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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 do Departamento Infantil 

Ao definir o tema 
do ano de 2014, a Igreja 
Batista em Guarabu deixa 
claro que escolheu trabalhar 
na colheita de almas para o 
Reino de Deus. Não que em 
anos anteriores não tenha 
feito isto, mas ao escolher 
esta ideia força, o objetivo é 
deixar evidente para todos os 
membros que o foco do novo 
ano será este.  

Na divisa em João 
4:35 o Senhor Jesus diz 
para os seus discípulos: 
“levantai os vossos olhos e 
vede os campos já prontos 
para a colheita”. Se os 
campos já branquejavam, 
então já era hora de colher 
os frutos, o que demandava 
um grande contingente de 
voluntários. A ideia aqui é 
de urgência, de prontidão 
e de disposição para 

fazer a obra imediatamente, 
o que contrastava com o 
comportamento dos discípulos, 
os quais achavam que ainda 
faltavam quatro meses para 
a ceifa. Por estarem alheios à 
realidade, o comportamento 
deles também refletia uma 
atitude de insensibilidade para 
com a gravidade do problema 
que os circundava. 

Outro alheamento dos 
discípulos era a incompreensão 
da pessoa e da missão do 
Senhor Jesus, quando eles 
pediram: Rabi, come (verso 31). 
Mas Jesus lhes diz claramente 
que eles não conheciam a sua 
comida, pois a sua comida era 
fazer a vontade daquele que o 
enviou e completar a sua obra 
(João 4:34). Essa dicotomia entre 
a visão de Jesus e a visão dos 
discípulos, leva-nos a inferir que 
uma compreensão equivocada 

“Amados Irmãos”
      

Agradeço a colaboração dos irmãos, na Cantata de Natal do 
Departamento Infantil, que foi apresentada no dia 24 de dezembro.

                                                            Muito Obrigada, Tia Julia

da pessoa do Senhor Jesus por 
parte da Igreja, também resulta 
numa visão distorcida da nossa 
missão no mundo. 

Prosseguindo no texto 
de João 4:31-38, também 
encontramos: “quem colhe já 
recebe recompensa e ajunta 
fruto para a vida eterna, para 
que se alegrem juntos o que 
semeia e o que colhe” (verso 
36). É nosso desejo, portanto, 
colher do trabalho dos anos 
anteriores da nossa Igreja, e 
ajuntar fruto para a vida eterna, 
e nisto está a verdadeira alegria 
da Igreja do Senhor. 

Duas coisas então 
são necessárias para termos 
sucesso na empreitada de 
2014: que os nossos corações 
estejam identificados com o 
coração do Senhor Jesus e 
com a sua vontade, a qual foi 
prioritariamente definida com 

INFORMATIVO MCA

Reunião de oração 
toda terça-feira, às 

15h00. 

o fazer a vontade de Deus 
no mundo, no sentido de 
completar a sua obra. E a 
vontade do Pai que o enviou 
é esta: “que todo aquele que 
vê o Filho e nele crê tem a 
vida eterna...” (João 6:40). 
E que não posterguemos 
a grandiosa tarefa de 
colhermos os frutos, pois o 
tempo da colheita já chegou!

Pastor Ivan Xavier

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!



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

MUSICA EM GUARABU
O Projeto Música em Guarabu se 
encontra em recesso, aguardem 
informanções sobre o retorno das 
atividades, início de 2014.

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, 
dançar ou atuar, venha fazer parte 
do Coro Dons & Tons.

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
[31I12] Último Culto do Ano, e posse da 
Nova Diretoria 2015, às 22h00.

[ 01 I 01 ]  A n o  N o v o  /  D i a  d a 
Confraternização Universal
NÃO teremos a reunião de oração no 
Templo.
- Férias Pastorais (01 a 30/01)

[05I01] 10:00 - Ceia do Senhor    Pr Paulo
19:00 - Culto Vespertino – Pr Nestor
19:30 - Culto de Oração e Estudo Bíblico 
– Diácono Josias

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos com pesar o falecimento 
do Pai/Avô das irmãs Carmem e Karina. 
Contamos com o apoio e orações para 
que o Santo Espírito esteja confortando 
e consolando toda a família.

