
ANO L  I  Nº 07 I  16 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

A Bíblia compara a Igreja 
de Cristo ao corpo humano, 
mostrando que diversos 
membros compõem um 
mesmo corpo. A célula é a 
base de todo o organismo, e a 
somatória delas é que compõe 
o corpo.

A s s i m  t a m b é m  é 
com a  Ig re j a :  a  cé lu l a 
é  o  que  chamamo s  de 
comunidade cristã de base, 
um grupo de pessoas que 
se reúnem semanalmente 
para comunhão, adoração, 
edificação e evangelização. 
Mas, como o que compõe o 
corpo é a somatória de todas 
as células, reunimos todas as 
células semanalmente para 
uma celebração conjunta no 
templo.

As Escrituras ordenam 
desenvolver relacionamentos 
de edif icação mútua: “E 
consideremo-nos uns aos 
outros, para nos estimularmos 
ao amor e às boas obras, não 
deixando a nossa congregação, 
como é costume de alguns, 
antes admoestando-nos uns 
aos outros, e tanto mais, quanto 

vedes que se vai aproximando 
aquele dia” - Hebreus 10:24,25.  
Portanto, congregar não se 
resume apenas em louvor e 
pregação, mas também oração 
e ministração uns aos outros. 
Cada membro do Corpo 
de Cristo é um sacerdote e 
deve servir a seus irmãos no 
Senhor, e a célula é o lugar 
onde melhor este princípio 
pode ser praticado.

U m a  c é l u l a  é  u m 
grupo constituído de seis a 
dezesseis pessoas, reunindo-se 
semanalmente para aprender 
como tornar-se uma família, 
adorar ao Senhor, edificar a 
vida espiritual uns dos outros, 
orar uns pelos outros e levar 
pessoas ao Evangelho. O ideal 
é que a célula não seja muito 
grande, no máximo dezesseis, 
e quando atingir este limite 
de pessoas, a célula deve se 
multiplicar.

A célula de Moisés tinha 
dez pessoas (Êxodo 18:21) e 
a de Jesus tinha doze (Lucas 
6:13). Se a célula só existe no 
dia da reunião, então não é 
uma célula, mas apenas um 

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!O que é uma célula?

culto caseiro, isso por que a 
célula é muito maior que a 
reunião e acontece a semana 
toda: no supermercado, no 
shopping, na caminhada, no 
lazer, nas casas, na escola. 
Sempre que os irmãos se 
encontram, a célula acontece. 
Logo, a primeira caracterísitica 
da célula é ser comunidade, e 
não o fato de existir como uma 
reunião.

Quanta riqueza e quanta 
vida existe na interação e na 
comunhão entre os irmãos! 
Queremos migrar de um 
modelo geral, centrado no 
culto dominical, para grupos 
menores, identificados uns 
com os outros, ampliando a 
possibilidade de edificação 
mútua e de salvação para 
os pecadores. Não que o 
culto dominical vá deixar 
de acontecer, mas ele será 
mui to  mais  r i co  tendo 
como fundamento a Igreja 
organizada em células.

(Adaptado do Pastor Abe 
Huber e 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.



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 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
21:30 - 22:30 Cantina da Juventude
[19I02] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[20I02] 19:30 - 20:30 Reunião do 
Conselho Administrativo Eclesiástico
[22I02] Aniversariantes do Trimestre - 
ADOLOVEM
09:00 - 10:00 Evangelismo no corredor 
esportivo - ADOLOVEM
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:00 - 20:00 Culto ADOLOVEM 

[23I02] 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

     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: Carine
Áudio: Alcides/Johny
Data-Show:  
M: Giovanna
N: Juliane
Contagem de Numerários:
M: Irinéia / Marilza
N: Talita / Telma
Escala da Recepção:
M/N: Escala com Manoel Sales         
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N:  Saturnino e Wilson                                    
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Regência:
M/N:  Anderson
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; Ir. 
Laudicéia; Welington (filho irmão 
Alayr);  irmã Nair Tavares; 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)

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Parabéns pra você... 
Edna de Mello
16/02..........................................................2462-4471

Jorge Cesar Marques
18/02........................................................3393-4405

Creuza Ribeiro Cardoso da Rocha 
21/02........................................................2463-4590

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Preludio                                 Instrumental 

Boas Vindas e Oração                                      

“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do 
Senhor, o nosso Criador.”

(Salmo 95.6)

Leitura alternada com Canto                                     50 HCC   
                                      Louvai ao Deus da criação

Oração

“Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do 
Senhor.” (2 Crônicas 29.31)

Dedicação de vidas e bens                                        433 HCC 
                                                                              Usa, Senhor        

Leitura Bíblica em uníssono: Efésios 3.14;17b,18-19
“Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, oro para que vocês, 
arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com 
todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a 
altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que 
excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de 
toda a plenitude de Deus.”

Momento de Louvor                                       Ministério Elion 

Deus é a minha salvação; terei confiança e não temerei. 
O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico; ele 

é a minha salvação!
(Isaías 12.2)

Momento de intercessão

Canto 340 HCC                             Salvador bendito

Apresentação de Bebê

Mensagem                                                     Pastor Ivan Xavier

Oração 

Poslúdio                                                               Instrumental

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os 
homens.” (Tito 2.11)

Prelúdio                                                                     193 HCC 
                                                                     Maravilhosa graça 

Boas Vindas e Oração                            Diac. Josias de Jesus

Momento de Louvor                                       Ministério Elion

“Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, 
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus 

caminhos.” (Salmo 50.23)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                  546 HCC 
                                                                        Dá-me Tua Visão

Oração de Agradecimento

“Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em 
minhas orações.” (Efésios 1.16)

Momento de Louvor                                       Ministério Elion

Oração

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.

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.


