
ANO LI  I  Nº 18  I  03 de maio 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
SÁBADO 
14h/16h- Escola Bíblica aos Sábados

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

Se um dia, ao acordar, 
você encontrasse, ao lado da 
sua cama, um lindo pacote 
embrulhado com fitas coloridas, 
o que você iria fazer?

Possivelmente você o abriria, 
antes mesmo de lavar o rosto, 
rasgando o papel, curioso para 
ver o que havia dentro…

Talvez houvesse ali algo de 
que você nem gostasse muito…

Então você guardaria a caixa, 
pensando no que fazer com 
aquele presente aparentemente 
inútil?

Mas no dia seguinte, porém, 
lá está outra caixa… Mais uma 
vez, você abre correndo, e dessa 
vez, porém, há alguma coisa de 
que você gosta muito…

Uma lembrança de alguém 
distante, uma roupa que você viu 
na vitrine, a chance de um carro 
novo, um casaco para os dias de 
frio ou simplesmente um ramo de 
flores de alguém que se lembrou 
de você…

E isso acontece todos os dias, 

mas nós nem percebemos…

Todos  os  d ias  quando 
acordamos, lá está, à nossa 
frente, uma caixa de presentes 
enviada por Deus, especialmente 
para nós: um dia inteirinho para 
usarmos da melhor forma possível!

Às vezes, ele vem cheio 
de problemas, coisas que não 
conseguimos resolver, tristezas, 
decepções, lágrimas…

Mas outras vezes, ele vem 
cheio de surpresas boas, alegrias, 
vitórias e conquistas…

O mais importante é que, todos 
os dias, Deus embrulha para nós, 
enquanto dormimos, com todo 
carinho, nosso PRESENTE: o dia 
seguinte… E Ele cerca nosso dia 
com fitas coloridas, não importa 
o que esteja por vir…

A esse dia quando acordamos, 
chamamos PRESENTE…

O momento, agora… O 
PRESENTE de Deus para nós!

Nem sempre Ele nos manda o 
que esperamos o que queremos… 

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

DEUS TEM UM PRESENTE PARA VOCÊ

Mas Ele sempre, sempre e 
sempre, nos manda o melhor, o 
de que precisamos muito mais do 
que merecemos…

Abra seu PRESENTE todos os 
dias, primeiro agradecendo a 
quem o mandou, sem se importar 
com o que vem dentro do pacote!

Sem dúvida, Ele não se 
engana na remessa dos pacotes! 
Se não veio hoje o PRESENTE que 
você esperava, não desista…

Abra o de amanhã com 
mais carinho, pois a qualquer 
momento, seu sonho chegará… 
Embrulhadinho para PRESENTE!

Lembre-se que Deus não 
atende as nossas vontades, mas 
sim, as nossas necessidades.

Que seu “pacote” de hoje 
esteja cheinho de alegrias e 
conquistas!

Extraído (Autor Desconhecido)
ANDRÉA ROMANO

ESPAÇO EBD
Queridos, agradeço ao nosso Deus pela oportunidade  que Ele me concedeu de trabalhar com os irmãos 

no mês da EBD. Meu muito obrigada  a todos,  que direta ou indiretamente,   ajudaram e participaram das 
programações.

Ainda temos muito para fazer,  e com a aprovação do nosso Deus  e o apoio dos irmãos,  estaremos no 
decorrer do ano de  2015,  trabalhando intensamente para que a Palavra de  Deus  seja cada vez mais lida e 
estudada, e  em  todos os lares possamos ouvir o nosso grito de alegria: E B  D ...  É   BOM  DEMAIS!!!

Afinal... precisamos continuar abraçando a ideia  de que a. EBD É PARA TODA A  FAMÍLIA!!!

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração da MCA, toda 
terça, às 15h00.

MISSÕES MUNDIAIS 2015
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Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

NEGUE-SE A SI MESMO, TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME

Prelúdio                           Livre em Cristo (Ralph Manuel)

Oração de gratidão pelo sacrifício do Senhor Jesus

Leitura bíblica:             Lucas 9.22-24

Todos: Jesus disse: É necessário que o Filho do homem sofra 
muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos che-
fes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite 
no terceiro dia”.”Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se 
a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem 
quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida 
por minha causa, este a salvará.

Canto 25 CC                                         Amor (Boswell/McGranahan)

Dedicação de dízimos e ofertas instrumental

Oração dedicatória

Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo 
dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho 

que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.  
Hebreus 10: 19 -20

Cânticos espirituais                                          Ministério Elion 
Tu és santo (Michael W.Smith);  Jesus em tua presença (Asaph Borba)

Oração intercessória por Missões; enfermos; pelas vítimas do 
terremoto

Mensagem/Ceia do Senhor

Oração 

Poslúdio cantado 499 HCC      Ouvi contar a história de Jesus 
(E. Bartlett)

Guarabu em ação

FAMÍLIA NO TEMPO DA GRAÇA

Preludio, 160 HCC                                               Instrumental
Graça Real Sem Fim (Jack P. Scholfield)

