
ANO XLIX  I  Nº 52 I  22 de dezembro de 2013.

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  
17-21h30min - Projeto Música em Guarabu
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Dons & Tons
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

Informativo do Departamento Infantil 

A notícia mais alvissareira 
que este mundo já recebeu é, sem 
dúvida, a do nascimento de Jesus. 
Digamos que as coisas deram errado 
com a criação deste mundo. Alguns 
sabem e outros não, que a vida 
humana está por um fio. Que todas 
as coisas criadas caminham para 
o seu colapso final. Embora as 
coisas possam, aparentemente, 
dar o sentido de que tudo esteja 
seguro por aqui, é neste quadro 
de duvidosa  tranquilidade, que 
repousa, escondida, uma tragédia 
sem precedentes para toda a 
Criação. É nesta perspectiva futura 
de tragédia e morte, de sofrimentos 
e tristezas eternas, que brilha, 
antecipadamente, uma luz salvadora 
na escuridão.

D e u s  e n v i o u  o s  s e u s 
profetas para pregarem a mensagem 
de que o Messias, o Salvador deste 
mundo, viria nos livrar de tão grande 
morte. E no tempo favorável, na 
plenitude dos tempos, esta profecia 
se cumpriu com o nascimento de 

Jesus. Por sermos tão míopes em nossos 
entendimentos espirituais, muitos de 
nós não conseguem ver a grandiosidade 
da mensagem de Vida Eterna que o Filho 
de Deus veio nos trazer. Somente Deus, 
na sua infinita bondade e graça, poderia 
revelar algo tão grandioso, porque, se 
dependesse de nós, jamais veríamos a 
nossa propria condição de perdidos e 
destinados à morte eterna, mas quando 
somos iluminados pelo Espírito Santo e 
pela Palavra de Deus, compreendemos 
a maravilhosa mensagem de salvação 
trazida pelo Salvador Jesus.

O que o Evangelho proclama 
sobre o Natal de Jesus? Primeiramente 
que são boas notícias para todos os 
homens: “eis aqui vos trago novas de 
grande alegria, que será para todo o povo: 
pois,  na cidade de Davi, vos nasceu hoje 
o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lucas 
2:10,11). Em segundo lugar, que os céus 
manifestaram grande alegria com a 
nossa salvação: “e, no mesmo instante, 
apareceu com o anjo uma multidão dos 
exércitos celestiais, louvando a Deus, 
e dizendo: Glória a Deus nas alturas, 

A maravilhosa 

Missões Nacionais

TEMA 2013

EDIFICADOS EM

 

CRISTO,O,

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 
escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e 
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim 
de que tudo quanto em meu nome pedirdes 
ao Pai ele vo-lo conceda.”  João 15.16

“Amados Irmãos”
       Agradeço a colaboração dos irmãos, para a Cantata de Natal do 

Departamento Infantil, que será apresentada dia 24 de dezembro, às 19:30h.

       Esperamos e contamos com a presença de todos os irmãos e que 
possam trazer visitantes.

                                                                              Muito Obrigada, Tia Julia

   “Jesus Nasceu... Assim se fez a Noite de Natal!”

INFORMATIVO MCA

Reunião de oração 
toda terça-feira, às 

15h00. 

paz na terra, boa vontade para com os 
homens” (Lucas 2:13,14). Em terceiro 
lugar, que o Natal de Jesus deve ser 
visto como a nossa única possibilidade 
de salvação. Nas palavras do servo 
Simeão, o qual segurou Jesus em seus 
braços, foi revelado pelo Espírito Santo: 
“agora, Senhor, despedes em paz o teu 
servo, segundo a tua palavra, pois já 
os meus olhos viram a tua salvação” 
(Lucas 2:29,30). E por último, que esta 
mensagem do Natal de Jesus deve ser 
espalhada por todo o mundo. A profetisa 
Ana deu graças a Deus pelo Natal de 
Jesus, “e falava dele a todos os que 
esperavam a redenção em Jerusalém” 
(Lucas 2:38).

Fazemos bem, como Igreja 
portadora da mensagem do Evangelho, 
em celebrarmos o nascimento de Jesus. 
Que o real sentido do Natal traga grande 
alegria para o coração da Igreja do 
Senhor, e que mais uma vez, vidas 
sem tocadas e salvas pela maravilhosa 
mensagem do Natal.

Pastor Ivan Xavier  

mensagem do

 Natal



DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a aju-
dar na recuperação de 
dependentes químicos (in-

clusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

CORAL ELOS
Ensaios aos sábados, às 16h00.
Sob a regência da Ir. Eliane. 
Contamos com sua presença!!
Informações: Ir. Telma

MUSICA EM GUARABU
Nossas aulas já começaram toda 3ª 
feira de 17h00 às 19h00, aulas de  
“inicialização musical”, para crianças 
de 6 à 14 anos.  Jovens e Adultos, 
de 19h00 às 21h30min.
Temos aulas de: canto, violão, 
teclado/piano, metais e bateria.

Contamos com suas orações!

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 nas seguintes 
datas: dia 18 de fevereiro de 2014 
(terça-feira); dia 20 de maio de 2014 
(terça-feira) e dia 15 de julho de 2014 
(terça-feira). Após esse período de 
depuração, o nosso Regimento Interno 
será registrado em cartório e valerá 
oficialmente.

