
ANO L  I  Nº 45   14, 15 e 16 de  Novembro 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

D E P A R T A M E N T O 
INFANTIL

Queridos pais, o coro Gua-
rabu Kids, tem ensaios todos 
os domingos após a EBD, na 
sala do Departamento Infan-
til, para a Cantata de Natal; 
Traga seu(a) Filho(a), as Tia 
Elinéa e Eliane estão aguar-

dando por seu(a) filho(a).” 

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.

cartaz_70x70_JMN_campanha_2014.indd   1 17/06/2014   10:09:56

A história da Igreja Batista em 
Guarabú começou por iniciativa de um 
grupo de 27 irmãos da Primeira Igreja 
Batista da Ilha do Governador (Zumbi), 
os quais se reuniram pela primeira vez no 
dia 06 de março de 1963, na casa do irmão 
Antônio Loureiro Nelas, à Rua Tramandaí, 
65, com a finalidade de formar uma con-
gregação. Esse grupo, um pouco depois, 
filiou-se à Igreja Batista Itacolomi, também 
na Ilha, que o organizou com o nome de 
Congregação Batista do Itacolomi. 

A então Congregação Batista con-
vidou o Pastor Washington Antenor de 
Souza para ser o seu pastor interino e, 
logo em seguida, a igreja mãe marcou a 
data da organização da nova Igreja para 
o dia 14 de novembro de 1964. 

Naqule dia, às 20 horas, foi rea- 
lizado o Concílio Examinatório, cuja 
mesa foi assim composta: 1. Presidente: 

50 anos fazendo brilhar a luz do Evangelho de Cristo

Pastor Washington Antenor de Souza; 
2. Secretário: Seminarista Ubiraci Dutra 
Gusmão; 3. Leitura do Pacto das Igrejas 
Batistas: Diácono Enito Pinto; 4. Orador 
Oficial: Pastor João Figueiredo e Oração 
Consagratória: Diácono Cleber Tomaz. A 
congregação era composta de 58 (cinqüen-
ta e oito) membros, dentre os quais alguns 
ainda estão entre nós: Ana Luiza Parucker, 
Evanilde Holanda Silva, Iracy Rosa Pedro-
za, Moisés Charles Pedrosa, Jathir Freire 
de Santana e Lauzira Pedrosa Lima (pode 
ser que tenhamos outros irmãos aqui não 
mencionados). 

Os membros da Congregação, ao 
serem citados, se levantavam e recitavam 
um versículo da Bíblia. Após as perguntas 
formuladas pelo Examinador, os irmãos 
respondiam com convicção bíblica e 
doutrinária, o que levou o Concílio a pro-
por a sua aprovação, o que foi aceito pelo 
plenário por unanimidade. Nascia, então, 
naquele momento, a vitoriosa e abençoada 
Igreja da qual fazemos parte hoje. 

A primeira mensagem foi proferida 
pelo Pastor João Figueiredo, da Igreja 
Batista de Tauá, baseada em Atos 9:31: 
“Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, 
e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram      
edificadas; e se multiplicavam, andando no 
temor do Senhor e consolação do Espírito 
Santo”. No sermão, o Pastor Figueiredo, 
entusiasticamente, instou a nova Igreja a 
evangelizar o bairro e a Ilha do Governa-
dor.  Após a mensagem, a irmã Ruth Freitas 
(uma das 58 membros da Congregação), 
declamou uma poesia intitulada “Gratidão 
a Deus”, de autoria do irmão Antônio 
Loureiro Nelas (outro dos 58 membros). 
Participaram também do culto, o Quarteto 
Triunfal, da Igreja Batista de Cascadura; o 
Quarteto do Seminário do Sul e o Coral 

da Igreja Batista Itacolomi (igreja mãe).  
Feitas as considerações finais, o Concílio 
Examinatório foi dissolvido com o cântico 
do Hino 60, do Cantor Cristão. 