Boas Vindas     Andréa Romano

Leitura em Uníssono                        João 1:16; Romanos 3:24
“Porque todos nós temos recebido da Sua plenitude e GRAÇA 

sobre GRAÇA. 
...Sendo justificados gratuitamente, por Sua GRAÇA, mediante 

a redenção que há em Cristo Jesus” 

Oração de Gratidão

TEMA:  A FAMÍLIA NO TEMPO DA GRAÇA

DIVISA:  ‘’Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, 
para que possamos alcançar misericórdia achar graça, a fim de 
sermos ajudados em tempo oportuno’’ João 1:16; Hebreus 4:16

Minist. de Louvor/Hino Oficial       Família Debaixo da Graça 
(Mauricio Paes)  

‘’Dando GRAÇAS por tudo a Deus, o Pai, em Nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo’’ (Efésios 5:20)

Leitura Bíblica:                            Salmos 92:1,2; 138:1,3 118,1

Consagração das Nossas Vidas e Bens
Dedicação dos Dízimos, Ofertas e Talentos    Ministério de Louvor

Oração de Agradecimentos

Mensagem                                                          Pr. Ivan Xavier

Oração

Poslúdio                                                 Te Agradeço (Kleber Lucas)

     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: Gabriela
N: Vandete / Hadriana 
Berçário: (0 a 3 anos)    
Manhã:  Mercedes e Irene
Noite:  Marlene e Alice
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M: Thatiana
N: José Vitor
Contagem de Numerários:
M: Marilza / Telma 
N: Lucia
Escala da Recepção:
M: Lucia
N: Edna
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos
Escala de Dirigentes:
M: 
N: Andréa Romano
Escala de Regência:
M/N:  Pr Paulo Tavares
Escala de Pianista: 
M/N: Paul 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.” 
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; Moisés e Iracy; 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... 
Arildo Ribeiro Jorge                  06/mai

Francisco Alves Leonêz Filho    07/mai

Wallace Fraga de Jesus             07/mai

Adriana Figueiredo de Jesus    08/mai

Andressa Igreja Lourenço        08/mai

Ana Maria da Silva                   11/mai

AGENDA

[HOJE] Dia Batista de Ação Social - Mês 
Mês da Família
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Ceia do Senhor
19:00 Culto Vespertino

[04I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[05I05] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[06I05] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[08I05] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[10I05] Dia das Mães 
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Dia das Mães 
(Eventos Especiais) / Participação do Minist. 
Infantil
19:00 Culto Vespertino

[11I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[12I05] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

CAMPANHA DO ELEVADOR
Todos sabem que o elevador será de grande 
ajuda aos idosos e portadores de necessidades 
especiais, além de permitir o acesso facilitado a 
todos os andares do nosso Templo, incluindo 
o nosso terraço. Por isso apelamos a todos os 
membros e amigos que quiserem contribuir 
na aquisição do nosso ELEVADOR, que dêem 
uma oferta especial para esta finalidade, 
utilizando os nossos envelopes, identificando 
a oferta como: CAMPANHA DO ELEVADOR.

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR

O estudo da 3ª Apostila já está em 
andamento. Venha e participe com 
dedicação desse esforço especial da 
sua Igreja!

Alunos, não percam!!

Alunos em falta com documentos 
devem entregar os mesmos à ir. Glória 
Catarina.
Atenção alunos do Polo de Estudos!
Toda terça, às 19h30min.
Suplente na Tutoria do Polo (nos 
impedimentos eventuais do Tutor)
Pastor Nilberto (IBCZ10)

MISSÕES MUNDIAIS
A sua oferta sustentará os nossos 
missionários em diversos países 
do mundo.

ORE - CONTRIBUA - DIVULGUE
Tema:  MEU CHAMADO - Voz de Deus às 
Nações

Divisa: Por causa da graça que Deus me 
deu, de ser um ministro de Cristo Jesus 
para os Gentios, com o dever de proclamar 
o evangelho de Deus, para que os gentios 
se tornem uma oferta aceitável a Deus, 
santificados pelo Espírito Santo. Rm 15.15b-16 

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 serão sustentadas 
pelos proponentes, apreciadas, analisadas 
e discutidas em reuniões do Conselho 
Administrativo Eclesiástico.

CANTINHO DO DEP. INFANTIL
Parabéns à todas as crianças que 
fazem aniversário no mês de 

Maio! 

Esther -12/Mai

Portanto ponham em primeiro lugar 
na sua vida o Reino de Deus e aquilo que 

Deus quer. Mateus 6.33

CANTINA IBG
Prezados irmãos, todos que desejarem 
fazer uso da cantina da igreja (membros 
e ministérios), antes deverão entrar em 
contato com a irmã Marilza (Coordenadora 
da Cantina), para que a mesma possa fazer a 
autorização. Gratos pela compreensão..

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª 
FEIRAS
Não julgue o culto de oração da sua Igreja 
pelo muito ou pouco de irmãos que vem. 
Lembre-se de que o seu Senhor ficou só 
em oração no Jardim do Getsêmani. Não 
julgue o culto de oração pelo número 
de pedidos feitos ou pelo número de 
orações levantadas. Lembre-se de que 
basta somente uma oração para mudar o 
mundo todo: A SUA - Mateus 21:22.