AGENDA
[Hoje] Dep. Inf. Comemoração de Natal 
- Manhã no Culto Infantil 
- Apresentação do Musical de Natal “Faz 
Brilhar”, às 19h00 - Coro Dons & Tons.
[24I12] Cantata de Natal Dep.Infantil - “O 
aniversário de Jesus”, às 19:00hs.
[25I12] Natal - NÃO teremos a reunião 
de oração no Templo.
[29I12] Confraternização de final de ano 
e aniversariantes do Semestre Dep. Inf. 
às 19:00hs.
[31I12] Último Culto do Ano, e posse da 
Nova Diretoria 2015, às 22h00.
[ 01 I 01 ]  A n o  N o v o  /  D i a  d a 
Confraternização Universal
- Férias Pastorais (01 a 30/01)
[05I01] 10:00 - Ceia do Senhor    Pr Paulo
19:00 - Culto Vespertino – Pr Nestor

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio  Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Tias Carolina e Vandete
Amigos de Missões: 
Tia Erenilda
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene 
N: Carine
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show:  
M: Giovanna 
N: Juliane
Contagem de Numerários:
M: Irinéia
N: Irinéia e Telma
Escala da Recepção:
M: Irene / Caleb                                                                         
N: Nilza / Josias /Paulo Silva
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb e Marcio Gonçalves              
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: 
N: 
Escala de Regência:
M/N: Eli Valentim
Escala de Pianista:
M/N: Eliane 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; 
Lucas Estrella da Rosa; Claudia 
Cristina da Silva; Flávia; Viviane; 
Thiago; Carlos Alberto; Cícero; Ir. 
Laudicéia; Welington (filho irmão 
Alayr);  irmã Nair Tavares; Julia 
Martinez Gonçalves;

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 (Novo site)

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Parabéns pra você... 
Diego Albuquerque da Silva 
22/12.........................................................2462-4471

Johny Handerson Pedraça Nogueira 
22/12.........................................................8315-8244

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

O Salvador chegou
Preludio ............................................................................................Instrumental

Boas Vindas e Oração 

Irradiando a luz sobre os povos
Leitura Bíblica: Isaías 60. 1-3
Uníssono: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e 
a glória do SENHOR vai nascendo sobre ti;Porque eis que as 
trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos; mas sobre ti o 
Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.E os gentios 
caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu.

Hino   106 HCC - Cantai que o Salvador chegou! (1º e 2º estrofe)

Leitura Bíblica: Isaías 60. 20-21
Unissono: Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará; 
porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto 
findarão.E todos os do teu povo serão justos, para sempre 
herdarão a terra; serão renovos por mim plantados, obra das 
minhas mãos, para que eu seja glorificado.

Hino   106 HCC - Cantai que o Salvador chegou! (3º e 4º estrofe)

Mostrando amor ao mundo

Entrega de Dízimos e Ofertas............................................... Minst. Elion
Momento de Louvor e Adoração .......................................Minst. Elion
Oração de Agradecimento
Apresentação de Bebê

Trazendo esperança ao coração do homem

Mensagem ..................................................................................Pr. Ivan Xavier
Oração Final
Poslúdio........................................................................................... Instrumental

Natal é Deus Conosco
Preludio................................................................................................ Minst. Elion 

Boas Vindas e Oração

Uma promessa a nós

“Porque um menino nos nasceu; um filho se nos deu; o 
governo está sobre os seus ombros, e o Seu nome será: 
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 

Príncipe da Paz” (Isaías 9:6).

Entrega de Dízimos e Ofertas.........................................................64 HCC

Oração de Agradecimento

Apresentação Musical Faz Brilhar (Ato 1) ..... Coro Dons e Tons

Uma realidade em nós

“O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e 
em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus 
santos;Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as 
riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é 

Cristo em vós, esperança da glória;”. 
(Colossenses 1: 26-27)

Apresentação Musical Faz Brilhar (Ato 2) ....... Coro Dons e Tons

Uma esperança para nós

Reflexão........................................................................................ Pr. Ivan Xavier

Oração e Benção Apostólica

Poslúdio..............................................................................................Instrumental

Convite especial para “VOCÊ”!

Musical Faz Brilhar
22 de dezembro, às 19:00hs.
Entrada Gratuita.
Participações Especiais:
Coral Dons & Tons
Departamento Infantil IBG
Coro Infantil Música em Guarabu
Coro: Canto do Colibri FMC Technologies

Grupo Expressando Louvor

Atenção
Para que as Famílias da Igreja possam 
desfrutar da companhia agradável dos 
seus entes queridos, a Igreja votou em 
Assembléia Ordinária de 24/11/2013 os 
seguintes horários para o culto de Natal 
e Ano Novo:
Natal: 24/12/2013, às 19h30min (terça-
feira)
Ano Novo:  31/12/2013, às 22h00 (terça-
feira)

Nos dias 25/12/2013 e 01/01/2014 
(quartas-feiras), NÃO teremos a 
reunião de oração no Templo.
No último Culto do Ano (31/12), teremos 
a posse da Nova Diretoria, portanto, 
solicitamos que todos os irmãos e 
irmãs eleitos não faltem neste dia.


