
ANO LII  I  Nº 02 I  10 de janeiro 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 -

Informativo EBD
Olá irmão matriculado na EBD, para obter sua revista referente ao 4º trimestre, 
favor procurar seu professor.
Aproveitamos para lembrar aos irmãos o fato de que a revista da EBD é destinada 
exclusivamente ao estudo na própria EBD, como o acompanhamento/apoio do 
professor e o uso da Bíblia como fonte.
Para literatura destinada a evangelização, solicitamos que os irmãos se dirijam 
ao Departamento de Evangelismo e assim obterão a literatura adequada para tal.

Um forte abraço,
EBD – Guarabu

O mundo vive uma 
crise de valores, 

como nunca vimos. 
É tempo da Igreja 
de Cristo buscar 

mais intensamente 
ao Senhor. 
Isaías 55.6

Esse foi o tema dos editoriais do boletim no 
aniversário da nossa Igreja no ano passado. 
O objetivo ao repetir o mesmo tema, sob a 
ótica de diferentes autores, foi para realçar 

que a Igreja a qual pertencemos deve ser amada 
e servida pelos seus diferentes membros, por 
intermédio dos dons espirituais que o Senhor 
Jesus nos deu.

  À exemplo de Cristo, todos nós que aqui 
estamos existimos para nos amarmos 
uns aos outros e nos doarmos uns 
aos outros em amor sacrificial. Paulo 
usou este exemplo para falar aos 
maridos em relação às esposas, ao 
dizer que o Senhor Jesus amou a sua 
Igreja, e “a si mesmo se entregou por 
ela, para a santificar, purificando-a 
com a lavagem da água, pela palavra, 
para a apresentar a si mesmo, igreja 
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem 
coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” 
(Efésios 5:25-27).

Enquanto estiver neste mundo, a Igreja estará 
sendo santificada, pois é  composta de pessoas 
que foram retiradas das trevas para viverem na 
maravilhosa luz do Senhor (I Pedro 2:9). Ao se 
tornarem membros do Corpo de Cristo pelo 
batismo, ainda tem muito chão pela frente, razão 
pela qual necessitam ser beneficiadas pelos demais 
irmãos e irmãs, os quais fazem o papel de Jesus 
no processo da santificação. Os mais experientes 
na Palavra, à exemplo de Cristo, amam com o 

amor sacrificial, pois estão ali para se doarem 
por aqueles que ainda estão cheios de defeitos, 
imperfeitos, incorretos, inadequados, egoistas, 
parciais, enfim, pessoas que vieram do mundo, mas 
agora nasceram de novo. É um trabalho penoso, 
dificultoso até, mas até chegarmos à igreja santa e 
irrepreensível, o processo é exatamente este.  

Por fim, quando tudo isso terminar, o Senhor 
Jesus voltará e dirá aos seus verdadeiros filhos: 

“Vinde, benditos do meu Pai, possuí por 
herança o reino que vos está preparado, 
desde a fundação do mundo; porque 
tive fome, e destes-me de comer; 
tive sede, e destes-me de beber; era 
estrangeiro, e hospedastes-me; estava 
nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-
me; estive na prisão, e fostes ver-
me. Então os justos lhe responderão, 
dizendo: Senhor, quando te vimos com 
fome, e te demos de comer? ou com sede, 

e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, 
e te hospedámos? ou nu, e te vestimos? E quando 
te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, 
respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo 
que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes” (Mateus 25:34-40).

Se você está aqui para amar e servir ao seu 
irmão, ainda que seja penoso ou dificultoso, quero 
lhe dizer que você está no caminho certo.  

                            Pastor Ivan Xavier

A Igreja que Deus me deu para amar e servir

Se você está 
aqui para amar 
e servir ao seu 

irmão, ainda que 
seja penoso ou 

dificultoso, quero 
lhe dizer que você 
está no caminho 

certo.
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Em destaque

(ibguarabu)

     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: Glória e Esther
N: Silvana e Daniel Andrade
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: José Vitor / Lucas
Contagem de Numerários:
M: Veraneide / Lucimar
N: Talita

Escala da Recepção:
M:  ALESSANDRA
N: IRINEIA

Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos
Escala de Dirigentes:
M/N: Andréa Romano

     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, Tereza Carlos 
Teixeira (pai e  tia 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); Luciane Lopes, Luis 
Ribeiro; Márcio e Sabrina; Everaldo 
(esposo Alizete) 

Agradecineto: Sidney (pai ir. Sidmar) 
teve alta. 