Nesses 50 anos de história, a Igreja 
Batista em Guarabu tem brilhado a luz do 
Evangelho de Cristo aqui e no mundo todo. 
A missão sempre foi e continuará sendo 
esta, a de dissipar as trevas do pecado com 
a Palavra de Deus, exemplificada na vida 
dos seus membros. A luta de sempre é a de 
fazer com que os seus membros se cons- 
cientizem do seu papel de sal da terra e luz 
do mundo, o que demanda a permanência 
no caminho apertado, a perseverança na 
doutrina dos apóstolos e dos profetas, a 
convicção férrea em seguir os passos de 
Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, 
sem dele se desviar, nem querer alargar 
o caminho, ou cortar a cruz quando ela 
estiver muito pesada. 

Digo isto pois é muito comum hoje 
em dia os modismos, a igreja “light”, a 
igreja de programação, fundamentada na 
pessoa do lider, que geralmente fala bem, 
conta boas histórias e arrebata as platéias. 
Mas uma pergunta se faz necessária: se 
tirasse aquilo tudo, ficaria alguma coisa? 
Os crentes permaneceriam crentes em 
Jesus e firmes na Palavra? Louvamos a 
Deus pela nossa Igreja, pois aqui a única 
coisa maravilhosa que temos é Jesus e o 
Seu Evangelho!

Parabéns a todos os membros que, 
no passado e no presente, estiveram 
e estão alinhados com os princípios 
que nortearam a organização da Igreja 
Batista em Guarabú, para fazer dela um 
luzeiro no mundo que a cerca, e que não 
reclamam do caminho apertado nem do 
peso da cruz.

Pastor Ivan Xavier



AGENDA
[HOJE] Aniversário 50 anos da Igreja - 
Mensagem com o Pr. Eddy Hallock
-Participação Musical Banda 4x1

[15I11]19:30-20:30 Aniversário 50 anos da 
Igreja - Mensagem com Pr. Eddy Hallock

Participação Musical Ministério Unção 
de Deus

[16I11]Dia da Educação Teológica – 3º 
domingo do mês
10:00 - 12:00 Assembléia Administrativa
19:00 - 21:00 Culto Aniversário 50 anos da 
Igreja- Mensagem Pr. Eddy Hallock
- Participação Musical Bruna Karla

[17I11] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[19I11] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[20I11] Dia Consciência Negra

[22I11] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:30 - 21:00 Culto das Mulheres

[23I11] Dia do Ministro de Música Batista 

10:00 - 12:00 - Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino – Mensagem 
Pr Mario Sergio e Participação Musical do  
Grupo Canções

[24I11]  19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[25I11] 6º Aniversário de Ministério do Pr 
Ivan Xavier (Eventos Especiais)

[26I11] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[28, 29 e 30I11] 10º retiro de Casais – MCF

[29I11] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

     Escala de Serviços - 16/11

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: Carine
Áudio: 
M/N: Johny / Alcides Jorge
Data-Show:  
M: Juliane
N: Andressa
Stand by: Wallace (M)/Juliane (N)
Contagem de Numerários:
M/N: Escala com Irinéia 
Escala da Recepção:
M: Irene/Alayr
N: Veraneide/Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Wilson    
Escala de Dirigentes:
M: Sidmar Cruz
N: Andréa Romano
Escala de Regência:
M/N: Eliane

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
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Em destaque

(ibguarabu)

Parabéns pra você... 
José Maria de A. Regadas                       16/11

Victória Christina de L. Aguilar                  16/11

Mariane Maria N. Gonçalves                      20/11

Silvia Maria da Conceição                        21/11

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.

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!

- Próxima reunião de tutorial: 18 de 
Novembro   2014 (terça-feira), às 19h30min, 
no Auditório da IBG.

A prova da apostila 1 será no dia 25/11, 
às 19h30min.

