
ANO LII  I  Nº 08 I  21 de fevereiro de 2016.

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
 

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 José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
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,                         
4ª feira, às 18h30min.

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

O mundo vive uma 
crise de valores, 

como nunca vimos. 
É tempo da Igreja 
de Cristo buscar 

mais intensamente 
ao Senhor. 
Isaías 55.6

Nas visões do Apocalipse, que 
o apóstolo João recebeu na Ilha 
de Patmos, o Senhor lhe confiou 
algumas mensagens às Igrejas da 
Ásia. Na Carta endereçada à Igreja 
de Éfeso, o Senhor Jesus protestou 
com relação à decadência do 
amor que essa igreja vinha 
apresentando. Ele protestou pela 
perda do que chamou de “primeiro 
amor”:

“Conheço as tuas obras, tanto o 
teu labor como a tua perseverança, 
e que não podes suportar homens 
maus, e que puseste à prova os que 
a si mesmos se declaram apóstolos 
e não são, e os achaste mentirosos; 
e tens perseverança, e suportaste 
provas por causa do meu nome, e 
não te deixaste esmorecer. Tenho, 
porém, contra ti que abandonaste o 
teu primeiro amor. Lembra-te, pois, 
de onde caíste, arrepende-te e volta 
à prática das primeiras obras; e, se 
não, venho a ti e moverei do seu 
lugar o teu candeeiro, caso não te 
arrependas.” (Apocalipse 2.2-5)

O que é o “primeiro amor” a 
que o Senhor Jesus se refere nesta 
mensagem?

É um fogo de grande 
intensidade em nosso íntimo que 
coloca Jesus acima de todas as 
demais coisas! 

Gostaria que você por alguns 
instantes pudesse parar e pensar 
na sua conversão, assim como eu 
fiz. O que você oferece a Jesus? 
Como era o seu comportamento 
diante de todas as situações de 
sua vida espiritual? Lembro-me 
bem que não deixava de ler a 
Palavra de Deus um dia sequer; 
minhas orações eram intensas, 
queria mais e mais da presença 
maravilhosa de Jesus em minha 
vida.

Mas e hoje? Será que a 
intensidade é a mesma? Ou 
será que TODAS as coisas têm 
mais importância que a nossa 
‘’conversa’’ com Jesus? Hoje, já 
deixamos de tomar o leitinho 
espiritual; com o decorrer dos dias, 
semanas, anos, podemos afirmar 
que nossa maturidade espiritual 
é maior, e como consequência 
nosso caminhar lado a lado com 
Ele precisa, necessita, ser MAIOR.

O PRIMEIRO    
AMOR

Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”

                                                                                              Atos 8.31a

SANTIFICADOS EM CRISTO, 

TEMOS POR FIM A 

VIDA ETERNA
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos 
servos de Deus, tendes o vosso fruto para 

a santificação e, por fim, a vida eterna.”
 Romanos 6:22Quando leio a Palavra que 

diz: ‘’Mas buscai primeiro o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas. 
Não vos inquieteis, pois, pelo 
dia de amanhã; porque o dia de 
amanhã cuidará de si mesmo. 
Basta a cada dia o seu mal.’’ 
(Mateus 6:33,34) começo a 
entender que preciso viver esta 
promessa Dele em minha vida e, 
automaticamente, mostrar isto 
para minhas filhas: que não há 
nada MAIOR e MELHOR que 
viver a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus para nossas 
vidas.

Assim como eu fiz, faça você 
também um ‘’balanço’’ de sua 
caminhada com Jesus; coloque 
Ele como sua prioridade 
antes de qualquer situação ou 
pessoa, e, com certeza, seremos 
transformados, renovados, dia 
após dia com a presença doce e 
santa Dele em nós.

Andréa Romano
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     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/N: Escala Dep. Infantil
Berçário: (0 a 3 anos)    
M:  Escala com a ir. Glória
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M: Raquel
N: Lucas
Contagem de Numerários:
M: Lucia / Telma
N: Marilza / Vera Cunha

Escala da Recepção:
M: Vandete 
N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / Jairo
N: Saturnino / Claudir
Escala de Dirigentes:
M/N: Adriana Barbosa

     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);  Messias Mota, (pai 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; Jathir; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Lucimar); Aline; Fernanda Cristina; 
Théo (neto do irmão Antônio esposo 
da Diac. Judith), Claudir (EISA); Luis 
Ribeiro; Márcio e Sabrina; Everaldo 
(esposo Alizete); Joaquim Pedro da 
Silva Netto; 

Parabéns pra você... 
Creuza Ribeiro C da Rocha        21/fev

Altino Zerbinato                          22/fev

Ivanilda Gomes da Silva Rocha 23/fev

Sidmar José Cruz Júnior             26/fev

FORMAÇÃO DE LÍDERES
Toda terça-feira, às 19h30min., no Auditório.
Responsáveis durante as férias do Pr. Ivan: 
Pastor Nilberto, da IBCZ10 e Glória dos 
Santos (secretária).
Dias: 02 - 16 - 23/02 e 01/03.

