
ANO L  I  Nº 40 I  12 de  outubro 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  

QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

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

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!

“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

DEPARTAMENO INFANTIL
Queridos pais, o coro Guarabu Kids, tem 
ensaios todos os domingos após a EBD, 
na sala do Departamento Infantil; Traga 
seu(a) Filho(a), as Tia Elinéa e Eliane estão 
aguardando por seu(a) filho(a).” 

No dia 10 de setembro de 
1871 nasceu a primeira igreja 
batista em solo brasileiro, 
na cidade de Santa Bárbara 
d’Oeste, interior de São Paulo. 
Ela foi organizada com irmãos 
norte-americanos perdedores 
da Guerra de Secessão (1861-
1865), os quais fugiram dos 
Estados Unidos para se fixarem 
no Brasil, com o intuito de 
recomeçarem a vida.  

Atualmente, o local da 
Igreja é um sítio histórico, 
onde existe uma capela com 
o primeiro púlpito batista do 
Brasil, um cemitério (onde 
estão sepultadas várias crianças, 
vítimas das doenças tropicais 
daquela época), e a bandeira dos 
Estados Confederados (parte sul 
dos Estados Unidos que perdeu 
a guerra). Os cultos eram todos 
em Língua Inglesa. 

Posteriormente, em 1879, 
aqueles irmãos organizaram a 
segunda igreja, na localidade 
chamada Estação, onde hoje 
é a cidade de Americana, e 
pediram a vinda de missionários 
dos Estados Unidos para 
promoverem a evangelização do 
Brasil.

União de casais 
Todo domingo às, 18h.

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.

O que temos feito pela nossa geração?
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“Feliz aquele que transfere 
o que sabe e aprende o que 

ensina...!” 

15 de outubro

Com a chegada dos primeiros 
missionários, Pastor William Buck 
Bagby e sua esposa, Anna Luther 
Bagby, além de Zacarias Taylor e 
Catarin Taylor, os quais se uniram ao 
primeiro batista brasileiro, o padre 
Antônio Teixeira de Albuquerque, a 
obra ganhou novo impulso.   

Conta-se que esses irmãos 
colocaram o mapa do Brasil e chão 
e oraram pedindo a Deus revelação 
sobre onde deveriam começar 
o trabalho. A resposta veio: na 
Bahia. E para lá eles rumaram, 
organizando a primeira igreja 
batista genuinamente brasileira, 
no dia 15 de outubro de 1882, 
com 5 membros,  cujo propósito 
principal era o de evangelizar o povo 
brasileiro.

Quando recordamos o início 
do trabalho batista no Brasil, não 
conseguimos avaliar os sofrimentos 
que esses irmãos passaram para 
nos legar o Evangelho. Apenas 
entendemos que foi um início 
heróico, de muita luta e sofrimentos, 
certamente custando a vida e a 
saúde de muitos. 

E hoje? O que nós estamos 
fazendo pela nossa geração? Onde 
estão os crentes, diante dos desafios 

do nosso tempo? Impressionante 
é que alguns acham difícil 
frequentar assiduamente a Igreja; 
outros têm dificuldades para 
assumir um cargo, participar da 
Escola Bíblica Dominical, distribuir 
folhetos no evangelismo ou fazer 
o Curso de Liderança Eclesiástica. 
Chega a ser vergonhoso o nosso 
“muro das lamentações” diante 
das dificuldades enfrentadas pelos 
irmãos que nos antecederam. O 
fato é que estamos fazendo muito 
pouco. Podemos e devemos fazer 
mais.  

Portanto, o dia 15 de 
outubro, quarta-feira próxima, não 
deve passar em branco em nossas 
igrejas batistas, por ser uma data 
de grande valor histórico. E todos 
nós sabemos que um povo sem 
história é um povo sem memória. 

Que o exemplo de amor à 
evangelização do Brasil deixado 
pelos irmãos pioneiros do trabalho 
batista no Brasil nos inspire a 
fazermos ainda mais pela nossa 
geração!

