
ANO LI  I  Nº 28  I  12 de julho de 2015.

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 Senador Furtado, 56    
Pça da Bandeira - RJ  
CEP: 20720-020   
Tel: (21) 2569 5239
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,                         

Efésios 1.3

 Uma notícia tem tirado o sono 
de muitas pessoas em São Paulo. Um 
grupo de três homens contaminados 
pelo vírus HIV (o da AIDS) estão 
aproveitando o tumulto do metrô, nos 
horário de maior movimento, para 
aplicarem com uma seringa sangue 
contaminado nos passageiros dos trens. 
Segundo a informação vinculada na 
Internet, 6 pessoas já forma vítimas dos 
ataques do grupo, que tenta se vingar 
da sociedade em função de terem ficado 
doentes. Sem querer entrar no mérito de 
como eles foram contagiados pelo vírus, 
fico me questionando: por que pessoas 
simples e inocentes tem que pagar pelo 
problema dos outros? Que culpa tem 
alguém que nem ao menos conhece 
essas pessoas para ter que pagar pelos 
seus problemas?

 Infelizmente, em muitas situações 
o ser humano age assim com os seus 
semelhantes. Os filhos muitas vezes 
pagam pelo mau humor dos pais, 
que chegam do trabalho cansados e 
estressados e acabam descontando a 
raiva do chefe nelas, crianças inocentes 
que apenas querem um pouco de 
carinho e atenção e que são trocadas 
pela televisão ou por qualquer outra 
coisa de menor importância. Os 
cônjuges acabam recebendo a culpa 
da canseira dos outros, que nunca 
estão dispostos a compartilhar amor 
e carinho, preferindo dormir ou ver 
televisão, enquanto o outro sofre 
sozinho, isolado e desprezado no que 
tem de mais importante, ou seja, seu 
amor, que é trocado por qualquer 
problema de trabalho, finanças ou 
qualquer outra preocupação. No que 

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

A vingança contra os inocentes

DESAFIO EBD
Atendendo aos pedidos, a gincana  sobre o livro de 

Atos foi transferida para o dia 12/07/2015

Oba!!! Teremos mais tempo para a leitura.

diz respeito às ações dos governos, muitos 
desviam verbas públicas e quem acaba 
sofrendo é o povo que fica sem saúde, 
educação e outras coisas essenciais.

 Por que sempre os inocentes tem que 
pagar pelos culpados? Por que sempre o 
clamor de justiça dos inocentes é abafado 
pelas injustiças dos culpados?

 Este era o clamor de um homem do 
passado chamado Habacuque. Ele viveu 
em um tempo onde seu povo (Israel) estava 
sendo oprimido por uma nação pagã. O 
seu clamor era como o de muitos hoje em 
dia: “Até quando, SENHOR, clamarei eu, e 
tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! 
E não salvarás? Por que me mostras a 
iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois 
a destruição e a violência estão diante de 
mim; há contendas, e o litígio se suscita” 
(Habucuque 1:2,3). A sua situação era 
tão assustadora que ele decide parar de 
reclamar para ver o que Deus faria: “Pôr-
me-ei na minha torre de vigia, colocar-
me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver 
o que Deus me dirá e que resposta eu 
terei à minha queixa” (Habacuque 2:1). Ele 
estava desapontado com o próprio Deus, 
julgando que Ele não estava fazendo nada 
em seu favor.

 A resposta de Deus a este clamor é 
a mesma que Ele dá a todos aqueles que 
sofrem injustamente nas mãos de pessoas 
que não se importam com elas. Deus diz 
no Salmo 37: “Não te indignes por causa 
dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que 
praticam a iniquidade. Pois eles dentro em 
breve definharão como a relva e murcharão 
como a erva verde”. E mais, Ele ainda diz: 
“...não te irrites por causa do homem que 
prospera em seu caminho, por causa do 

que leva a cabo os seus maus desígnios. 
Porque os malfeitores serão exterminados, 
mas os que esperam no SENHOR 
possuirão a terra”. Veja que a promessa de 
Deus para os que n’Ele confiam é de que 
serão vitoriosos em meio à toda injustiça e 
violência que sofrem.

 Mas você pode estar se perguntando: 
como conseguir isso? Como ver a verdade 
triunfar sobre a mentira e a justiça sobre 
a injustiça? O Salmo 37 diz: “Confia no 
SENHOR e faze o bem; habita na terra 
e alimenta-te da verdade. Agrada-te do 
SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu 
coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR, 
confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair 
a tua justiça como a luz e o teu direito, como 
o sol ao meio-dia. Descansa no SENHOR 
e espera nele... Deixa a ira, abandona o 
furor; não te impacientes; certamente, isso 
acabará mal”.

 Se você duvida que Deus esteja pronto 
a ajudá-lo a vencer as lutas que enfrenta, 
lembre-se de que um dia Ele mandou Seu 
próprio Filho para morrer inocente no 
lugar de todos os pecadores do mundo. 
Ele foi vítima da vingança do homem, mas 
mesmo assim continuou firme no Seu 
propósito, a fim de nos ajudar. E como 
disse alguém: “O amor de Deus por mim 
no passado me proíbe de pensar que Ele me 
abandonará no futuro”.

