
ANO L  I  Nº 31 I  10 de agosto 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

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

INFORMATIVO 
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).” 

OPERAÇÃO SANTIDADE:                                                                                                                             nossos pecados, nos arrependemos e buscamos 
a Deus. 

7) Perdoe: “E, quando estiverem orando, 
se tiverem alguma coisa contra alguém, 
perdoem-no, para que também o Pai celestial 
perdoe os seus pecados.17 Mas, se vocês não 
perdoarem, também o seu Pai que está nos 
céus não perdoará os seus pecados”.  O perdão 
é para si e para o próximo, além de ser um ato 
de humildade é também de reconhecimento e 
arrependimento, um pedido de ajuda dirigido a 
Deus e que se concede ao próximo.

8) Ame ao próximo: “Amados, amemos 
uns aos outros, pois o amor provém de Deus. 
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece 
a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, 
porque Deus é amor.” O amor deve estar 
presente em nossa fala, em nossas atitudes, 
comportamento, pois o amor nos conecta com 
Deus, por meio dele se abandona o egoísmo 
do velho homem, se cultiva a humildade e a 
paciência. Somente por meio do amor nos 
desenvolvemos espiritualmente e nos tornamos 
pessoas melhores. “E, sobre tudo isto, revesti-
vos de caridade que é o vinculo da perfeição”.19

“Entrem pela porta estreita, pois larga é a 
porta e amplo o caminho que leva à perdição, e 
são muitos os que entram por ela.” 20

No mapa da vida existem apenas dois 
caminhos. Um conduz à vida eterna ao lado do 
Pai e o outro a danação eterna. Não se iluda com 
as ciladas do maligno. Não troque seu tesouro 
por algo sem valor. A vida eterna - nosso tão 
almejado tesouro - está acessível a todo aquele 
que crê em Jesus Cristo como Senhor e salvador, 
assim, busque o caminho da santidade; não 
tome atalhos, mesmo que isso signifique dizer 
que você irá contra o mundo. Prefira a Deus, 
imite a atitude do Pai, que entregou seu único 
Filho para que eu e você tenhamos a vida 
eterna.21  Faça esse sacrifício de amor valer à 
pena! Santifique-se.

Samanta Cristina Cruz

Sempre amei filmes de caça ao tesouro. 
Nesses filmes existe sempre um mapa 
indicando o caminho certo, muitos desafios a 
serem percorridos e ao final a recompensa. 
Nosso Pai que está no céu também deixou 
na Bíblia um mapa a ser seguido por todos 
nós cristãos a fim de alcançarmos – o 
tesouro maior - a vida eterna. Só que esse 
tesouro não está escondido, mas encontra-se 
acessível para todo aquele que Nele crê: “Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vem ao Pai, a não ser por mim.”2 As bases do 
mapa estão fixadas da forma seguinte: O alvo 
é a vida eterna e o único caminho a percorrer 
é Jesus Cristo, isto é, o caminho da Santidade, 
para você e para mim, por meio da fé e das 
boas obras. 3

“Porquanto está escrito: Sede santos, 
porque eu sou santo.” 4

A santificação é apresentada na Bíblia 
de forma tríplice, tal como consagração 
(separação formal e externa para Deus);5 
purificação legal (purificação pelo sangue 
de Cristo para se cumprir a Lei)6  e a 
purificação moral da alma (remoção da 
presença do pecado da alma, restando, 
apenas, o pecado da carne).7  Mas, afinal, 
o que é santidade? Em breve síntese, a 
santidade, caro irmão, é um processo (ou 
atitude) interno e gradual, progressivo, de 
separação do que é puro do que não o é 
(purificação/ modificação) por meio da fé em 
Cristo Jesus com ajuda do Espírito Santo, ou 
seja, o modelo de santificação proposto por 
Cristo Jesus começa, pouco a pouco, pela 
mudança e transformação do nosso interior.8  
A purificação que buscamos na terra é 
relativa, isto é, não é perfeita, a santificação 
verdadeira e completa só adquirimos com a 
vida eterna.

Como busco a santidade? A palavra 
de Deus nos oferece várias orientações de 
caminho a serem seguidos e de posturas que 
devem ser evitadas. Em face disso, separei 
alguns pontos, que julguei importantes, 

mas desde já advirto tratar-se de uma lista 
exemplificativa, como a seguir listada: 

1) Renuncie o Velho Homem: “... Se 
alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me.”9  Não se 
tem como buscar a santificação e continuar da 
mesma forma que você era, essa renuncia é 
dolorosa e constante. 

