
ANO LI  I  Nº 16  I  19 de abril de 2015.

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
SÁBADO 
14h/16h- Escola Bíblica aos Sábados

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 Senador Furtado, 56    
Pça da Bandeira - RJ  
CEP: 20720-020   
Tel: (21) 2569 5239
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,                         

Efésios 1.3

Vivemos um momento de 
muitas transformações, 
onde a principal delas é 

a invasão da tecnologia. Todas as 
atenções estão voltadas para as 
mídias e plataformas digitais, é a 
Era da Informação. No entanto, 
essas inovações – apesar das 
inúmeras vantagens – representam 
uma grande ameaça para os 
jovens, que passam a maior 
parte do tempo conectados. 
Além da tecnologia, a inversão 
de valores também é algo 
preocupante e que assombra 
os jovens de hoje em dia. O 
uso de drogas tem se tornado 
normal, ser virgem é sinônimo 
de ser careta e não concordar 
com o homossexualismo é ser 
homofóbico. 

“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.”  (Filipenses 2:15)

Diante disso, percebemos 
que os jovens são tentados e 
bombardeados com as coisas 
do mundo todos os dias e, por 
isso, precisam estar firmes na 
rocha para não vacilar. Os cultos 
jovens, evangelismos e retiros 
são algumas opor tunidades 
que podem ajudar, mas a EBD 
também é de suma importância. 

Muitas vezes, quando vamos 
a um culto, não conseguimos 
entender o que o pregador fala... 
Seja por conta do vocabulário 
utilizado ou qualquer outro motivo. 
Na EBD, isso não acontece. Tanto 
a linguagem como o debate são 
direcionados a ajudar os jovens 
em sua caminhada com Cristo. 
Na Escola Bíblica, aprendemos 
histórias que, mesmo que muito 
antigas, assemelham-se muito com 
o que acontece conosco nos dias 
de hoje e nos servem de lição. 
Além disso, aprendemos mais 
sobre como ter intimidade com 
Deus e ouvir a Sua voz. 

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

A EBD É A COLUNA DO JOVEM

Porque tudo o que há no mundo, 
a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos e a soberba 
da vida, não é do Pai, mas do 

mundo. E o mundo passa, e a sua 
concupiscência; mas aquele que 

faz a vontade de Deus permanece 
para sempre.

(1 João 2:16-18)
Jovem, o mundo está cheio 

de atrativos que, em um primeiro 
momento, parece que “não tem 
nada a ver”, mas as conseqüências 
vêm logo em seguida. A EBD é 
uma excelente oportunidade de 
aprender como resistir a esses 
prazeres da carne e alcançar as 
mais ricas promessas que Deus 
tem pra nós. 

Como pode o jovem manter pura a 
sua conduta? Vivendo de acordo 

com a Tua palavra. 
(Salmos 119.9)

THATIANA ROMANO

Estamos no mês da EBD
“Não se encontra na Bíblia, tanto no Antigo Testamento com no Novo Testamento, nenhuma estrutura educacional nos 

moldes da Escola Bíblica Dominical que se conhece hoje. Mas, sua origem, sem dúvida alguma, é fruto das experiências 
extraídas da palavra de Deus.

De origem tão singular, a EBD tem atravessado muitos anos e, em sua trajetória, tem abençoando vidas por meio do 
esforço de professores e demais colaboradores que persistem no compartilhar das verdades e experiências extraídas do 
estudo sistemático, sério e eficiente do livro inspirado:”

“Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim 
de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra” (2Tm 3.16)

Extraído: EBD - Uma nova realidade -  (Mana Lobão) - Juerp-2009

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração da MCA, toda 
terça, às 15h00.
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Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Prelúdio                  Salvador Bendito (Henry M. Wright)

Deus é o Senhor da igreja

Oração

Leitura Bíblica:                    1 Pedro 2:1-5

Dirigente:  Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, 
e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetu-
osamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, 
não falsificado, para que por ele vades crescendo;

Congregação:  Se é que já provastes que o Senhor é benigno; 
E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, 
pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa,

Dirigente:  Vós também, como pedras vivas, sois edificados 
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios 
espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.

Cânticos espirituais                                         Ministério Elion   
Tua Unção  (Igreja Batista Nova Jerusalém)

Não temas (Igreja Batista da Lagoinha) 

Confie somente no seu Senhor

Do homem são as preparações do coração, mas do SENHOR 
a resposta da língua.  Todos os caminhos do homem são 

puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito.
Provérbios 16:1-2

Oração intercessória

Assembleia regular

Oração 

Guarabu em ação

Prelúdio                  Pudesse contar toda a Glória (James H.  Fillmore)

Saudações 

Abertura da semana em foco da MCA            Crispiniana Cruz

Oração

SEJAMOS LUZ ...
Mateus 5.14-16

Hino 528 HCC                             Eis Multidões (James McGranahan)

