
ANO LII  I  Nº 01 I  03 de janeiro 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 
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 José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
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,                         
4ª feira, às 18h30min.

“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 -

Informativo EBD
Olá irmão matriculado na EBD, para obter sua revista referente ao 4º trimestre, 
favor procurar seu professor.
Aproveitamos para lembrar aos irmãos o fato de que a revista da EBD é destinada 
exclusivamente ao estudo na própria EBD, como o acompanhamento/apoio do 
professor e o uso da Bíblia como fonte.
Para literatura destinada a evangelização, solicitamos que os irmãos se dirijam 
ao Departamento de Evangelismo e assim obterão a literatura adequada para tal.

Um forte abraço,
EBD – Guarabu

O mundo vive uma 
crise de valores, 

como nunca vimos. 
É tempo da Igreja 
de Cristo buscar 

mais intensamente 
ao Senhor. 
Isaías 55.6

O ano de 2016 vem para todos nós como um presente 
de Deus, onde cada membro da nossa Igreja poderá 
escrever a sua história, a partir de uma postura alinhada 
com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 

Sempre no final de cada ano, necessário se faz 
repensar sobre o que temos feito do tempo que Deus 
nos tem dado. A conclusão que chegamos é que nem 
sempre fazemos boas escolhas. Por vezes até escolhemos 
sem medir as consequências dos nossos atos. Depois da 
coisa pronta, ficamos pensando que tudo poderia ter sido 
tão diferente se tivéssemos escolhido melhor. 

Mas eis aí mais uma oportunidade dada por Deus 
para todos nós. Um ano totalmente 
zerado, completamente em branco, onde 
poderemos aperfeiçoar aquilo que ainda 
não ficou bom. Uma delas, com certeza, é o 
nosso serviço a Deus. Esse serviço tem uma 
peculiaridade. É totalmente voluntário, mas 
nele se desnuda todo o nosso coração. É 
nele que percebemos quem de fato ama a 
Cristo e é grato pela grandiosa salvação que 
recebeu. Assim, o grau de compromisso de 
cada membro com Deus fica evidente no 
trato com a obra de Cristo na sua Igreja. 

Existem trilhos que nos ajudam a não 
nos desviarmos desse caminho: a Bíblia, a oração, a 
Igreja, os homens de Deus. Como temos nos relacionado 
com esses recursos divinos? Mas nada supera o fato de 
vivermos uma vida santa. Quem é santo sabe a vontade 
de Deus, pois tem a mesma natureza do Senhor Jesus. 
Ele próprio disse que deixaria conosco o Espírito Santo, 
para que soubéssemos sempre a sua vontade, mas não 
basta somente saber. É preciso também obedecer ao 
Espírito Santo, para fazer a vontade dele, que é sempre 
boa, perfeita e agradável às nossas vidas. 

Tenho ensinado, não poucas vezes, que depois da 

conversão o maior objetivo do crente é saber relacionar-
se com o Espírito Santo. Ele habita em nós, mas nem 
sempre o consideramos, o que demonstra que ainda 
temos muito o que aprender sobre esta doutrina, pois 
não basta somente aprender; quem sabe, também precisa 
viver (Gálatas 5:25).

Esse processo de viver passa primeiramente pela 
libertação de pecados, seguido de uma rendição 
incondicional ao Senhor Jesus. Paulo usa o termo 
“escravo” para denotar essa relação do crente com Deus. 
Quantos ainda não entenderam isto, pois continuam 
vivendo para si mesmos, sem levar em conta que agora 
somos totalmente de Deus?

A divisa de 2016 em Romanos 6:22 dá 
o tom exato de quem, de fato,  está sendo 
destinado à Vida Eterna. Aqueles que foram 
libertados do pecado, que são escravos de 
Cristo, que dão o fruto do Espírito Santo 
decorrente da sua relação verdadeira com 
Deus, esses sim, estão sendo destinados à 
Vida Eterna. Você, membro da Igreja Batista 
em Guarabu, pode dizer que é um deles? 
Você é servo no Corpo de Cristo, ou se 
serve da Igreja? Você faz a vontade Deus ou 
faz a sua própria vontade? Está liberto do 
pecado, ou o pecado ainda subjuga você? 

Quando alguém pensa em você, o que ele vê? Seria, por 
exemplo, alguém amoroso, perdoador, sincero, cheio de 
virtude, ou alguém rancoroso, insatisfeito e avesso aos 
demais irmãos? 

Que 2016 seja o ano de refazermos o que ainda não 
ficou bom em nossa Igreja para que o nome do Senhor 
Jesus continue sendo glorificado!

                            Pastor Ivan Xavier

SANTIFICADOS EM CRISTO, 
TEMOS POR FIM A VIDA ETERNA

O grau de 
compromisso de 

cada membro 
com Deus fica 

evidente no trato 
com a obra de 
Cristo na sua 

Igreja. 
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Em destaque

(ibguarabu)

     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/N: Escala Dep. Infantil
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: 
N: 
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: 
Contagem de Numerários:
M: Marilza / Telma
N: Lucia

Escala da Recepção:
M: Lucia
N: Judith
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos
Escala de Dirigentes:
M: Paulo Freire 
N:  Ricardo Santana

     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 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; 
Jathir; Nathália Parucker Soares de Sá 
(sobrinha da ir Lucimar); Luis Carlos 
Soares e Sônia (tios da Lucimar); 
Aline; Fernanda Cristina; Théo (neto 
do irmão Antônio esposo da Diac. 
Judith), Claudir (EISA); Luciane Lopes, 
Luis Ribeiro e Sidney (pai ir. Sidmar); 
Beatriz (mãe ir. Carlos Tavares)

Parabéns pra você... 
Conciny Vidal de A. Santos       03/jan

Rafael Dias Tavares                    03/jan

Veraneide de Oliveira Marques  04/jan

Pablo dos Santos da Silva          05/jan

Regina Celia Santos Silva           05/jan

Vera Lúcia Cunha de Oliveira    06/jan

FORMAÇÃO DE LÍDERES
O CEBESP entrará em recesso no período 
de Janeiro. O retorno das aulas, está 
previsto para 02-02-2016.

