
ANO L  I  Nº 08 I  23 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

Informalidade

Ajuda  a  combater  a 
religiosidade. É fácil cultivar 
uma vida cristã de aparência, 
mas aqueles que crescem 
num ambiente cristão de 
informalidade assimilam, pelo 
exemplo, a importância da 
transparência.  Num ambiente 
informal as pessoas estão mais 
abertas ao mover do Espírito 
e à comunhão, praticamente 
impossível  em reuniões 
maiores.

Amizade e Comunhão

Quando a igreja cresce, as 
pessoas correm o risco de se 
tornarem números, e não mais 
recebem atenção, passando 
a sentir solidão no meio da 
multidão.  As células, contudo, 
proporcionam um ambiente 
de intimidade onde a amizade 
é desenvolvida.  Ninguém vive 
sozinho a vida cristã; criar 
vínculos é imprescindível para 
quem quer desenvolver uma 
fé sadia.

Evangelismo

Muitas pessoas jamais 
entrarão numa igreja evangélica 
por puro preconceito, tradição 
familiar ou pela generalização 
da  mídi a  pa ra  com o s 
evangélicos. Mas a igreja não 
foi chamada para ser sal e luz 
dentro do templo, e sim lá 
fora, onde os pecadores estão.  
As estatísticas indicam que a 
grande maioria das pessoas 
se converte mediante contato 
com amigos ou familiares.

Crescimento ilimitado 

No templo, poucas pessoas 
chegam a ter oportunidade de 
exercer seu ministério, pois 
eles se restringem a pregação, 
louvor, ensino infantil  e 
recepção.  Nas células cada 
membro pode exercitar seus 
dons e ministérios.  Sem esse 
tipo de reunião será impossível 
cada um funcionar em seu 
lugar (dom) no corpo de 
Cristo.

Pastoreio

As células que se reúnem 
nas casas são um tremendo 
meio  de  acomo dação  e 

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!Funções Gerais das Células

pastoreio do rebanho.  Cada 
líder cuida bem de sua célula, 
pois o número de pessoas 
é pequeno; por sua vez, os 
l íderes também recebem 
cuidado pastoral de seus 
supervisores, que também 
recebem acompanhamento de 
seus pastores, numa verdadeira 
cadeia hierárquica que alivia 
seus líderes de sobrecarga. 

Por tudo isso que estamos 
lendo aqui, já podemos antever 
que quando a nossa Igreja 
estiver funcionando em células, 
será muito mais eficiente e 
muito mais envolvendo do 
ponto de vista do Espírito 
Santo do que somos hoje. 
Por isso, venha fazer parte da 
construção desse novo tempo, 
vindo aos cultos de oração para 
receber a doutrina da formação 
da Igreja em células. Você não 
pode ficar fora desse projeto 
de Deus.

( E x t r a í d o  d o  L i v r o 
Treinamento de Líderes de 
Células - Pr Abe Huber & 
Ivanildo Gomes) 

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.

CARNAVAL
[02 I03]  NÃO haverá Cul to 
Vespertino no templo - cultuar 
em casa.



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 - 11:00 Assembléia Geral 
Ordinária
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
21:30 - 22:30 Cantina da Juventude

[24I02] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG

[26I02] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico

[02I03] Dia da Esposa do Pastor 
10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
19:00 - 20:00 NÃO haverá culto no 
templo - cultuar em casa.

[04I03] Carnaval
[05I03] Cinzas / 19:30 - 20:30 Culto de 
Oração e Estudo Bíblico

     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: Mercedes
N: Glória
Áudio: 
M/N: Luciano/Daniel
Data-Show:  
M: Giovanna
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M: Veraneide / Irinéia
N: Lucia / Marilza
Escala da Recepção:
M: Almerinda/Jairo
N: Irinéia/Caleb/Paulo Silva      
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb/Marcio G.                                     
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Regência:
M/N: Eliane
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; 
Welington (filho irmão Alayr); 
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... 
Ivanilda Gomes da Silva Rocha 
23/02.........................................................3868-1831 

Maria Madalena M. da Silva Nogueira 
24/02....................................................... 3396-3195

Sidmar José Cruz Júnior
26/02...................................................... 2463-7376

Marilza Lopes da Silva
28/02......................................................2462-9489
Antônio Henrique Silva de Brito
01/03...................................................... 98266-7517
Mauricéia Tavares da Silva
01/03.........................................................2462-0465
Neide Vasconcelos Nagem 
01/03.........................................................3353-0715
Paulo Sérgio dos Santos Cunha 
01/03.........................................................3353-3542

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Preludio                                 Instrumental 

Boas Vindas e Oração                                              Dirigente

 LOUVEMOS A DEUS POIS ELE HABITA NO MEIO DOS 
LOUVORES

“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração”

Leitura Bíblica: 70 HCC        “Honra e Glória ao Cordeiro”
Dirigente: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor 
Deus Todo-Poderoso; justos e verdadeiros são os teus cami-
nhos, ó Rei dos séculos.
Congregação: Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará 
o teu nome?
Todos: Pois só tu és santo; por isso todas as nações virão e se 
prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.
Dirigente: Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto 
é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Todos: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, 
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos 
dos séculos.

ADOREMOS A DEUS COM A DEDICAÇÃO NOS NOSSOS 
CORAÇÕES

Entrega dos Dízimos e Ofertas                                   56 HCC
                                                            Saudai o nome de Jesus

Oração de Gratidão
 Participação Musical                                               Coro Elos

PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE DEUS

“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e 
abrir a porta, entrarei em sua casa.” (Ap. 3:20)

Assembleia Regular

Oração e Bênção

Poslúdio                                                               Instrumental

FAMILIA, O IDEAL DE DEUS, DESAFIADA A INFLUENCIAR 
UMA SOCIEDADE CORROMPIDA

Preludio                                                                Instrumental

Boas Vindas e Oração                                               Dirigente

“Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas 
as tuas enfermidades” (Salmos 103:3)

Momento de Louvor                                       Ministério Elion

Leitura Bíblica: Filipenses 2: 13-15
Dirigente: Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer 
como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as 
coisas sem murmurações nem contendas;
Congregação: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos 
de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e 
perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.

Entrega de Dízimos e Ofertas                                  552 HCC           
                                           Que estou fazendo se sou cristão?

Oração de Agradecimento

“Que redime a tua vida da perdição; que te coroa de benigni-
dade e de misericórdia.” (Salmos 103:4)

Momento de Louvor                              Ministério Elion 

Oração 

“Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e grande 
em benignidade.” (Salmos 103:8)

Mensagem                                                   Pastor Ivan Xavier

Bênção Apostólica

Poslúdio                                                               Instrumental

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração 
toda terça-feira,      

às 15h00. 

AGENDA 2014
A Agenda IBG 2014, já se encontra 
disponível na secretaria, reserve a sua, 
ligando para Igreja durante a semana 
no horário comercial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Igreja Batista em Guarabu convida 
todos os membros, para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 09 de março 
de 2014, às 10h30min na sede social, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:
a) Posse da Diretoria Estatutária 2014.

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

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

União de casais retornará
a partir  do dia 23/02, 
às 18h00 no Templo.


