
ANO LII  I  Nº 23 05 de junho de 2016.

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
15 às 20h - Gabinete Pastoral 
QUARTA-FEIRA 
15 às 18h - Gabinete Pastoral
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA 
15 às 20h - Visita Pastoral
18h30min - Oração das Déboras

Atividades Semanais

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. 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 na 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

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

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 -

Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”  At  8.31a

REUNIÃO DOS 
DIÁCONOS
14.06, às 19h.

Apascentar: Conduzir ao pasto. 
Vigiar no pasto.

O pastor e os líderes, segundo o 
princípio bíblico de liderança. 

A palavra pastor nunca aparece na 
Bíblia como sendo uma profissão, e sim, 
como um ministério, uma resposta a um 
chamado. Quando Jesus designou o 
apóstolo Pedro para pastorear o rebanho, 
não perguntou das suas habilidades 
profissionais, e sim “amas-me mais do que 
estes outros?” João 21:15-17. 

Quem ama a Jesus, também amará 
aos que foram resgatados por Jesus e os 
tratará como Jesus os tratou. 

Porém, o Novo Testamento não 
conhece um sistema onde uma só pessoa 
tem essa responsabilidade, que sempre 
era atribuída a vários presbíteros. 

O Novo Testamento ensina que 
cada igreja deve ter vários presbíteros 
(Líderes) e que eles em conjunto tem a 
responsabilidade de pastorear o rebanho 
de Deus. Evidentemente haverá a 
necessidade de um dentre os presbíteros 
dirigir o planejamento, coordenar os 
demais líderes, mas a responsabilidade 
pastoral recai sobre todo o presbitério. 
Atos 20:17 e 28.

Assim, todos nós temos a 
corresponsabilidade de auxiliar a igreja 
e ao seu pastor no cuidado uns com os 
outros, como também na divulgação e 
aplicação prática do evangelho do Senhor 
Jesus em nossas vidas, nossos lares, 
nossa sociedade. 

Existem quatro características que 
identificam um bom pastor, segundo as 
escrituras estas características servem 

para avaliarmos o pastoreio da igreja, 
mas também a nós mesmos, enquanto 
corresponsáveis em nosso compromisso 
como membros da igreja do Senhor:

• Primeira característica: Auto 
entrega. “O bom pastor dá a sua vida 
pelas ovelhas”. João 10:11. Este foi o 
exemplo que Jesus nos deu. O apóstolo 
Paulo nos dá um exemplo de como 
se age com pessoas, mesmo cheio de 
problemas - e até fazendo oposição ao 
ministério, como foi o caso dos coríntios. 
A estes Paulo escreve: “Eu de boa vontade 
me gastarei e ainda me deixarei gastar em 
prol das vossas almas. Se mais vos amo, 
serei menos amado?” II Coríntios 12:15. 
O pastor segundo o coração de Deus 
se entrega e se gasta em beneficio das 
ovelhas de Cristo. 

• Segunda característica: Preocu-
pação com a restauração de cada um 
individualmente. A parábola da ovelha 
perdida nos mostra este fato: “Que vos 
parece? Se um homem tiver cem ovelhas, e 
uma delas se extraviar, não deixa nos mon-
tes as noventa e nove, indo procurar a que 
se extraviou? E, se porventura a encontra, 
em verdade vos digo que maior prazer sen-
tirá por causa desta, do que pelas noventa e 
nove, que não se extraviaram. Assim, pois, 
não é da vontade de vosso Pai celeste que 
pereça um só destes pequeninos.” Mateus 
18:12-14. 

Qualquer pastor segundo o coração 
de Deus fará de tudo para recuperar 
pessoas que estão se afastando do 
rebanho. 

• Terceira característica: O pastor 
segundo o coração de Deus não se 
coloca em evidência, e sim, prega a Cristo: 

“Porque não pregamos a nós mesmos, 
mas a Cristo Jesus como Senhor, e a 
nós mesmos como vossos servos por 
amor de Jesus” II Coríntios 4:5. O pastor 
segundo o coração de Deus sempre há 
de se considerar um servo, dando toda a 
honra a Cristo Jesus.

• Quarta característica: O pastor 
segundo o coração de Deus não age 
como dominador sobre o rebanho, 
antes serve como exemplo:  “...Nem como 
dominadores dos que vos foram confiados, 
antes tornando-vos modelos do rebanho”. 
I Pedro 5:3. O bom pastor anda na frente 
do rebanho como o seu exemplo e as 
ovelhas o seguem.

Deus em Sua infinita bondade 
e sabedoria, conhecedor de nossas 
fraquezas, nos deu o auxilio de pastores 
que zelam por nós e pela sua igreja, pois 
sabe dos perigos de nos desgarrarmos, 
como citado em Ezequiel 34:5-6 

“Assim se espalham, por não haver 
pastor, e se tornaram pasto para todas 
as feras do campo. As minhas ovelhas 
andam desgarradas por todos os montes, 
e por todo o elevado outeiro; as minhas 
ovelhas andam espalhadas por toda a 
terra, sem haver quem as procure, ou quem 
as busque”. 

