
ANO L  I  Nº 38 I  28 de setembro 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  
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
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

DEPARTAMENO INFANTIL

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).” 

Na noite de 14 para 15 de 
abril de 1912, há mais de 100 
anos atrás, entrava para a história 
um dos maiores desastres de que 
se tem notícia. O navio Titanic 
afundou nas águas geladas do 
Atlântico Norte, levando à morte 
1.517 almas. Às 23:40 horas ele 
bateu em um grande iceberg, e 
às 2:20 horas, partido em dois 
pedaços, ele desceu totalmente 
para o fundo do oceano na sua 
viagem inaugural. 

De acordo com os fabricantes, 
o navio era insubmergível, 
mesmo com as piores condições 
no mar. Segundo eles, mesmo 
que colidisse com outro navio, o 
Titanic permaneceria sem afundar 
por 2 ou 3 dias, o que daria 
tempo suficiente para chegar 
o socorro. Eles sustentavam 
que as 16 comportas do navio 
poderiam ser fechadas em caso 
de perfuração do casco, porém o 
sistema se mostrou ineficiente no 
choque com o poderoso iceberg. 
Na medida em que a água do mar 
ia entrando, o navio foi inclinando 
para frente, e a água passava 
por cima da comporta seguinte, 

União de casais 
Todo domingo às, 18h.

Mães de joelhos                    
filhos em pé!

Trata-se de um 
ministério em que as 
mães oram diariamente 
15 minutos pelos seus 
filhos. 
Participe de nosso               
grupo de oração,                         
4ª feira, às 18h30min.

A mensagem do TITANIC

acelerando o tempo de afundamento. 
Outro erro de projeto foi a têmpera 
do aço usado no casco e nos rebites. 
Com temperaturas baixíssimas e à 
grande velocidade, esses materiais 
cisalharam no choque, o que 
não aconteceria se tivessem sido 
fabricados em aço dúctil (maleável). 

Mas de todas as falhas, a maior 
foi o excesso de confiança num 
projeto meramente humano. O 
navio foi construído sob a aura de 
que era perfeito e nada poderia 
afundá-lo. Essa mensagem, com 
grande probabilidade, teve efeito 
sobre a tripulação do navio. Tanto 
é que eles desconsideraram várias 
mensagens de outros navios de que 
havia gelo no caminho e seguiram 
em alta velocidade. Outro detalhe do 
excesso de confiança da tripulação foi 
protagonizado na noite do acidente. 
Os dois vigias foram para o posto 
de observação sem levar binóculos. 
Se estivessem verdadeiramente 
preocupados e atentos aos seus 
serviços, teriam visto o iceberg e 
alertado o comandante, evitando, 
assim, a tragédia. 

Quase todos os que caíram 

ou pularam nas águas geladas 
morreram de hipotermia em 
poucos minutos. Uma hora e meia 
depois que afundou, chegou o 
socorro no local do acidente. Às 
9:15 horas de 15 de abril, o navio 
RMS Carpatia resgatava os últimos 
dos 706 sobreviventes. 

A tragédia do Titanic ficará para 
sempre no imaginário das pessoas 
como um dos piores acidentes da 
história. Das lições aprendidas, uma 
delas se destaca acima de todas: 
o orgulho humano e o excesso de 
confiança neste mundo é um perigo 
que pode nos levar à morte.  

Quantos orgulhosos hoje em 
dia ainda desprezam os insistentes 
avisos da Palavra de Deus de que, 
no pecado, o perigo da separação 
eterna de Deus se aproxima a cada 
dia, e, por mais que os avisem, não 
se quebrantam para viverem de 
acordo com o Evangelho de Jesus 
Cristo e serem salvos? Se hoje você 
está ouvindo a voz de Deus, não 
endureça o seu coração. Buscai ao 
Senhor, enquanto se pode achar!

Pastor Ivan Xavier
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AGENDA
[HOJE] 10:00 - 11:00 Assembléia Geral 
Ordinária
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 -  21 :00 Cul to  Vesper t ino – 
Apresentação do Grupo Canções

[29I09] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[30I09] Dia da Secretária

[01I10] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[04I10] 10:00 - 11:00 Transpondo Muros 
em Guarabu (Evangelismo)
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

[05I10] 10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[06I10]  19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[08I10] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[11I10] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

[12I10] Feriado Religioso
Dia Batista de Evangelização Pessoal
Dia da Criança Batista – 2º domingo do mês
10:00 - 12:00 Culto dirigido pelo Dept. 
Infantil
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[13I10] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[15I10] Dia Batista do Brasil
Dia do Professor
19:30 - 20:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico

[16I10] 19:30 - 20:30 Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico 

     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: 
N: 
Áudio: 
M/N: Alcides Jorge / Johny
Data-Show:  
M/N: Escala com Wallace
Contagem de Numerários:
M: Irinéa / Talita
N: Telma

Escala da Recepção:
M: Almerinda/Jairo
N: Irinéia/Caleb/Paulo Silva
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito/Sergio Adriano    
Escala de Dirigentes:
M: Sidmar Cruz
N: Josias de Jesus

Escala de Regência:
M/N: Paulo Tavares

     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.” 

