
ANO LI  I  Nº 50 I  13 de dezembro de 2015.

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

No segundo domingo de 
dezembro comemoramos o dia 
da Bíblia. Livro de importância 
histórica inegável, a Bíblia 

era artigo de luxo, preciosa e rara, 
lida apenas por eruditos privilegiados, 
usada geralmente para controle de 
massas. Vista, muitas vezes, como 
símbolo de honestidade, expressão de 
fé e demonstração de coragem. Hoje, 
encontramos em lojas varias, com 
diversas traduções, linguagens distintas, 
em papel, aplicativos de texto para 
celular, ipod’s, tablet’s. 

A Bíblia é reconhecidamente um dos 
livros mais vendidos e lidos, em vários 
países. Mas, a luta, principalmente dos 
Cristãos, continua, pois muitos países 
ainda não têm acesso à Bíblia, como 
a China, por exemplo, em que se faz 
necessário o contrabando para que as 
pessoas tenham a possibilidade de ler 
esse livro tão especial e, os descobertos 
com algum exemplar da Bíblia, sem 
permissão do Estado, se sujeitam à 
prisão. 

Não muito longe, no Brasil, 
encontramos testemunho de missionários 
que passam por grandes dificuldades 
em traduzir a Bíblia para a língua dos 
indígenas. Existem hoje quatro Bíblias 
completas em línguas indígenas. A 
primeira foi a Bíblia em Waiwai (2002) 
e a mais recente é a Bíblia em Kaingang 
(2012). Além disso, o Novo Testamento 
já está traduzido em mais 35 línguas 
indígenas.

Ao falar sobre a Bíblia, não posso 
deixar de registrar aqui um dos trabalhos 
que realizei como líder, esse ano de 
2015, junto às Mensageiras do Rei 
da Igreja Batista do Guarabu, que foi 
a leitura de um livro chamado Seluguh -                            
Uma Aventura Missionária. O livro conta 
a história de um menininho Africano de 
13 anos, nascido em uma pequena 
tribo em Botsuana, que ao realizar o 
pastoreio de cabras para o seu pai, em 
uma ravina, encontra no chão um livro 
todo empoeirado. 

Ao pegar aquele livro no chão e 
levar para casa, o menino, não sabia o 
que era ou sequer entendia o que estava 
escrito. No entanto, aquele menino 
simples, com toda pureza infantil, sentiu 
o desejo arrebatador de possuir aquele 
livro, comprometendo-se a amá-lo, e 
tratá-lo para sempre como o maior 
tesouro de todos. Porém, ao chegar 
em casa com o livro, o pequeno pastor 
Seluguh, para sua completa desolação, 
é orientado por seu pai a encontrar e 
devolver o livro que achou para seu 
verdadeiro dono. 

Assim, inicia-se uma verdadeira 
cruzada na vida do menino que, por fim 
encontra, um agrupamento missionário, 
entra em uma Igreja pela primeira vez, 
tem acesso à palavra de Deus, por meio 
de um missionário que não só revelou 
as boas novas de Jesus Cristo para o 
menino como fez questão de evangelizar 
e converter Seluguh e a família dele. 

Bíblia Sagrada – Um Livro que Rompe Fronteiras...
“Não deixe de falar as palavras desse Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite,

 para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. 
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.” (Josué 1.8)

DEZEMBRO - MÊS DA BÍBLIA
13 I 12 I 2015 – Dia da Bíblia 

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, 
e luz para o meu caminho.”

                                                     Salmos 119:105

Nosso pequeno amigo, Seluguh, 
ao tentar devolver o livro ao verdadeiro 
dono, descobre o real significado do 
livro que estava com ele, recebe o livro 
como presente e, entende que aquele 
tesouro que tinha sido perdido e foi 
achado, era a Bíblia, a palavra de 
Deus. 

“Tua Palavra é lâmpada que 
ilumina os meus passos e luz que clareia 
o meu caminho!” (Salmos 119.105). 

Tantos de nós temos acesso rápido e 
fácil à Bíblia e não tiramos real proveito 
disso, pois deixamos de enxergar o real 
valor deste livro tão precioso.  A Bíblia 
é comparada com a Lâmpada e a Luz, 
representação de Deus aqui na terra, 
isto é um dos maiores tesouros deixados 
para a humanidade por Nosso Pai. 

“Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita que traz a 
liberdade, e persevera na prática dessa 
lei, não esquecendo o que ouviu mas 
praticando-o, será feliz naquilo que 
fizer.” (Tiago 1:25) 

Descubra o verdadeiro tesouro 
contido na Bíblia. Não seja um mero 
observador da palavra de Deus. Leia! 
Medite! Escute! Pratique! E encontre 
amparo nas dificuldades, força, se 
estiver fraco, alegria ao invés de tristeza 
e dor, fé quando se está cansado e, 
principalmente Luz em meio as trevas 
geradas pelo pecado. 

