mas alguns duvidaram.
Congregação: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda 
autoridade me foi dada no céu e na terra.
Todos: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações,  batizan-
do-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo; ensinando-os 
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou 
convosco todos os dias até a consumação do século.

Hino                                                          433 HCC     Usa Senhor

…para que todos possam ouvir sua voz, obedecer e 
servir ao Senhor

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)

Momento de Intercessão e Agradecimentos

Mensagem                                                                 Pr. Ivan Xavier                    

Oração e Bênção

Poslúdio                                                                      Instrumental

Minha Família Firmada na Rocha Eterna
Boas vindas e oração                        Andréa Romano

Prelúdio            MCF da IBG

“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre 
a rocha;  E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e 
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre 

a rocha.’’ Mateus 7:24-25

Leitura Bíblica                                                      Marcos 16: 9-16

DIRIGENTE: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro 
dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual 
tinha expulsado sete demônios.

CONGREGAÇÃO: E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham 
estado com ele, os quais estavam tristes, e chorando. E, ouvindo 
eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram.

DIRIGENTE: E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, 
que iam de caminho para o campo.

CONGREGAÇÃO: E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas 
nem ainda estes creram.
Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, 
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, 
por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado.

DIRIGENTE: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não 
crer será condenado.

Minha Família Vivendo os Milagres do Senhor

Entrega de Dízimos e Ofertas          Instrumental

Oração de gratidão

Mensagem                  Cia Nissi – Peça: ERA UMA VEZ

Oração e benção apostólica        Pr. Ivan Xavier

Poslúdio                                                 MCF da IBG

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.

A família do irmão João Renã 
solicitou que os membros da 
Igreja que o visitam, evitem ir 
mais de dois por dia, e que as 
visitas sejam breves, evitando 
fazê-lo falar muito. Isso é 
para o bem dele, e todos nós 
entendemos. 
                       Pr Ivan Xavier