Oração 

... pois o mundo está em trevas
Marcos 16.15

Tema e divisa da Campanha 2015

Momento de intercessão            Pelos nossos missionários

Leitura bíblica            Marcos 4.14-20

Hino Ide Pregai                                            (Junta de Missões Mundiais)

476 CC                                                    Brilho celeste (H. T. Zelley)

Momento de dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

... esta é a vontade de Deus
Marcos 16:15-16

Hino 449 CC            Ousados proclamai (Samuel W. Beazley)

Mensagem                        Pastor Ivan Xavier

Oração e bênção

Poslúdio                                Os que confiam (James McGranahan)

     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: Anderson/Julia
N: Paulo Silva
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Marlene/Mercedes
N: Alice/Glória 
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Gabriela
Contagem de Numerários:
M/N: Escala com irmã Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha/Judith
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Jairo/Ataíde 
Escala de Dirigentes:
M: Nair Bastos
N: Alcides Jorge
Escala de Regência:
M: Eliane Valentim
Escala de Pianista: 
M: Eli 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; 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); José Maria e Zelma; 
José Maria Regadas; Raimunda; 
Evanilde; Silvia; Maria das Neves; 
Leocina; Agenor; Natan; Plínio; Diac. 
Santos; Moisés e Iracy; José e Lauriza; 
Jathir; Laodicéia; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Luciamar)

Parabéns pra você... 
Karina de Oliveira S Nogueira   19/abr

Shirley Pinheiro C. de Barros    20/abr

Carmem de Oliveira Santos        21/abr

Maria Auxiliadora L. de Souza   22/abr

Vandete Silva Ferreira                 22/abr 

Alcides Jorge Ferreira                  23/abr

Lucimar S. da Rocha Chaves         25/abr

AGENDA

[HOJE]  09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Assembléia 
Administrativa Regular
19:00 Culto Vespertino- Início da Semana 
em Foco da MCA - participação especial 
das MR’s

[20I04] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[21I04] Tiradentes
15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[22I04] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[23I04] Feriado Religioso

[24I04] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[26I04] Dia da Escola Bíblica Dominical 
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Direção do Culto EBD
18:00 Estudo da Revista (MCA)
19:00 Culto Vespertino - Encerramento da 
Semana em Foco (MCA) -Participaçãoda MR

[27I04] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[28I04] Dia de Oração e Testemunho do 
Homem Batista
15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[29I04] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[30I04] Dia Nacional da Mulher

CAMPANHA DO ELEVADOR
Todos sabem que o elevador será de grande 
ajuda aos idosos e portadores de necessidades 
especiais, além de permitir o acesso facilitado a 
todos os andares do nosso Templo, incluindo 
o nosso terraço. Por isso apelamos a todos os 
membros e amigos que quiserem contribuir 
na aquisição do nosso ELEVADOR, que dêem 
uma oferta especial para esta finalidade, 
utilizando os nossos envelopes, identificando 
a oferta como: CAMPANHA DO ELEVADOR.

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR
A prova da 2ª apostila (Didática 

Aplicada ao Ensino Religioso) foi 
concluída na última 3ª feira. 13 alunos 
fizeram a avaliação. Agora vamos iniciar 
a Apostila 3 (Teologia Espiritual), que 
começará no dia 27/04/15, às 19h30min.

Os irmãos Diego e Rodrigo devem 
apanhar com o Pr Ivan a apostila 2 
(pagaram e não pegaram a apostila). 
Encontra-se na Secretaria.

Lembramos que quem ainda não 
entregou todos os documentos devem 
fazê-lo à ir. Glória Catarina.

Atenção alunos do Polo de Estudos!
Toda terça, às 19h30min.
Suplentes na Tutoria do Polo (nos 
impedimentos eventuais do Tutor)
Pastor Nilberto (1º Suplente)

MISSÕES MUNDIAIS
A sua oferta sustentará os nossos 
missionários em diversos países 
do mundo.

ORE - CONTRIBUA - DIVULGUE
Tema:  MEU CHAMADO - Voz de Deus às 
Nações

Divisa: Por causa da graça que Deus me 
deu, de ser um ministro de Cristo Jesus 
para os Gentios, com o dever de proclamar 
o evangelho de Deus, para que os gentios 
se tornem uma oferta aceitável a Deus, 
santificados pelo Espírito Santo. Rm 15.15b-16 

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 serão sustentadas 
pelos proponentes, apreciadas, analisadas 
e discutidas em reuniões do Conselho 
Administrativo Eclesiástico.

CANTINHO DO DEP. INFANTIL

Parabéns à todas as crianças 
que fazem aniversário no mês 

de Abril! 

Sara Christina 16/abr
Paulo dos Santos 20/abr 

Portanto ponham em primeiro lugar 
na sua vida o Reino de Deus e aquilo 

que Deus quer. Mateus 6.33