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 recuperação 
de dependentes químicos (inclusive álcool 
e tabaco). 
Em nossa Igreja,  o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

CULTO VESPERTINO                                 14/11/2014

Prelúdio

Oração...................................................Pr. Ivan Xavier

Leitura bíblica..................................Efésios 4.1-16a

Participação especial.....................Banda 4 por 1

Oração de gratidão..................................Dirigente

Mensagem.....................................Pr. Eddy Hallock

Participação especial.....................Banda 4 por 1

Oração final..............................Pastor Ivan Xavier

Bênção Apostólica

Poslúdio

CULTO VESPERTINO                                15/11/2014

Prelúdio

Oração...........................Diaconisa Judith de Jesus

Leitura bíblica......Ec 4.1-8; Gl 4.4,5; 1 Jo 3.1; Lc 2.14

DIRIGENTE:  Para tudo há uma ocasião cer-
ta; há um tempo certo para cada propósito 
debaixo do céu:

CONGREGAÇÃO:  Tempo de nascer e tem-
po de morrer, tempo de plantar e tempo de 
arrancar o que se plantou, tempo de matar e 
tempo de curar, tempo de derrubar e tempo 
de construir, tempo de chorar e tempo de rir, 
tempo de prantear e tempo de dançar, tempo 
de espalhar  pedras e tempo de ajuntá-las, 
tempo de abraçar e tempo de se conter, tem-
po de procurar e tempo de desistir, tempo 
de guardar e tempo de jogar fora, tempo de 
rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e 
tempo de falar, tempo de amar e tempo de 
odiar, tempo de lutar e tempo de viver em 
paz.

DIRIGENTE:  Mas, quando chegou a plenitu-
de do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido 
de mulher, nascido debaixo da Lei, a fim de 
redimir os que estavam sob a Lei, para que 
recebêssemos a adoção de filhos.

CONGREGAÇÃO:  Vejam como é grande o 
amor que o Pai nos concedeu: sermos cha-
mados filhos de Deus, o que de fato somos! 
Por isso o mundo não nos conhece, porque 
não o conheceu.

TODOS:  “Glória a Deus nas alturas, e paz 
na terra aos homens aos quais ele concede 
o seu favor”.

Participação especial........Minist. Unção de Deus

Oração de gratidão......................................Dirigente

Mensagem.........................................Pr. Eddy Hallock

Participação especial.....Minist. Unção de Deus

Oração final..................................Pastor Ivan Xavier

Bênção Apostólica

Poslúdio

CULTO MATUTINO                                 16/11/2014

Prelúdio

Leitura bíblica......................................................Sl 5.1-3

Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor; 
atende aos meus gemidos. Atende à voz do 
meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a 
ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, 

ó Senhor; pela manhã te apresento a minha 
oração, e vigio.

Adoração comunitária................................401 HCC

Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ou-
vir, teu amor sentir

E estender as mãos para te louvar, derramar 
meu coração sobre o teu altar.

Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;

Que vou te seguir e te amar até o fim.

E no fim do dia, quando o sol se for, te ado-
rarei, te darei louvor;

Mesmo escura a noite, brilha tua luz e em 
teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.

Oração.................................................................Dirigente

Assembleia administrativa

Oração e bênção

Poslúdio

CULTO VESPERTINO                                 16/11/2014

Prelúdio

Oração.................................................Andréa Romano

Leitura bíblica...................................................Sl 95.1-5

Venham! Cantemos ao Senhor com alegria!

Aclamemos a Rocha da nossa salvação.

Vamos à presença dele com ações de graças; 
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.

Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei 
acima de todos os deuses.

Nas suas mãos estão as profundezas da 
terra, os cumes dos montes lhe pertencem.

Dele também é o mar, pois ele o fez; as suas 
mãos formaram a terra seca.

Venham! Adoremos prostrados e 
ajoelhemos diante do Senhor, o nosso 
Criador; pois ele é o nosso Deus, e nós 

somos o povo do seu pastoreio, o rebanho 
que ele conduz.

Participação especial........................Ir. Bruna Carla

Oração de gratidão......................................Dirigente

Mensagem.........................................Pr. Eddy Hallock

Participação especial........................Ir. Bruna Carla

Oração final..................................Pastor Ivan Xavier

Bênção Apostólica

Poslúdio