O INÍCIO DAS OBRAS PARA A INSTALAÇÃO 
DO NOSSO ELEVADOR está previsto para 
o dia 04/01/16. 
A Eng. Paula deu entrada na Prefeitura do 
Projeto de Instalação do nosso Elevador, 
desde 27/11/2015.

VIGÍLIAS DE ORAÇÃO E JEJUNS 
EM 2016
O tema da santificação é um assunto 
recorrente nas Igrejas de Cristo. Sentimos 
o peso dos nossos pecados, nossas 
falhas e defeitos, bem como estamos 
cônscios de quão frágeis somos quando 
comparecemos perante o Senhor. Ao ver 
a nossa geração, com tantas pessoas 
se refestelando no pecado, ficamos a 
imaginar: meu Deus, é tudo que eu 
não quero para a minha vida! Por isso 
propomos durante o ano de 2016 as vigílias 
e os jejuns, para buscarmos mais ao Senhor. 
Queremos mais da sua presença, mais do 
seu amor e mais da sua graça: “Se o Senhor 
se agradar de nós, então nos porá nesta 
terra, e no-la dará; terra que mana leite 
e mel” - Números 14:8.

CANTINHO DO DEP. INFANTIL

Parabéns a todas as crianças 
que fazem aniversário no mês 

de JANEIRO! 

JOÃO MIGUEL  22/jan
(Mateus 19:14)

AGENDA
[03I01] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Ceia do Senhor
19:00 Culto Vespertino

[04I01] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[06I01] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[10I01] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[11I01] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[13I01] 18:30 Desperta Déboras

19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[15I01] 44° Acampamento de MR Carioca em 
Guapimirim (Sitio Recanto Ideal)

[16I01] 44° Acampamento de MR Carioca em 
Guapimirim (Sitio Recanto Ideal)

[17I01] 44° Acampamento de MR Carioca em 
Guapimirim (Sitio Recanto Ideal)
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[18I01] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[20I01] Feriado Religioso
18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[21I01] 19:30 Reunião do Conselho e 
Ministérios

[23I01] 15:00 Aniversário da UFMBC – IB de 
Copacabana (MR)
19:30 Palestra para Casais com confraternização 
- Ministério com Famílias

[24I01] 09:00 EBD - Troca de Professores
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Cul to Matut ino -  Assemblé ia 
Administrativa Regular
19:00 Culto Vespertino

[25I01] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS
Ninguém imagina que as Parábolas 
do Senhor Jesus fornecem a raiz da 
teologia da salvação desenvolvida nas 
demais epístolas do Novo Testamento.  
Somente quem está acompanhando o 
Estudo das Parábolas nas quartas-feiras 
tem esta noção. 

Venha e participe com a sua família!

Participe assinando a lista de apoio!
Dispõe sobre propostas legislativas para 

aprimorar a prevenção e o combate a 
corrupção.

As listas estão disponíveis com o Pastor 
Paulo Tavares

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Gurabu em ação 

Prelúdio

Boas vindas

JESUS É A FONTE DA VIDA

Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em 
trevas, mas terá a luz da vida”. (João 8.12)

Oração de adoração

Leitura bíblica:                                                                           Salmos 145:3-7

Hino 63 HCC                                   Maravilhoso, ó Jesus amado (Mel. alemã)

Leitura bíblica em uníssono:                                 Salmos 8.3-4;145.18;8.9

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

O Senhor cuida de todos os que o amam.
(Salmos 145.20a)

Canto 357 HCC                                  O segredo do viver (Wright/Richardson)

Oração intercessória

Mensagem

Ceia do Senhor  514 HCC                     Venham à Mesa (David William Hodges)

Oração 

Poslúdio Canto 446 HCC                                   Brilho celeste (Zelley/ Cook)

Prelúdio 

Boas vindas 

AO SENHOR PERTENCE A TERRA E TODOS OS QUE NELA HABITAM

Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a 
terra e tudo o que nela existe. (Deuteronômio 10:14)

Canto 25 HCC                                  Tu és fiel, Senhor (T. Chisholm/W. Runyam)

 “Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; a terra inteira está cheia 
da sua glória!” (Isaías 6.3)

Canto 2 HCC (1ª estrofe)            Santo! Santo! Santo! (Ap 4.8-11, R. Heber/J. Dykes)

Oração de adoração
Leitura bíblica:                                                 Salmos 90:14; Salmos 90:16-17

CHEGUEMOS A DEUS, CONFIANTES EM SEU AMOR E CUIDADO
“Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança 

nele está.”(Jeremias 17:7)

Momento de Intercessão

Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro são consa-
grados ao Senhor; irão ao tesouro do Senhor. Josué 6:19

Hino 236 HCC                    Sim, com certeza meu Senhor aqui está (Wolfe)

Dedicação de dízimos e ofertas
Oração consagratória
Mensagem 
Oração e bênção
Poslúdio