Parabéns pra você... 
Jathir Freire Santana                   14/jan

Jorgina Ninilde de Salles             15/jan

Alice Lourenço do Valle             16/jan

Ilma Maria Gomes Arruda        16/jan

FORMAÇÃO DE LÍDERES
O CEBESP entrará em recesso no período 
de Janeiro. O retorno das aulas, está 
previsto para 02-02-2016.

VIGÍLIAS DE ORAÇÃO E JEJUNS 
EM 2016
O tema da santificação é um assunto 
recorrente nas Igrejas de Cristo. Sentimos 
o peso dos nossos pecados, nossas 
falhas e defeitos, bem como estamos 
cônscios de quão frágeis somos quando 
comparecemos perante o Senhor. Ao ver 
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.

CURSO DE FORMAÇÃO DE 
LÍDERES PARA MINISTÉRIO COM 
SURDOS
Informações com Rose (GEVAN - Gerência 
Executiva de Evangelismo da Junta de 
Missões Nacionais). 
Contato: rose@missoesnacionais.org.br
Data: 10 a 31 de janeiro de 2016

FALECIMENTO
Sra. Beatriz (mãe do ir. Carlos Tavares), 
ocorrido no domingo passado. Que o 
Espírito Santo console e conforte a família. CANTINHO DO DEP. INFANTIL

Parabéns a todas as crianças 
que fazem aniversário no mês 

de JANEIRO! 

JOÃO MIGUEL  22/jan
(Mateus 19:14)

AGENDA
[10I01] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[13I01] 18:30 Desperta Déboras

19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[15I01] 44° Acampamento de MR Carioca em 
Guapimirim (Sitio Recanto Ideal)

[16I01] 44° Acampamento de MR Carioca em 
Guapimirim (Sitio Recanto Ideal)

[17I01] 44° Acampamento de MR Carioca em 
Guapimirim (Sitio Recanto Ideal)
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[20I01] Feriado Religioso
18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[21I01] 19:30 Reunião do Conselho e 
Ministérios

[23I01] 15:00 Aniversário da UFMBC – IB de 
Copacabana (MR)
19:30 Palestra para Casais com confraternização 
- Ministério com Famílias

[24I01] 09:00 EBD - Troca de Professores
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Cul to Matut ino -  Assemblé ia 
Administrativa Regular
19:00 Culto Vespertino

[27I01] 18:30 Desperta Déboras

19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[29I01] 19:30 Ensaios do Coro Elos

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!

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

O SENHOR DÁ A BÊNÇÃO AO SEU POVO

Prelúdio

Saudações                                                                             Andréa Romano
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aben-
çoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.

(Efésios 1.3)

Oração 

Hino 327 HCC           Se teu coração estiver em paz         (De Armond/Ackley)

Senhor,  quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas 
maravilhas. (Salmos 9.1)

Oração

Cânticos espirituais                                                                    Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

Leitura Bíblica em uníssono:                                                  Salmo 27:7-9

Oração de Intercessão

Leitura bíblica:                                                                       Salmo 34.4,5;8.

318 HCC                         Que alegria é crer em Cristo!         (Stead/Kirkpatrick)

Mensagem           Pastor Ivan Xavier

Oração 

Poslúdio

E TODO AQUELE QUE INVOCAR O NOME DO SENHOR SERÁ SALVO

 Prelúdio

Saudações                                                                         Andréa Romano

Oração        

Leitura bíblica:                                       Salmo 95.3; 104.1; 135.5; Jeremias 10.6

Cântico                                                             Nas estrelas vejo a tua mão

Oração
“Agora, porém”, declara o Senhor, “voltem-se para mim de todo o cora-
ção, com jejum, lamento e pranto. “ Rasguem o coração, e não as vestes. 
Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e 

compassivo, muito paciente e cheio de amor; (Joel 2. 12,13a)

Hino 23 HCC         Não a nós, Senhor (Metrif. Sl 115,G.Kerr Neto/N. omilcar)

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo

(Joel 2.32)

Oração de intercessão

Cânticos espirituais                                                                 Ministério Elion

Oração

Mensagem           Pastor Marco Aurélio Figueiredo

Oração e bênção

Poslúdio

O início das obras de instalação do nosso 
elevador teve início na segunda-feira 
passada, bem como a última prestação 
do Elevator ja foi paga. Agora, as nossas 
despesas serão com a execução das 
obras, razão pela qual solicitamos que 
os irmãos e amigos que continuem 
apoiando com ofertas.


