
ANO L  I  Nº 06 I  09 de fevereiro de 2014.

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 DEPARTAMENO INFANTIL

Conta-se que um professor 
de filosofia chega para a sua 
aula trazendo alguns objetos. 
Pega um grande vidro vazio de 
maionese e coloca dentro dele 
alguns limões, até enchê-lo 
totalmente. Pergunta aos alunos 
se o vidro está cheio e, quando 
eles concordam, o professor 
despeja grãos de arroz dentro 
dele até completá-lo. Novamente 
pergunta se o vidro está cheio; 
os alunos concordam. Então o 
professor derrama farinha no 
vidro e novamente preenche os 
espaços menores. De novo, os 
alunos concordam que agora 
o vidro está cheio. É quando 
o professor pega duas xícaras 
de café, e derrama dentro do 
vidro, exclamando: “agora sim, 
está cheio”. Então diz: ‘agora 
sugiro que pensem neste vidro 
como se fosse a vida de vocês’. 
Os limões são as coisas mais 
importantes. Deus, a família, os 
filhos, a saúde, os amigos, entre 
outros. Estas coisas preenchem 
suas vidas, mesmo que tudo 
esteja faltando. Os grãos de 
arroz significam as segundas 
coisas mais importantes, como 
estudo, trabalho, casa, carro, 
investimentos, etc.

Sobre a farinha, disse aos 
alunos que representava as 
coisas menores da vida. Se vocês 
encherem o vidro colocando 
primeiro a farinha, não vai 
haver lugar para os limões, 
nem para os grãos de arroz. A 
ordem em que são colocados 
é fundamental para que caiba 
tudo. E assim é com a vida 
também. Se vocês gastarem 
seu tempo e suas energias com 
as coisas menores, nunca terão 
espaço para o que realmente 
importa.

Eu fiquei pensando na 
sabedoria destas palavras e 
refleti que muitos fazem isso, 
enchendo primeiramente o 
vidro de suas vidas com a 
farinha das coisas menores, 
para depois não terem mais 
lugar para as coisas realmente 
importantes. Quanta vezes você 
negligenciou a leitura da Bíblia, 
o culto na sua Igreja, o estudo 
das lições, um compromisso 
na obra de Deus para ficar 
navegando assuntos vãos na 
internet? Quantas vezes você 
ficou dedilhando o seu celular 
na hora em que o Espírito 
Santo está falando no culto, e 
você nem se importou com ele? 

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!
Estabelecer prioridades é fundamental para 
o sucesso na vida espiritual e material 

Quantas vezes você deixou de 
abraçar o seu filho, conversar 
com a sua esposa, ou visitar um 
amigo doente, para ficar horas 
e horas diante da TV assistindo 
novelas imorais ou BBB? 
Quantas vezes você deixou 
de estudar para ficar jogando 
conversa fora na esquina? Pense 
nisso. Estabelecer prioridades 
é fundamental para ser bem 
sucedido na vida, tanto material 
quanto espiritualmente falando.

Um dos alunos, então, 
perguntou: ‘e qual o significado 
do café?’. ‘Eu estava esperando 
por esta pergunta’ ,  diz o 
professor. ‘Talvez seja a questão 
mais importante’, completou: 
‘isto serve para mostrar a vocês 
que por mais que a sua vida 
esteja cheia, sempre haverá 
tempo para tomar uma xícara 
de café com um amigo’.   

(Texto adaptado do Dr. Luiz 
Alberto Py)

Pastor Ivan Xavier

“Não dizeis vós que ainda há quatro 
meses até que venha a ceifa? Eis que 
eu vos digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa.”   João 4:35

ATENÇÃO JUNIORES

União de Juniores estará 
funcionando todos os 
domingos, às 18h00 com o Tio 

Paul  Tavares.

ATENÇÃO, papai e mamãe NÃO estamos de férias, a EBD e os Cultos infantis estão 
sendo realizados normalmente.

Se você deseja fazer parte do Ministério Infantil ajudando no Culto Infantil, fale com 

a irmã Jennifer Nogueira.



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
O Projeto Música em Guarabu se 
encontra em recesso, aguardem 
informanções sobre o retorno das 
atividades, início de 2014.

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, 
dançar ou atuar, venha fazer parte 
do Coro Dons & Tons.

