
ANO XLIX  I  Nº 27 I  30 de junho de 2013.

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                   
          Mulheres Cristãs em Ação  
17-19h - Projeto Música em Guarabu
19h30min - Curso de Pregadores Leigos

QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e
                    Estudo Bíblico

Atividades Semanais
Reunião do Conselho e Minist. 
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

Escola Bíblica Dominical (EBD)

Aí galerinha!!! as tias Júlia, Ana 
Paula,  Carolina, Nita, Vandete e 
o tio Anderson estão esperando 
por vocês todos os domingos, às 
09h00 horas no Departamento 
Infantil.

· Culto infantil  -  19h30min.  
(crianças de 4 a 9 anos)

Informativo do Departamento Infantil 
Escala do Culto Infantil (Noite)
30/06: Julia e Hadriana

Qualquer  divergência na escala aci-
ma,  favor comunicar  com anteced-
ência  a  tia Júlia -  Coordenadora do 
Departamento Infantil .

URGENTE!
 Precisamos de Voluntários

Queridos irmãos  e irmãs, o 
Departamento Infantil precisa 
de voluntários  para trabalhar  
com as crianças no Culto Infantil 
- (Vespertino) Os interessados  
devem procurar  as irmãs  Júlia 
ou  Judith.

Nas últ imas semanas temos 
ass is t ido mul t idões i r  às  ruas 
protestarem contra a corrupção, o mau 
uso do dinheiro público e a ineficiência 
de diversos serviços essenciais como 
o transporte, a  saúde e a educação. O 
que chama a atenção é o fato de que 
tais manifestações estão sendo feitas no 
período da Copa das Confederações, 
época em que tradicionalmente o povo 
brasileiro, tão afeiçoado ao futebol, 
costuma esquecer momentaneamente 
os seus problemas.

A insatisfação popular no nível em 
que temos visto é uma coisa nova no 
Brasil, assim como também o é o perfil 
das manifestações, por não terem sido 
lideradas pelos partidos políticos, e sim 
pelo próprio povo, que se organizou e 
se mobilizou, a partir das redes sociais. 
O governo, por sua vez, ficou à reboque, 
e foi pego de surpresa. Como resultados 
imediatos, cancelou-se o aumento nas 
tarifas de ônibus, a PEC 37 foi arquivada 
e várias outras medidas de melhorias e 
de grande alcance popular estão sendo 
providenciadas pela classe política.

O que está acontecendo com o 
Brasil? Essa é a pergunta que todos 

têm feito. Primeiramente, a indignação 
de muitos é por termos dois “brasis”: 
o Brasil dos dirigentes, satisfeito e 
alheio a tudo e a todos, e o Brasil real, 
insatisfeito, sofrido e com grandes 
demandas. A nossa oração sempre 
foi essa: que esses dois “brasis” se 
encontrem e conversem, dando as 
mãos, pois todos nós fazemos parte 
de uma só nação.

Por outro lado, também cremos 
que diariamente muitos oram pelo 
nosso País. Há um clamor generalizado 
para que as nossas autoridades tomem 
decisões de acordo com a vontade 
de Deus; e que toda autoridade que 
recalcitrar contra os aguilhões do 
Senhor não prospere e volte atrás, para 
que os princípios de Deus estabelecidos 
na sua Palavra não sejam quebrados. 
Ultimamente tenho o sentimento de 
que o Deus Vivo e Verdadeiro está 
muito triste com as más escolhas dos 
nossos governantes, permitindo que 
o mal se instale nas leis que regem a 
conduta da nossa sociedade. A Bíblia 
tem inúmeros avisos para nos alertar 
de que não ficará impune a nação 
que quebrar as leis de Deus para viver 

O que está acontecendo com o Brasil?

INFORMATIVO MCA

- Reunião de oração toda terça-
feira, às 15h00. 

segundo o pecado de seus corações.   

A nossa oração, portanto, tem sido 
essa: que o povo brasileiro deixe de ser 
o povo do carnaval, da sensualidade, da 
corrupção e da violência, e receba Jesus 
Cristo como o seu único e suficiente 
Salvador, pelo arrependimento de 
pecados e pela fé no nome do Senhor 
Jesus. Somente assim seremos, de fato, 
uma nação próspera e feliz.

Pastor Ivan Xavier

Ministério de Ação Social



CORO SÁRA SOUZA
Ensaios aos  sábados, às 15h00. Sob 
a regência da ir. Eliane e Elinéa.               
Contamos com sua presença e 
pontualidade!
Informações com a ir. Telma Maria

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, o 
nosso coro se encontra de portas.
Nossos ensaios serão aos domingos
09/06 Não haverá ensaio
16/06 Todos os Naipes 16h30min
23/06 Todos os Naipes 16h30min

“Tudo quanto tem fôlego louve ao 
SENHOR. Louvai ao SENHOR;”  Sl 150:6

CORAL ELOS
Ensaios aos sábados, às 16h00.
Sob a regência da Ir. Eliane e Elinéa 
Contamos com sua presença!!
Informações: Ir. Telma

MUSICA EM GUARABU
Ajude-nos com sua sugestão 
preenchendo nosso formulário no 
site de nossa igreja sobre quais 
instrumentos musicais poderiam 
ser ministrados em nosso curso de 
orientação musical.
Esta pesquisa se encerrará dia 30 
de junho. Sua opinião é muito 
importante para nós.” 
www.ibguarbu.org

D E S A F I O  J O V E M 
EBENEZER 
Instituição destinada a ajudar 
na recuperação de depen-

dentes químicos (inclusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o irmão Ricardo 
Romano.

