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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 
19h30min - Aula do Pólo de Estudos (CEBESP) 
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro 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

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
www.batistas.org.br

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.

Efésios 1.3

Nasceu no coração de Deus um sonho... 
uma semente foi plantada, regada e 
cresceu... assim, em 14 de novembro 

de 1964, após muitas lutas, na Rua Vístula, esquina 
com a Rua Crundiúba se formou a Igreja Batista 
em Guarabu. No dicionário Guarabu significa 
árvore (Peltogyne discolor). Trata-se que uma árvore 
leguminosa-cesalpiniácea, nativa brasileira, de 
madeira nobre, casaca grossa, flexível, aromática, 
que produz sementes grandes e flores viçosas, que 
são usadas na produção de óleos aromáticos e a 
madeira de tão boa é empregada na construção 
civil. 

Tal como a Árvore frondosa que deu origem 
ao seu nome a Igreja Batista em Guarabu cresce, 
hoje, forte, sem se abater com as adversidades do 
mundo, prosperando em meio à aflição, exalando 
um bom perfume e principalmente, produzindo 
frutos grandes e fortes. Completamos em novembro 
51 (cinqüenta e um) anos de dedicação a obra 
de Deus, compromisso com a obra missionária e 
principalmente de amor a Jesus Cristo.

Podemos crescer mais e com certeza vamos! 
Como pessoas, individualmente e principalmente 
unidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo.  Portanto, 
deixo para todos os irmãos uma adaptação dos 
conselhos de Paulo para os cristãos em Roma, 
narrada na Carta aos Romanos capitulo 12, ora 
transcrito de forma adaptada:

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

“Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias 
de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício 
vivo, ... Não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa mente, 
para que possais discernir qual é a vontade de 
Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que 
é perfeito. Pois, como em um só corpo temos 
muitos membros e cada um dos nossos membros 
tem diferente função, assim nós, embora sejamos 
muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada 
um de nós é membro um do outro. Temos dons 
diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. 
Dedique-se ao ministério! Que vossa caridade 
não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos 
solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com 
afeição terna e fraternal. Não relaxeis o vosso zelo. 
Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede 
alegres na esperança, pacientes na tribulação e 
perseverantes na oração. Socorrei às necessidades 
dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. 
Abençoai os que vos perseguem; abençoai-os, 
e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se 
alegram; chorai com os que choram. Vivei em boa 
harmonia uns com os outros. Não te deixes vencer 
pelo mal, mas triunfa do mal com o bem.”

Para terminar deixo para a Igreja um desafio 
diário que se revela por meio de um passatempo e 
um desejo sincero de que todos os irmãos possam 
neste aniversário de 51 anos da Igreja Batista em 

Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

Informativo EBD
Olá irmão matriculado na EBD, para obter sua revista referente ao 4º trimestre, 
favor procurar seu professor.
Aproveitamos para lembrar aos irmãos o fato de que a revista da EBD é destinada 
exclusivamente ao estudo na própria EBD, como o acompanhamento/apoio do 
professor e o uso da Bíblia como fonte.
Para literatura destinada a evangelização, solicitamos que os irmãos se dirijam 
ao Departamento de Evangelismo e assim obterão a literatura adequada para tal.

Um forte abraço,
EBD – Guarabu

VIGÍLIA de oração

19 I NOV 
22 às 5h

Continua na próxima página...
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Em destaque

(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela e Juliane
Caminhando (5 a 8 anos): 
Júlia e Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Paul e Gabriela
Culto Infantil:    
M/N: Escala Dep. Infantil
Berçário: (0 a 3 anos)    
M:  Alice e Silvana
N: Marlene e Glória
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Gabriela
Contagem de Numerários:
M: Lucia/ Talita
N: Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vandete
N: Marilza
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Jorge Marques
Escala de Dirigentes:
Sábado: Diego Albuquerque
Domingo M: Diac. Alcides Jorge
Domingo N:  Diac. Josias de Jesus
Escala de Regência:
M/N:  Anderson
Escala de Pianista: 
M/N: Elinéa

     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; Laodicéia (cirurgia.); Ricardo 
Cunha (emprego); Welington (filho 
irmão Alayr); Luciane Lopes;  Messias 
Mota, Tereza Carlos Teixeira (pai e  tia 
da ir. Magaly); Pedro Marcolino da 
Silva  (pai do ir. Claudir); Cícero Galdino 
dos Santos (pai da ir. Raquel); José 
Maria e Zelma; José Maria Regadas; 
Raimunda; Evanilde; Silvia; Maria das 
Neves; Leocina; Agenor; Natan; Plínio; 
Diac. Santos; Jathir; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Lucimar); Aline; Fernanda Cristina; 
Théo (neto do irmão Antônio esposo 
da Diac. Judith)

Parabéns pra você... 
José Maria de Aguiar Regadas  16/nov

Victória Christina de L Aguilar  16/nov

Mariane Maria N. Gonçalves     20/nov

Silvia Maria da Conceição           21/nov

Preletor do 51º aniversário da Igreja 
Batista em Guarabu
Pastor Vitor Manuel Valente, da PIB de 
Copacabana.
Cultos especiais em 14 e 15 de novembro 
de 2015.

CULTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 
NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS
Realização: Mulheres Cristãs em Ação da 
Associação das Igrejas Batistas da Ilha do 
Governador (AIBIG).
Dia: 26/11/2015, quinta-feira, às 15h.
Local: Templo da Igreja Batista em Guarabu.

ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DA MCA 
IGREJA BATISTA EM GUARABU
Dia: 29 de novembro de 2015, às 19h.
Preletora: Lúcia Margarida Pereira de Brito, 
Diretora Executiva da União Feminina 
Missionária Batista do Brasil (UFMBB).

VIGÍLIA
Tema: Se a sua vida está parada, venha orar 
conosco e ouvir esta Palavra!
Dia:  19/11 de 22 às 5h. 
Local: Templo da Igreja.
Texto: Ageu 1 e 2
A realidade de muitos irmãos hoje é 
semelhante ao contexto descrito no Livro 
de Ageu. A obra de reconstrução do templo 
estava parada por mais de 15 anos. Ageu 
profetizou para que eles retomassem a 
obra. Assim deve ser a vida daquele cuja 
vida está parada.
- Parada por causa de uma enfermidade.
- Parada por causa de uma decepção.
- Parada por causa de um conflito familiar.
- Parada por causa do desemprego.
Se a sua vida parou por algum conflito 
espiritual, venha ouvir a profecia de Ageu 
e orar mais intensamente para vencer o 
seu problema.

FORMAÇÃO DE LÍDERES
Toda terça-feira, às 19h30min., no Auditório 
com o Pastor Ivan.
Estamos estudando: Métodos de Ensinos 
Bíblicos.

AGENDA
[15I11] Dia da Educação Teológica 
Proclamação da República
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino – Encerramento de 
Missões Nacionais
19:00 Culto Vespertino - Aniversário da IBG - 
51 anos (Eventos Especiais)

[16I11] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[17I11] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[18I11] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico 
(direção MCA)

[19I11] 19:30 Reunião de Conselho e 
Ministérios - Apresentação de Relatórios das
Lideranças, com oportunidades de melhorias 
para 2016
Vigília de Oração, das 22h às 05h. 

[20I11] Feriado Dia Nacional da Consciência 
Negra
19:30 Ensaios do Coro Elos

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS
Ninguém imagina que as Parábolas 
do Senhor Jesus fornecem a raiz da 
teologia da salvação desenvolvida nas 
demais epístolas do Novo Testamento.  
Somente quem está acompanhando o 
Estudo das Parábolas nas quartas-feiras 
tem esta noção. 

Venha e participe com a sua família!

Participe assinando a lista de apoio!
Dispõe sobre propostas legislativas para 

aprimorar a prevenção e o combate a 
corrupção.

As listas estarão disponíveis na secretaria 
e  Recepção da Igreja!

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Dia: 22/11/2015, às 10h30min; 
Assunto: ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA 2016;
Local: Templo da Igreja Batista em Guarabu

NOTA DE FALECIMENTO
Partiu para a Glória, na madrugada do 
dia 09/11/2015, a irmã Maria Salgado 
Fernandes. 
Contamos com as orações para que 
o Santo Espírito esteja confortando e 
consolando a família.

REUNIÃO COM OS JOVENS E 
ADOLESCENTES
HOJE (15/11/15), às 18h00 no Auditório com 
o Pr. Ivan Xavier.

Guarabu, renovarmos o compromisso diante de Deus 
de não nos conformarmos com esse mundo, de nos 
unirmos cada dia mais no amor e na alegria, amar 
o próximo, de ser uma Igreja que ora, que age e 
cresce a cada dia mais e mais produzindo frutos que 
agradam a Deus. Por fim, sejamos como “... árvore 
plantada junto às boas águas e que estende as suas 
raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá 
quando chegar o calor, porque as suas folhas estão 
sempre viçosas; não sofre de ansiedade durante o 
ano da seca nem deixará de dar seu fruto!” (Jeremias 
17:8.)

1. Sinônimo de alegria 4 letras - Mateus 25:21;

2. O Exercício da bondade e necessidade de 
apoio revela um verbo com 6 letras – 2 Crônicas 
14:11;

3. Antônimo de ira com 3 letras, indica um 
estado de espírito que todos buscam mas só quem 
acredita em Jesus tem, pois provem de Deus... – 
Filipenses 4: 6-7 e João 14:27;

4. Substantivo de 10 letras que retrata 
qualidade, virtude dos irmãos de Guarabu 
que agem com moderação, domínio próprio e 
autocontrole – Atos 24:25, Gálatas 5:23, II Pedro 

1:6 e Provérbios 16:32;

5. É um verbo de 4 letras que é um mandamento 
de Deus para todo aquele que deseja herdar a vida 
eterna e se encontra em Lucas 10: 26-27;

6. É um substantivo que indica gentileza, 
consideração, misericórdia – Salmos 36:7;

7. Antônimo de ferocidade, agressividade, 
palavra de 8 letras que indica ternura, carinho e 
está em Gálatas 6:1.

Samanta Cristina da Silva Cruz

Continuação do editorial