Samanta Cristina da Silva Cruz
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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: Irene e Roberta
N: Cândida e Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Marcela / Lucas
Contagem de Numerários:
M: Veraneide / Lucimar
N: Talita
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha
N: Magaly
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Jorge Marques
Escala de Dirigentes:
M: Nair Bastos
N:  Thiago M. Freire
Escala de Regência:
M/N:  Elinéa
Escala de Pianista: 
M/N: Paul

     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; Laodicéia (cirurgia.); Ricardo 
Cunha (emprego); Welington (filho 
irmão Alayr); Luciane Lopes;  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)

Parabéns pra você... 
Antônio Alexandre Campos      14/dez

Beatriz de Oliveira Marques      14/dez

Julio Leite de Souza                  15/dez

Osmar Paulino                          15/dez

Thiago Pereira da Costa            15/dez

Venceslau Silveira Brito            16/dez

Pursina Amélia do E. Santo         18/dez

Paloma dos Santos da Silva        19/dez

FORMAÇÃO DE LÍDERES
Toda terça-feira, às 19h30min., no Auditório 
com o Pastor Ivan.
Estamos estudando:  Discipulado e 
Mentoria.

O INÍCIO DAS OBRAS PARA A INSTALAÇÃO 
DO NOSSO ELEVADOR está previsto para o 
dia 04/01/16. O Pr Ivan solicita a presença 
de todos os membros da Comissão de 
Obras (Diac. Alcides Jorge, Valdemir Vilarim, 
Saturnino Gonçalves e Ricardo Cunha) na 
Reunião do Conselho e Ministérios, da 
próxima quinta-feira, 17/12, às 19:30 h, para 
receberem orientações. 

O PASTOR IVAN E A IR. TALITA viajaram 
para Campo Grande/MS, para participarem 
do aniversário da Igreja Batista Getsêmani 
naquela cidade, de 11 a 14 de dezembro de 
2015. A coordenação geral dos trabalhos 
da nossa Igreja está sob o encargo da 
vice-presidente, ir. Nair de Almeida Bastos 
Adriano. 

CANTINHO DO DEP. INFANTIL

Parabéns a todas as crianças 
que fazem aniversário no mês 

de DEZEMBRO! 

Matheus Bassil 15/DEZ
(Mateus 19:14)

AGENDA
[13I12] Dia da Bíblia
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Dia da Bíblia (EBD)
18:00 Reunião Administrativa (MCA)
19:00 Culto Vespertino - Direção: Adolovem

[14I12] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[15I12] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[16I12] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico 
(direção MCA)

[17I12] 19:30 Reunião de Conselho e 
Ministérios - Preparação da Agenda 2016 -

[18I12] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[20I12] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Cul to Matut ino -  Assemblé ia 
Administrativa Regular
18:00 Ceia das Crianças - Ministério Infantil
19:00 Culto Vespertino - Cantata de Natal 
(Coro Elos)

[21I12] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[22I12] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[23I12] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Natal / Cantata Natal no Egito

[25I12] Natal de Jesus
19:30 Ensaios do Coro Elos

[27I12] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
18:00 Estudo da Revista (MCA)
19:00 Culto Vespertino

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!

Participe assinando a lista de apoio!
Dispõe sobre propostas legislativas para 

aprimorar a prevenção e o combate a 
corrupção.

As listas estarão disponíveis na secretaria 
e  Recepção da Igreja!

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

DIA DA BÍBLIA

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, 
e luz para os meus caminhos.” 

Salmos 119-105

Prelúdio                                                                              Piano/Flauta

Boas vindas                                                                                     Nair Bastos

Oração  Introdutória                                                        Adenair de Jesus

Leitura Bíblia                                                   Atos 4.20  e Mateus 7:24-25 

Louvor e adoração                                                         Ministério Elion

Entrega dos Dízimos e Ofertas                                                 Piano e Flauta 

Oração de gratidão                                                            Ir.  Manoel Sales

Mensagem                                            Wanessa Bastos de Menezes Paes                                                             
                          Pastora auxiliar da PIB em Morabi D.Caxias.

Cântico Congregacional 318 HCC                  Que alegria é crer em Cristo 

Oração Final

Preludio

Guarabu em ação

Jesus nasceu! 
É tempo de refrigério e restauração de todas as coisas

Prelúdio

Boas Vindas                                                                           Thiago M. Freire

Oração
Jesus nasceu!

É Tempo de Refrigério e Restauração de Todas as Coisas

Canto 59 HCC                   Saudai o Nome de Jesus

Leitura bíblica                                                  Hebreus 1:1-3, Isaías 51:4-5;6b

Oração consagratória

Participação especial                                                                       Ir. Timothy

Cânticos Espirituais                                                            Grupo Adolovem

Dedicação de dízimo e ofertas 

Canto 202 HCC                                                   Ele é meu e teu Senhor

Leitura bíblica                                                                                Tiago 5.13,16 

Momento de Intercessão

Mensagem 

Oração e bênção 

Poslúdio 