“E vos revistais do novo homem, que 
segundo Deus é criado em verdadeira justiça e 
santidade.” 10

“Sede pois imitadores de Deus, como 
filhos amados”.11 

2) Evite: A vaidade, a ignorância, 
dissolução, impureza, o apetite desordenado, a 
avareza, a prostituição, a mentira, a amargura, 
a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malicia, 
a idolatria, não furte, não saia da vossa boca 
palavras torpes, fuja do pecado. 12  

3) Ore: “Pedi, e será dado; busquem, e 
encontrarão; batam, e a porta será aberta. Pois 
todo o que pede recebe; o que busca encontra; 
e aquele que bate, a porta será aberta.”13  A 
oração é essencial para se criar intimidade com 
Deus.

4) Leia diariamente a Bíblia: “Santifica-
os na verdade; a tua palavra é a verdade.”14  
Por meio da palavra de Deus alcançamos os 
ensinamentos do Mestre e também criamos 
intimidade com Deus. 

5) Busque a Fé e Boas Obras: “Vedes 
então que o homem é justificado pelas obras, 
e não somente pela fé.”15  A fé e boas obras se 
complementam, isto é, não basta acreditar que 
Jesus é o caminho a verdade e a vida é preciso 
exercitar isso no decorrer de nossa vida, tal 
qual fez Abraão ao oferecer seu filho Isaque em 
sacrifício para agradar a Deus. 

6) Seja Humilde:  “Eu asseguro que, a não 
ser que vocês se convertam e se tornem como 
crianças, jamais entrarão no Reino dos céus.16  
Sem um coração humilde é impossível agradar 
a Deus, só por meio da humildade percebemos 

AGOSTO MÊS DA JUVENTUDE

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.

1    Hb 12:14;
2    Jo14:6;
3    Tg 2:14-18;
4    1Pe 1:16
5    Ex. 29:37;
6    Ex.:1 Cor. 1:30; Hb 10:10; 
7    Ex.: 2 Ts. 2:13 e 1Pe 1:2, 
também 1Co 6:11 
(http://www.palavraprudente.com.
br/estudos/tpaul_s/doutrinabibli-
ca/cap27.html, data: 4-08-14, às 
11h45min;)

A BUSCA DO TESOURO DA VIDA ETERNA
          “... a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor:”1

8    Mt 23:25-29; 
9    Mt 16:24; 
10    Ef 4: 24;
11   Ef 5:1; vide também 
Cl 3:10; 
12   Inteligência: Ef 4: 17 – 
32 e 5: 1- 21, bem como   
Cl 3: 1- 17;  
13    Mt 7: 7-8; 
14    Jo 17:17;  vide tam-
bém Cl 3.16; 

15    Tg 2:24
16    Mt 18. 3
17  Mc 11:25-26; vide 
também Ef 4:32 e Cl 3:13; 
18   1Jo 4:7-8; vide tam-
bém Ef 5:2;  
19     Cl 3: 14; 
20     Mt 7:13.
21      Inteligência Jo 3:16



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 
apresentadas serão sustentadas pelos 
proponentes, apreciadas, analisadas e 
discutidas em reuniões do Conselho 
Administrativo Eclesiástico na seguinte 
data: dia 21/08/2014 (quinta-feira) e 
18/09/2014 (quinta-feira) para o prazo 
final. Após esse período de depuração, o 
nosso Regimento Interno será registrado 
em cartório e valerá oficialmente.

AGENDA
[HOJE]  Dia dos Pais (Eventos Especiais)
10:00 - 10:30 Apresentação do Dept. 
Infantil em homenagem ao Dia dos Pais
10:30 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
[11I08] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG
[13I08] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico
[16I08] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

     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 e Luciano
Data-Show:  
M/N: Escala com Wallace
Contagem de Numerários:
M: Telma e Marilza
N: Lucia e Irineia
Escala da Recepção:
M: Zelador 
N: Jairo/Alex  
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N:  Magaly/Ataíde/Osmar    
Escala de Dirigentes:
M: Felipe Soares
N: Thatiana e André
Escala de Regência:
M/N:  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); 

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

ENCONTRE-NOS (ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Antônio Carlos da Silva
10/08.....................................7621-1090

Gilmar Ferreira de Souza
11/08.....................................2465-4615

Crispiniana da Silva Cruz 
12/08.....................................2463-7376

Juliane G. dos Santos Bittencourt 
12/08......................................3117-1208

Maria de Fatima Costa Galego
13/08......................................3223-3239

Conceição Martins Moraes
15/08....................................3383-4149

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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

MENSAGEIRAS DO REI
Atenção meninas! Nossas reuniões 
estão ocorrendo aos domingos 
pela manhã! 