Dia: 15/fev, de 09h00 às 15h00 - 
no 17º Batalhão da PM – Zumbi.

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] 10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
21:30 - 22:30 Cantina da Juventude
[12I02] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[14 I0 2]Dia  do  Conse lhe i ro  de 
Embaixador do Rei
[15I02] 09:00 - 17:00 ADOLOVEM 
(Batalhão 17ª PM)
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
[16I02] 10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
21:30 - 22:30 Cantina da Juventude
[19I02] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[20I02] 19:30 - 20:30 Reunião do 
Conselho Administrativo Eclesiástico
[22I02] Aniversariantes do Trimestre - 
ADOLOVEM
09:00 - 10:00 Evangelismo no corredor 
esportivo - ADOLOVEM
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:00 - 20:00 Culto ADOLOVEM

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio Anderson e tia Cláudia
Vivendo (9 a 12 anos): 
Raquel Chaves, Paul e Carol Falcão
Amigos de Missões: 
3º dom, às 10:30hs  (04 a 08 anos)
Tia Erenilda e tia Vandete

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene
N: Glória
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show:  
M: Juliane
N: Karina
Contagem de Numerários:
M: Shirley / Vandete
N: Marilza / Telma
Escala da Recepção:
M/N: Escala com Manoel Sales         
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N:  Jairo e Alex                                   
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Regência:
M/N:  Pr Paulo
Escala de Pianista: 
M/N: ----------

     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; 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)
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Em destaque

ENCONTRE-NOS

Parabéns pra você... 
Amanda Marinho Gonçalves Noronha 
09/02......................cruz.noronha@gmail.com

Marco Aurélio de Figueiredo Pereira 
11/02.........................................................9375-0345

Edvaldo Santos
15/02..........................................................2467-5003

Karen Fraga Freire Rodrigues 
15/02........................................................3553-1765

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Preludio                                 Instrumental 

Boas Vindas e Oração                                      Ir. Adenarir Andrade

“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à som-
bra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu 
refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. 

(Sl. 91:1-2)

Leitura alternada com Canto                                       330 HCC  
“Descansando no Poder de Deus”

Oração

Momento de Louvor                                       Ministério Elion 

“Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode 
ser frustrado”. (Jó. 42: 2)

Leitura Bíblica Alternada – I Jo. 2: 15 a 17
TODOS: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele;
DIRIGENTE: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência 
da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não 
procedem do Pai, mas procede do mundo.
CONGREGAÇÃO: Ora, o mundo passa, bem como a sua 
concupiscência; aquele, porém, que faz a vontade de Deus 
permanece para sempre.

Participação Musical                                       Timothy e Andressa

“pois, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 
sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua 

pobreza, vos tornásseis ricos”. (II Co. 8: 9)

Dedicação de vidas e bens                                       444 HCC 
“Conta as Bênçãos”

Oração de Gratidão
Mensagem                                                     Pastor Ivan Xavier
Oração 
Poslúdio                                                               Instrumental

Prelúdio                                  Instrumental 

Boas Vindas e Oração                                       Ir. Nair Bastos

Leitura bíblica: Hebreus 6:1
“Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de 
Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente 
o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à 
morte, da fé em Deus” 

Momento de Louvor                    Ministério Elion 

Leitura Bíblica: 2 Crônicas 29: 31b
“Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor; chegai-vos 
e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor.”

Dedicação de Vidas e Bens                                       244 HCC 
“Oh, trazei à casa do tesouro”

Oração de Gratidão

Leitura Bíblica: Hebreus 12: 1 e 2
“Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão 
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o 
pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência 
a carreira que nos está proposta,
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo 
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a 
afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.”

Momento de Louvor                                       Ministério Elion 

Oração

Mensagem                                                   Pastor Ivan Xavier

Bênção Apostólica

Poslúdio                                                               Instrumental

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração 
toda terça-feira,      

às 15h00. 

NOTÍCIAS DA ITÁLIA
O Pr Edilberto e Pricila Busto, agora 
integram o time de missionários da Junta 
de Missões Mundiais e estão residindo 
em Milão, onde assumiram o ministério 
pastoral da Igreja Cristã Evangélica 
Batista de Milão. Mais notícias sobre os 
missionários você encontra em nosso 
mural de avisos.