Pelo despertamento espiritual na 
igreja; pelo pastor Ivan e família; pelos 
membros afastados da igreja; pelos 
adolescentes e jovens; Welington 
(filho irmão Alayr); Luciane Lopes; 
Messias Mota, Tereza Carlos Teixeira 
e Pedro Marcolino da Silva  (pai,  tia 
e sogro da ir. 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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

(ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Jerusa Anjos de Freitas Tavares 02/10

Sérgio Adriano Júnior                 03/10

Sergio Ferreira da Silva              04/10

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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: 18/09/2014 (quinta-feira) para 
o prazo final. Após esse período de 
depuração, o nosso Regimento Interno 
será registrado em cartório e valerá 
oficialmente.

ELEIÇÕES 2014
Próximo domingo, 05-10, teremos eleições 
para Presidente da República, Senador, 
Governador, Deputado Federal e Deputado 
Estadual. Depois das eleições, o Brasil será 
aquilo que nós escolhermos.  Para nós, 
crentes em Jesus, muito mais do que qualquer 
benefício material são os valores morais e 
espirituais, conforme nos ensinou o Senhor 
Jesus.   Por isso, não vote pensando somente 
no que você vai ganhar, mas no que crê o 
seu candidato e se, de fato, ele vive do que 
crê. Amém.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração toda                     
TERÇA -FEIRA, às 15h.

Prelúdio                                                                     Instrumental

Boas Vindas e Oração                                           Ir. Sidmar Cruz

SENHOR, OBRIGADO PELA ALEGRIA QUE NOS DESTE!

Leitura bíblica                          Salmos 32.11;98.4;144.15; 145.4-13

Canto 193 HCC                                                  Maravilhosa graça         

Conexão Missionária:
TEMA: MULTIPLIQUE – Fazendo discípulos e plantando igrejas.
DIVISA: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar de anunciar Jesus, o Cristo.” (Atos 5. 42)

Momento de fidelidade                                        Ministério Elion

Oração de agradecimento

AGRADECEMOS PELO DOM DA VIDA E PELA COMPLETA 
ALEGRIA EM JESUS

“Disse Jesus: Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam 
no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, 
permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos 
mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes 
dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a 
alegria de vocês seja completa.” (João 15.9-11)

Momento de Louvor                                            Ministério Elion

Leitura bíblica                                                      Salmos 145.17-21

Participação Musical                                                      Coro Elos

A ALEGRIA DO SENHOR ME COMPLETA, POR ISSO O OUVIREI 
E OBEDECEREI À SUA VOZ

Assembléia Geral Ordinária   

Oração e bênção 

Poslúdio           Instrumental

Prelúdio                            Cante ao Senhor                   Grupo Canções

Adoração Comunitária                                          Grupo Canções
   Te louvarei / Tu és Santo / Santo, Santo, Santo

Oração de gratidão                                      Diac. Josia de Jesus

Leitura bíblica:     Resplandecendo diante dos homens  461 HCC

Dirigente:    Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, 
com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, 
senão para ser lançado fora, e ser pisado pelo homens.

Congregação:    Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre um monte; nem os que acendem uma 
candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim 
ilumine a todos que estão na casa.

Todos:    Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está 
nos céus.

Louvor                                 Preciosa luz                 Grupo Canções

Momento de oração                                            Grupo Canções
    Melhor lugar do mundo / Ainda sou o mesmo    

Adoração Comunitária        Mente e coração       Grupo Canções

Conexão Missionária                                                Ir. Paulo Silva

TEMA: MULTIPLIQUE – Fazendo discípulos e plantando igrejas.

DIVISA: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar de anunciar Jesus, o Cristo.” (Atos 5. 42)

Entrega de dízimos e ofertas               Crer e observar  465 HCC

Oração 

Mensagem                                                ir. Vládia Macri (IBMM)

Adoração comunitária               Cristo em minha vida  460 HCC

Poslúdio                   Não tente entender               Grupo Canções

CURSO DE LIDERANÇA 
ECLESIÁSTICA

Vagas Limitadas!
Xerox: Carteira de Identidade; CPF; Título 
de Eleitor; Comprovante de residência; 
Diploma e Histórico do Ensino Fundamental 
(autenticados); 02 (duas) fotos 3x4 recente

Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)

O curso é de caráter modular e rotativo, 
devendo o aluno cursar todas as disciplinas 
da Matriz curricular.

O aluno terá direito à carteira de estudante.

O aluno fará as provas dos módulos, os 
quais serão corrigidas pelo CEBESP (Centro 
Batista de Educação, Serviço e Pesquisa). 
A nota mínima de aprovação é 7,0 (sete).

As aulas serão ministrados uma vez por 
semana, na Igreja Batista em Guarabu.

O curso de Liderança Eclesiástica tem por 
objetivo preparar os futuros líderes das 
células da nossa Igreja.

Inscrições abertas na Secretaria da Igreja ou 
com a irmã Glória Catarina (98742-5575)

Maiores detalhes poderão ser obtidos com 
o Pastor Ivan Xavier (99300-6718).

CEIA DO SENHOR
Dia 14 de setembro, às 10 horas.

NOVA COORDENADORA DO 
MINISTÉRIO DA ADORAÇÃO

A Igreja reunida em Assembléia Regular, 
em 24 de agosto 2014, designou a irmã 
Eliane Valentim da Rocha para substituir 
a irmã Sára Souza na Coordenação Geral 
do Ministério da Adoração. 