VIGÍLIAS DE ORAÇÃO E JEJUNS 
EM 2016
O tema da santificação é um assunto 
recorrente na Bíblia. Sentimos o peso dos 
nossos pecados, nossas falhas e defeitos, 
bem como estamos cônscios de quão frágeis 
somos quando comparecemos perante o 
Senhor. Ao vermos a nossa geração, com 
tantas pessoas se refestelando no pecado, 
ficamos a imaginar: meu Deus, é tudo que 
eu não quero para a minha vida! Por isso 
propomos durante o ano de 2016 as vigílias 
e os jejuns, para buscarmos mais ao Senhor. 
Queremos mais da sua presença, mais do 
seu amor e mais da sua graça: “Se o Senhor 
se agradar de nós, então nos porá nesta 
terra, e no-la dará; terra que mana leite 
e mel” - Números 14:8.

Vigílias: 
18/03/2016 - 22h;  
20/05/2016 - 22h; 

AGENDA

[21I02] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Cul to Matut ino -  Assemblé ia 
Administrativa Regular
18:00 Estudo da Revista da MCA
19:00 Culto Vespertino

[22I02] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[23I02] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[24I02] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico 
(Direção da MCA)

[26I02] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[27I02] 19:30 DVD do Pr Claudio Duarte “O 
Paraíso do Nudismo” (M. Famílias)

[28I02] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[29I02] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[01I03] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[02I03] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[04I03] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[05I03] 17:00 Curso de Aperfeiçoamento de 
Professores (EBD)

[06I03] Dia da Esposa do Pastor (Eventos 
Especiais)
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Ceia do Senhor
18:00 Reunião EBD (avaliação, metas, 
objetivos, literatura 2° Trimestre
19:00 Culto Vespertino

[07I03] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[08I03] Dia Internacional da Mulher (Eventos 

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS
Ninguém imagina que as Parábolas 
do Senhor Jesus fornecem a raiz da 
teologia da salvação desenvolvida nas 
demais epístolas do Novo Testamento.  
Somente quem está acompanhando o 
Estudo das Parábolas nas quartas-feiras 
tem esta noção. 

Venha e participe com a sua família!

O início das obras de instalação do nosso 
elevador foi no dia 04/01/2016, bem 
como a última prestação foi paga em 
10/02/2016. Solicitamos que os irmãos e 
amigos continuem apoiando esta obra 
com as suas ofertas.

AGENDA 2016
A agenda de 2016 pode ser adquirida na 
secretaria pelo valor de R$ 5,00. Na agenda 
constam o planejamento da igreja, o rol de 
membros atualizado, o manual funcional, o 
estatuto da Igreja, a diretoria estatutária e 
os demais nomes dos relatores e vogais das 
comissões. Todos os lideres devem possuir 
a agenda para que o nosso planejamento 
seja cumprido.

FÉRIAS PASTORAIS
De 01/02 a 01/03/2016. 
Retorno: 02/03/2016 (quarta-feira)

Jejuns: 
15/04/2016; 
12/08/2016; 
14/10/2016; 
16/12/2016

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.

Visita Pastoral:
5ª Feira: 15h às 20h.

* Agendamento a partir de 08/03/2016.

Em destaque

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Prelúdio

Saudações

SENHOR, DIRIGE A TUA IGREJA

Oração

Leitura Bíblica:                                                                  Deuteronômio 26: 15

Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, 
a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que 
mana leite e mel. 

Cânticos                                                                                   Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas 

Oração consagratória

Leitura Bíblica:                                                                         Salmo 34:15-19

Canto 380 HCC                                      Com a minha voz clamo ao Senhor

Oração intercessória

Assembléia regular

Oração

Poslúdio

Guarabu em ação
Prelúdio
Saudações 

BUSCAMOS A SANTIDADE
…EM ADORAÇÃO

Oração 
Canto 227 HCC                    Louve, meu ser (Neander/Benett) (Est.1 e 4)
Leitura bíblica:                                                                         Neemias 9.5,6
Cânticos                                             Ministério Elion
Oração
Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao 

teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade; pois exaltaste 
acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. (Salmo 138.2)

…NA FIDELIDADE DE VIDA
Dedicação de dízimos e ofertas                                                  instrumental
Oração consagratória

…NAS ORAÇÕES
Leitura bíblica:               Isaías 43.10-13
Canto 316 HCC                  Só em pensar em ti, Jesus
Momento de Intercessão

…NO MEDITAR DA PALAVRA
Mensagem                          Diego Albuquerque
Oração
Poslúdio 