S.O.S ESPÍRITO SANTO
Estamos arrecadando alimentos não 
perecíveis, além de água mineral e 
produtos de higiene e limpeza, para 
enviarmos às vítimas da enchente em 
Vila Velha - ES.
Local de coleta: IB. Tauá.
As doações serão enviadas para a Igreja 
Batista de Araçás - ES, Pr. Keiny. 
Marco Viannay - Coordenador da 
Ass. das Igrejas Batistas da Ilha do 
Governador.

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio  Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Tias Carolina e Vandete
Amigos de Missões: 
Tia Erenilda
Berçário: (0 a 3 anos)    
Escala com a Carine 
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show:  
M:  Giovanna 
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M: Veraneide e Regina Célia
N: Lucia e Talita
Escala da Recepção:
M:  Iracy / Moisés / Manoel Sales                                                                    
N: Neisil / Jairo
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito e Sérgio Adriano             
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: Diac. Josias de Jesus
N: Pr Nestor Carlos
Escala de Regência:
M/N: Anderson
Escala de Pianista:
M/N: Paul 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.” 
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;
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Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ  I CEP: 21931-500 I Tel.:  2463-1166  I  Fax: 3627-7541
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Em destaque

ENCONTRE-NOS

Parabéns pra você... 
Rogério Silva Marques de Souza 
29/12........................................................3366-0272 

Carine Cavalcante Paulino
02/01.........................................................3393-2075

Rafael Dias Tavares
03/01........................................................98716-3767

Veraneide de Oliveira Marques 
04/01........................................................3393-4405

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio ............................................................................................Instrumental

Boas Vindas e Oração................................................ Diac. Josias de Jesus

“Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, por-
que ele é bom, porque a sua misericórdia                                  

dura para sempre”. 
(Salmo 106: 1)

Momento de Louvor e Adoração.......................................Minst. Elion

Canto 330 HCC..............................“Descansando no poder de Deus”            

Leitura Bíblica

“Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos 
continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que 

é fruto de lábios que confessam o seu nome”. 
(Hebreus 13:15)

Dedicação de Vidas e Bens........................433 HCC – “Usa, Senhor” 

Oração de Gratidão

Mensagem ..................................................................................Pr. Ivan Xavier

Oração Final

Poslúdio........................................................................................... Instrumental

Preludio................................................................................................ Minst. Elion 

Boas Vindas e Oração.................................................... Pr Nestor Carlos

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 
crede também em mim. Na casa de meu Pai há 
muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria 

dito. Vou preparar-vos lugar”. 
(João 14: 1-2)

Momento de Louvor e Adoração........................................Misnt. Elion

Tributai ao Senhor a glória de seu nome; trazei 
presentes, e vinde perante ele; adorai ao Senhor na 

beleza da sua santidade”.
(1 Crônicas 16: 29)

Dedicação de Vidas e Bens ...................................................Minst. Elion

Oração de Gratidão

Mensagem ..................................................................................Pr. Ivan Xavier

Benção Apostólica

Poslúdio..............................................................................................Instrumental

Atenção
Para que as Famílias da Igreja 
possam desfrutar da companhia 
agradável dos seus entes queridos, 
a Igreja votou em Assembléia 
Ordinária de 24/11/2013 o seguinte 
horário para o culto de Ano Novo:

Ano Novo:  31/12/2013, às 22h00 
(terça-feira)

No dia 01/01/2014 (quartas-feiras), 
NÃO teremos a reunião de oração 
no Templo.

No último Culto do Ano (31/12), 
teremos a posse da Nova Diretoria, 
portanto, solicitamos que todos os 
irmãos e irmãs eleitos não faltem 
neste dia.