Pastor Ivan Xavier



AGENDA
[HOJE] Feriado Religioso
Dia Batista de Evangelização Pessoal
Dia da Criança Batista – 2º domingo do mês
10:00 - 12:00 Culto dirigido pelo Dept. 
Infantil
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[13I10] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[15I10] Dia Batista do Brasil
Dia do Professor
19:30 - 20:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico

[16I10] 19:30 - 20:30 Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico                                                                    

[18I10] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:30h - Cine Pipoca – Ministério com 
Famílias

[19I10] 10:00 - 11:00 Assembléia Geral 
Ordinária (Eleição da Diretoria 2015)
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[20I10] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[22I10] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[25I10] Passeio anual da MCA 
09:00 - 10:00 Evangelismo com Esportes 
- Juventude
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:00 - 20:00 ADOLOVEM

[26I10]Dia do Plano Cooperativo
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[28I10] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

     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: 
M/N: Daniel/ Luciano
Data-Show:  
M: Wallace
N: Karina
Stand by: Juliane
Contagem de Numerários:
M: Vera Cunha/Irinéia
N: Marilza
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha/Santos
N: Magaly/Ataíde/Osmar
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: N: Jairo/Alex    
Escala de Dirigentes:
M: Sidmar Cruz
N: Andrews Paul
Escala de Regência:
M/N: Pr Paulo 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.” 

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)

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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

(ibguarabu)

Parabéns pra você... 
David Marcos de Salles                12/10

Wilson Andrade de Jesus             13/10

Patrícia Mello L. Santos               14/10

Neisil da Rocha Chaves                16/10

Edna Fraga Freire Rodrigues       18/10

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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 na seguinte 
data: 18/11/2014 (terça-feira) para 
o prazo final. Após esse período de 
depuração, o nosso Regimento Interno 
será registrado em cartório e valerá 
oficialmente.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração toda                     
TERÇA -FEIRA, às 15h.

Prelúdio                                                                                                                       Instrumental

 A mim foi dada a graça de anunciar
 ... Então, usa-me Senhor, para proclamar a tua grandeza

Boas Vindas e Oração                                                                                                    Dirigente

Momento de Louvor                                                 Ministério Elion

Leitura Bíblica:                                                Salmo 145.3, 4, 9-13.
Dirigente: Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza 
não tem limites.
Homens: Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus 
feitos; eles anunciarão os teus atos poderosos.
Mulheres: O Senhor é bom para todos; a sua compaixão alcança 
todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, 
Senhor; e os teus fiéis te bendigam.
Dirigente: Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu 
poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do 
glorioso esplendor do teu reino.
Todos: O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de 
geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas 
e é bondoso em tudo o que faz.

... Então, usa-me Senhor, para ofertar meus bens e talentos

“Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá 
pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá 

fartamente.” (2 Cor. 9:6)

Conexão Missionária:
Tema: Multiplique - fazendo discípulos e plantando igrejas
Divisa: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam 
de ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo.” (Atos 5.42)

Entrega de Dízimos e Ofertas                              Ministério Elion

... Então, usa-me Senhor, para interceder por nosso povo

Momento de Intercessão e Agradecimentos

Canto  546 HCC                       Dá-me tua visão

Mensagem                                                               Pr. Ivan Xavier 

Poslúdio                                                                                                                  Instrumental

DIA DAS CRIANCAS

“Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais,                    
porque delas é o reino dos céus”

Prelúdio                                                                 Eliane Valentim

Boas Vindas                                                          Andrews Paul

Oração                                                                   Sophia Tavares

Leitura Bíblica:                                                     Marcos 10:13-16

“Todo ser que respira, louve ao Senhor”

Participação Especial                                           Guarabu Kids

Oração                                                                    Esther Romano

Recitativo Bíblico:                                               Malaquias 3:10
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos 
Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar 
sobre vós benção sem medida.”

Louvor e Ofertório                                                Guarabu Kids

Oração                                                                      Ana Beatriz

Participação Especial                                            Guarabu Kids

Mensagem Especial                                     Teatro de Fantoches

Palavra Final                                                              Pr. Ivan Xavier

Posludio                                                                                                                      Instrumental

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR
Estamos funcionando às terças-feiras, de 
19h30min. às 21h, no auditório (3º piso).

O primeiro módulo já está em andamento, 
com a disciplina Introdução Histórico 
Literária à Bíblia (a formação da Bíblia).

Inscrições abertas com a irmã Glória 
Catarina ou com a Vivian, na Secretaria 
da Igreja.

Tutor do Polo: Pastor Ivan Xavier
____________________________________

Atenção alunos do Polo de 
Estudos!

- Retorno das reuniões de tutorial: 21 de 
outubro 2014 (terça-feira), às 19h30min, 
no Auditório da IBG.

- Até lá todos devem concluir os estudos 
dos capítulos 1 a 4 da apostila. 

Suplentes na Tutoria do Polo (nos 
impedimentos eventuais do Tutor)

Pastor Nilberto (1º Suplente)

Diego Albuquerque (2º Suplente)

Pr Ivan

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a ajudar na re-
cuperação de dependentes químicos 
(inclusive 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

,