Mas, cabe a nós, membros da igreja, 
vivenciar a Palavra em Hebreus 13:17, para 
que se cumpra em nós a vontade de Deus.

“Obedecei aos vossos guias e sede 
submissos para com eles: pois velam por 
vossas almas como quem deve prestar 
contas, para que façam isto com alegria 
e não gemendo; porque isto não vos 
aproveita a vós outros”.

Ricardo Cunha

Feliz Aniversário
HEITOR FIDELIS.................05/06
JOÃO VITOR MARTINS..13/06 
ISABELA ANDRADE..........17/06
NATHAN BASSIL.................17/06
ANA JÚLIA DE JESUS......19/06
ROGERIO DE JESUS.........19/06
SAMUEL...................................21/06

Ministério infantil

Pastores Segundo o Coração de Deus.
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, 
que vos apascentem com conhecimento e inteligência.  Jeremias 3:15
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
Manhã - Mercedes e Roberta
Noite - Candida e Rafaela
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Thatiana
Contagem de Numerários:
M: Ana Paula e Irinéia 
N: Talita e Veraneide
Escala da Recepção:
M: Marilza / N: Alessandra
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / Genésio
N: Paulo Freire / Ataíde
Escala de Diáconos:
M/N: Osmar e Judith

     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);  Messias e Alacir 
Motta , (pais da ir. Magaly); 
Pedro Marcolino da Silva  
(pai do ir. Claudir); Cícero 
Galdino dos Santos (pai da ir. 
Raquel); José Maria e Zelma; 
Everaldo (esposo Alizete);  
Pastor Clóvis; Luiz Roberto 
Coutinho Ribeiro.;Teresa 
Juçara; Adeilton.

Parabéns pra você... 
Waldir Fontoura Grohs         16/jun
Paulo Roberto Bassil Pires 18/jun
Sidmar José Cruz                   18/jun

AGENDA
[12I06] Dia do Pastor
Dia dos Namorados
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
11:00 Participação especial EBD, Dia 
do Pastor
18:00 Reunião Administrativa MCA/ 

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS

O culto de Oração e estudo da Bíblia 
é tão importante quanto os cultos 
dominicais.  Felizes são aqueles que 
tem fé para apresentar a Deus os 
seus pedidos e bem aventurados 
são aqueles que ouvem e guardam 
a Palavra de Deus.
Na próxima quarta-feira, venha 
e participe do Culto de Oração e 
Estudo da Palavra com a sua Igreja!

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.
4ª Feira: 15 às 18h.

Visita Pastoral:
5ª Feira: 15h às 20h.

Em destaque

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

“A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de
 Cristo. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, evan-
gelistas (...) PASTORES e mestres para o aperfeiçoamento dos santos,

 para a obra do ministério, para a edificação
do Corpo de Cristo”. (Efésios 4.7,11, 12)

Prelúdio                                                                         Ministério Elion
Saudações                                Raquel Galdino

O SENHOR DEUS ESCOLHE, UNGE E PREPARA PASTORES
SEGUNDO O SEU CORAÇÃO...

 Oração
... PARA ANUNCIAREM A SUA PALAVRA

Leitura bíblica em uníssono:  1Timóteo 3.1; 2Timóteo 2.15; 4.2
Cânticos                              Ministérios Elion
Oração de louvor

....  RESTAURANDO OS CONTRITOS DE CORAÇÃO

Leitura bíblica pelo dirigente:                                            Isaías 61. 1-4
Oração

PROCLAMANDO A LIBERDADE AOS CATIVOS

Mensagem

Oração

Poslúdio                                Ministério Elion

Guarabu em ação

DIANTE DO TRONO DE DEUS

Prelúdio                  Instrumental

Ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e 
que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer:  Ao que está 
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, 

e honra, e glória, e poder para todo o sempre (Apocalipse 5.13).

LOUVAMOS O CORDEIRO

Hino HCC 64                                  “Glorioso és tu, Senhor” (McKinney)

Leitura Bíblica:                             Filipenses 2. 1-11

Cânticos                         Minstério Elion

SERVIMOS AO CORDEIRO

Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto 
dos lábios que confessam o seu nome  (Hebreus 13.15).

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Hino 212 HCC                                                 Ó Senhor, vem me dirigir

Oração consagratória

DAMOS GRAÇAS AO CORDEIRO

Mensagem 

Oração e Bênção

Poslúdio                 Instrumental

O Projeto nº 02350004762015 está em 
fase de aprovação no Departamento 
de Fiscalização e Licenciamento da 
Prefeitura (Ilha) - Eng. Roberto.
Oremos pela sua aprovação!

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela, Juliane Lopes e Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Anderson e Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Anderson e Vivian
CULTO INFANTIL:    
M: Vandete
N: 

ACESSE A TV BATISTA DA CBB
www.canalcbbtv.com

TV LUZ:  Programações e mensagens 
de centenas de pregadores do Brasil 
Batista.
TV JUBA:   Tem seu foco na 
adolescência e juventude batista.
Acesse lá e confira!!