38° CONGRESSO ESTADUAL 
DE MENSAGEIRAS DO REI DA 
UFMBC
Tema: Refletindo a Luz de Cristo; 
Divisa: I João 1:7; 
Dia: 13/09/2014
Local: PIB do RJ, de 9h às 17 hs; 
Valor: R$15,00. 
Prazo de pagamento até dia 
15/08/2014. Meninas interessadas 
e pais interessados em ajudar no 
transporte e outras dúvidas procurar 
a ir. Samanta Cruz. 

RETIRO ADOLOVEM
Dias 22,23 e 24 de Agosto de 2014
Local: Sítio Girassol - Guapimirim

Não percam!!

INFORMATIVO MCA
Reunião de Oração toda TERÇA 

-FEIRA, às 15h.

Congresso da MCA na Ilha
16/08/2014 - 9 às 17h - PIBIG
Rua: Gaspar de Souza, 78 - Zumbi
Tema: Família, o ideal de Deus para 
o ser Humano.
Divisa: Josué 24:15b

INFORME BATISTA
O Brasil foi escolhido pela Aliança Batista 
Mundial para sediar o 22º Congresso 
em julho de 2020, na cidade do Rio de 
Janeiro.
A Aliança Batista Mundial é uma 
associação de 228 convenções e uniões, 
em 121 países e territórios, abrangendo 
42 milhões de membros em 177.000 
igrejas.

Prelúdio                                                                       Instrumental

SANTIDADE 
Missão Possível

Boas vindas                                                                 Felipe Soares

SEDE SANTOS PORQUE EU SOU SANTO, DIZ O SENHOR

Louvor ADOLOVEM 

Leitura Bíblica Alternada                              Efésios  4:25-32; 5:1-2

Ofertório e momento de louvor      Grupo de Louvor ADOLOVEM

Tema: Santidade Missão Possível

Divisa: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação l Tes 4.3

Música Oficial:  Santidade - Grupo Louvor ADOLOVEM

Homenagem aos Pais

Mensagem                                                  Seminarista Paulo Freire

Oração

Poslúdio                                                                       Instrumental
                                                                             

Prelúdio                                                                       Instrumental

Boas vindas                                                            Thatiana e André

SEDE SANTOS PORQUE EU SOU SANTO, DIZ O SENHOR

Tema: Santidade Missão Possível
Divisa: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação l Tes 4.3
Música Oficial:  Santidade - Grupo Louvor ADOLOVEM

Louvor ADOLOVEM

Leitura Bíblica Alternada                                          1 Pedro 1:13-15
JOVENS: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, 
sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu 
na revelação de Jesus Cristo;
ADOLESCENTES: Como filhos obedientes, não vos conformando 
com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância;
TODOS:  Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós 
também santos em toda a vossa maneira de viver;

Ofertório e momento de louvor      Grupo de Louvor ADOLOVEM

Participação Musical                                              Karina Nogueira

Mensagem                    Pr. Johnatas Almeida - PIB de Vista Alegre

Oração e bênção Apostólica

Poslúdio                                                                        Instrumental                                                                          

CURSO DE LIDERANÇA 
ECLESIÁSTICA

Inscrições abertas                                  
na Secretaria da Igreja!

Xerox: Carteira de Identidade; CPF; Título 
de Eleitor; Comprovante de residência; 
Diploma e Histórico do Ensino Fundamental 
(autenticados); 02 (duas) fotos 3x4 recente

Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)

O curso é de caráter modular e rotativo, 
devendo o aluno cursar todas as disciplinas 
da Matriz curricular.

O aluno terá direito à carteira de estudante.

O aluno fará as provas dos módulos, os 
quais serão corrigidas pelo CEBESP (Centro 
Batista de Educação, Serviço e Pesquisa). 
A nota mínima de aprovação é 7,0 (sete).

As aulas serão ministrados uma vez por 
semana, na Igreja Batista em Guarabu.

O curso de Liderança Eclesiástica tem por 
objetivo preparar os futuros líderes das 
células da nossa Igreja.

Maiores detalhes poderão ser obtidos com 
o Pastor Ivan Xavier (99300-6718).