 Assim, confie em Deus, pois, com 
certeza, Ele sabe ajudar aqueles que sofrem 
injustamente, pois Ele já passou por isso 
e sabe o quanto dói ter que pagar pelos 
erros dos outros.

Extraído - Pr. Josué Gonçalves
Por Andréa Romano
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Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Igreja em ação

Prelúdio                                                              Instrumental

Oração de adoração 

Leitura bíblica:            1 Cr 16.8; Sl 96.4; 1 Cr 16.9; Sl 96.4

Dirigente: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome; fazei co-
nhecidos entre os povos os seus feitos.

Todos: Porque grande é o Senhor, e digno de ser louvado.

Dirigente: Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas 
obras maravilhosas. 

Todos: Porque grande é o Senhor, e digno de ser louvado.

Canto  2 HCC                          Santo! Santo! Santo! (Heber/Dykes) 

Leitura bíblica:                                           Salmo 72.18 e 19 

Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que rea-
liza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para 
sempre; encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém.

Oração

Cânticos espirituais                                              Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas 

Momento de Intercessão

Mensagem                                                            Nair Bastos

Oração 

Poslúdio                                                             Instrumental

LOUVAREI E PROCLAMAREI O NOME DO SENHOR...

 Igreja em ação 

Prelúdio                               Vinde, cristãos, cantai (Bateman/Carr)

... PORQUE ELE É DEUS!

Oração

Leitura bíblica:                        Deuteronômio 32:1-4; Salmos 86:12

Canto                                                        Ministério Elion

Oração

 Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus 
Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: 

“Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e 
da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus 
inimigos em suas mãos”. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo.

(Gênesis 14.18-20)

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração

...PORQUE SUA SOBERANIA É PLENA

Leitura bíblica:                                                     João 17.1-3

Canto                                                                Ministério Elion

Leitura bíblica:                                                      Salmo 86.2-13ª

Canto 380 HCC      Com a minha voz clamo ao Senhor (Verner Geieir)

Momento de intercessão

Mensagem                                                           Sidmar Cruz

Oração 

Poslúdio                                      Finda-se Este dia (Loud/Sutton)

     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: Pamela
N: Samanta
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Rejane /  Irene 
N: Glória / Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Marcella / Thatiana
Contagem de Numerários:
M: Veraneide / Lucimar
N: Talita / Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha/Judith
N: Magaly

Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Jairo/Ataíde 
Escala de Dirigentes:
M: Adenair
N:  Diac. Josias
Escala de Regência:
M/N:  Anderson
Escala de Pianista: 
M/N: Eli Valentim

     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); 
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; José e Lauriza; Jathir; 
Laodicéia; Nathália Parucker Soares de 
Sá (sobrinha da ir Lucimar); Luis Carlos 
Soares e Sônia (tios da Luciamar)

Parabéns pra você... 
Joana Rodrigues Viana              14/jul

Josias de Jesus                                    14/jul

Talita Ferreira Xavier                   14/jul

AGENDA
[HOJE] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
18:00 Reunião Administrativa (MCA) - 
Apresentação de relatório da MR
19:00 Culto Vespertino

[13I07] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[14I07] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP 
- Prova.

[15I07] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico 
(direção MCA)

[16I07] 19:30 Reunião de Conselho e 
Ministérios (Escolha da Comissão Indicação 
de nomes para a Diretoria 2016)

[17I07] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[18I07] 15:00 Chá dos Avós e Dia do Amigo 
(MCA)
19:30 Adolovem do Amigo (Festa)

[19I07] Dia do Jornal Batista 
09:00 EBD 
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Assembléia 
Administrativa Regular
19:00 Culto Vespertino

[20I07] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[21I07] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[22I07] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[24I07] 15:00 Reunião da Diretoria da 
UFMIBIG
19:30 Ensaios do Coro Elos

[25I07] EBF - Ministério Infantil

CAMPANHA DO ELEVADOR
Você pode contribuir com qualquer quantia. 
Basta fazer a sua oferta por intermédio dos 
envelopes distribuidos pela Igreja, colocando 
“Campanha do Elevador”. 
O contrato para a fabricação do nosso 
elevador foi assinado na última quarta-feira 
(24/06).

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR

Prova da 4ª Apostila - 14/07/2015, 
às19:30 horas.

Todos os matriculados devem trazer 
o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
para a compra da 5ª apostila (até terça, 
14/07/15).

Alunos, não percam!!
Alunos que tem pendências com 

documentos:
Elinéa e Nilberto - 1 foto 3x4 e Título 
de Eleitor.
Nair Bastos - 2 fotos 3x4 e comprovante 
de residência
Ni lza Br i to- T í tu lo de E le i tor  e 
comprovante de residência

Entregar os mesmos à ir. Glória 
Catarina.

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS
Por um período, ficará sob a responsabilidade 
dos irmãos Sidmar e Manoel Sales (1 Pedro 
4:7).

INFORMATIVO MCA
Projeto Renovo (NOVA DATA)
A irmã Ana Katia Alves de Lima 
Coordenadora Executiva da União 
Feminina Missionária Batista Carioca 
(UFMBC) será a nossa  preletora no 
culto dia 06/09/2015 (domingo, às 
10h30min.

#AGOSTO MES DA JUVENTUDE

Atos 4:
12