CURSO DE PREGADORES LEIGOS 
COM ÊNFASE EM LIDERANÇA
Dias: 02 de julho
Horário: 19:30 às 21:30 horas
Preletor: Pastor Damy Ferreira

AGENDA
[Hoje] Dept. Infantil - Anivesariantes
[07/07] Ceia do Senhor (M)
- Abertura do Missão Rio (N)
[13/07] Dia de Ação Social (08h00 às 
17h00)
[14/07] Ação Social:  Culto sob a 
responsabilidade do Projeto Jovem 
Ebenezer (19h00)
[17/07] Direção do Culto de Oração , às 
19h30min. (MCA)
[18/07] Reunião do Conselho e 
Ministérios, às 19h30min.
[20/07] MCA: Confraternização das Avós 
e Amigas, 15h00.
- ADOLOVEM - Dia do Amigo, 17h00.
[21/07] Dia do Jornal Batista
- Assembleia Administrativa Regular, às 
10h00.

REGIMENTO INTERNO
Na assembléia regular de 28/4, a Igreja 
aprovou os seguintes procedimentos 
com relação à proposta da Comissão do 
Regimento Interno:

1. Todos os membros podem ter acesso à 
proposta do Regimento Interno por meio 
de cópia impressa, mídia digital ou acesso 
no site da Igreja. Aqueles que desejarem 
receber por e-mail ou ter uma cópia 
impressa, podem solicitar diretamente na 
secretaria, resalvando que a cópia impressa 
tem um custo por ser dispendioso para o 
caixa da Igreja.

2. Uma cópia impressa foi disponibilizada 
no mural da secretaria para conhecimento 
geral dos membros.

3. As propostas supressivas ou aditivas dos 
artigos do Regimento Interno em elaboração 
devem ser encaminhadas diretamente ao 
relator (Sidmar José Cruz), as quais serão 
avaliadas numa reunião do Conselho e 
Ministérios convocada especificamente 
para esse fim, com a presença obrigatória 
dos proponentes para justificarem suas 
proposições. A data dessa reunião específica 
será marcada pelo Pastor Presidente, em 
coordenação com a Comissão do Regimento 
Interno. A data de reunião será o dia 6 de 
agosto de 2013 (terça-feira).

4. O prazo máximo para o encaminhamento 
das propostas supressivas e aditivas por 
parte dos membros é o dia 31 de julho 
de 2013. 

5. A proposta final da Comissão do 
Regimento Interno será apresentada ao 
plenário da Igreja em Assembléia Geral 
Extraordinária convocada para o dia 11 de 
agosto de 2013 (domingo).

     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
União de Juniores: 
Maria Geralda  
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: Luciane     
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Juliane / N: Karina  
Contagem de Numerários:
M: ------------
N: Luciane / Talita 
Escala da Recepção:
M: Iracy / Moisés / Manoel  
N:  Neisil  / Jairo
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Brito e Moisés 
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Osmar Paulino
Escala de Dirigentes:
M/N: Juliana Dias
Escala de Regência:
M/N: Anderson 
Escala de Pianista:
M/N: Eliane 

     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; Lucas Estrella 
da Rosa; Claudia Cristina da Silva; 
Flávia; Viviane; Thiago; Carlos 
Alberto; Cícero; Ir. Laudicéia; 
Welington (filho irmão Alayr);  
irmã Nair Tavares; Julia Martinez 
Gonçalves; Rogério Marques; 
Wilson.

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 (Novo site)

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Vespertino - 19h00

Prelúdio...........................................................................................Ministério Elion

Boas Vindas e Oração.......................................................Ir. Juliana Tavares

Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do 
Senhor, o nosso Criador. (Salmo 95.6)

Momento de Louvor e Adoração................................. Ministério Elion

“Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do 
Senhor.”  (2 Crônicas 29.31)

Momento de Entrega de Dízimos e Ofertas.........Hino Usa Senhor

Oração de Agradecimento

Leitura Bíblica: Efésios 3.14;17-19
Dirigente: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo,
Congregação:  Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; 
a fim de, estando arraigados e fundados em amor,
Dirigente: Poderdes perfeitamente compreender, com todos 
os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a 
profundidade,
Todos: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o 
entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.

Participação Musical............................................................................Coro Elos

Deus é a minha salvação; terei confiança e não temerei. 
O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico; ele 

é a minha salvação! (Isaías 12.2)

Oração

Mensagem...............................................................................Pastor Ivan Xavier

Benção apostólica

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

                     

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

Boas Vindas e Oração...................................................Ir. Juliana Tavares

Momento de Louvor e Adoração..............................Ministério Elion

“Deus o Exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é 
sobre todo o nome.”  (Filipenses 2.9)

Hino com Orquestra.........................................................................417 HCC  
- Que Segurança! Sou de Jesus -

Leitura bíblica: Colossenses 1.15-20; Apocalipse 5.12

Canto com Orquestra..................................................Ele é exaltado                   
(T. Paris)

Oração

Momento de entrega de Dízimos e Ofertas...........................Ir. Rilke 
(Professor Seminário Batista de Irajá)

Oração de Agradecimento

“O meu coração exulta no Senhor, (...) porquanto me 
regozijo na sua salvação.” (1 Samuel 2.1)

Mensagem ..........................................................................Pastor Ivan Xavier

Oração final

Poslúdio.................................................................................... Alto Preço 
(Orquestra)

Faça aqui suas anotações:
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Matutino - 10h15min

Parabéns pra você... 
João Renã de Melo
28/06.................................................2467-7575

Ricardo Matos Romano
01/07...................................................3281-3284

Valdemir Vilarim de Oliveira 
02/07..................................................3062-0061

Judith Cristina  A. Jesus da Silva João 
03/07..................................................3367-2102

Alexandre Venâncio de Almeida 
06/07..................................................2691-8840


