
ANO L  I  Nº 15 I  20 de abril de 2014.

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

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!

“Não dizeis vós que ainda há quatro 
meses até que venha a ceifa? Eis que 
eu vos digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa.”   João 4:35

ATENÇÃO JUNIORES

União de Juniores estará 
funcionando todos os 
domingos, às 18h00 com o Tio 

Paul  Tavares.

INFORMATIVO DEPARTAMENO INFANTIL

ATENÇÃO, papai e mamãe NÃO estamos de férias, a EBD e os Cultos infantis estão 
sendo realizados normalmente.

Se você deseja fazer parte do Ministério Infantil ajudando no Culto Infantil, fale com 

a irmã Jennifer Nogueira.

A Páscoa Judaica, a Ceia do Senhor e a Ressurreição

A Bíblia registra com riqueza 
de detalhes o contexto da Páscoa 
judaica. O povo de Deus estava 
profundamente humilhado e 
oprimido na terra do Egito. Lutava 
para sair daquele quadro com 
todas as suas forças, porém tudo 
dava errado. Sempre a opressão 
voltava, e de uma forma cada vez 
pior (Êxodo 1:14). Não tendo mais 
forças, começaram a gemer diante de 
Deus, num profundo lamento. E Deus 
se moveu pelo clamor do seu povo 
(Êxodo 3:7,8).

Nesse contexto, surge a figura 
de Moisés como resposta àquela 
situação. Ele seria o lider que 
conduziria a saída de Israel do 
Egito. Sob o seu comando, as lutas 
continuaram ainda mais intensas. 
Várias tentativas miraculosas foram 
feitas no sentido de convencer Faraó 
a dar permissão ao povo de buscar 
a sua própria liberdade, porém todas 
foram em vão. É nesse momento que 
surge a Páscoa.

O que é a Páscoa? É uma refeição 
composta de carrne de cordeiro 
assada, pães asmos, ervas amargosas 
e o sangue do cordeiro. A palavra 
hebraica, em si, tem o significado de 
“passagem”, aqui entendida como 
a “passagem” de Deus sobre a terra 
do Egito. O próprio Deus iria “passar” 
sobre o Egito para exercer o seu juizo 
sobre os opressores do seu povo 
(Êxodo 12:12). A consequência dessa 
“passagem” sobre a pecaminosa 

terra do Egito seria a morte de todos 
os primogênitos, porém, nas casas 
onde houvesse o sangue do cordeiro 
aspergido nos umbrais e vergas das 
portas, não haveria morte. O sangue 
seria o sinal de que, naquela casa, 
a páscoa estava sendo observada: 
“quando eu vir o sangue, passarei 
por vós, e não haverá entre vós praga 
destruidora, quando eu ferir a terra do 
Egito” - Êxodo 12:13.

No contexto cristão, a Ceia do 
Senhor foi concebida no período da 
Páscoa judaica. O Senhor Jesus mandou 
que os seus discípulos preparassem a 
páscoa para ilustrar a sua missão neste 
mundo (Lucas 22:15-20). Ele, como 
o Cordeiro de Deus (João 1:29), seria 
morto e sacrificado, agora não mais 
em favor de um povo, mas por toda 
a humanidade, para tirar o pecado do 
mundo. A antiga aliança com o povo 
de Israel foi ampliada para todos os 
povos e chamada de nova aliança. Esta 
nova aliança estabelece que o sangue 
de Jesus é o sinal para o livramento do 
juizo de Deus, que  se manifestará sobre 
o pecado deste mundo, por isso João 
declara, em Apocalipse 22:14, que são 
bem aventurados aqueles que lavam as 
suas vestiduras no Sangue do Cordeiro.

Ainda como símbolo da páscoa 
cristã, Jesus ressuscitou no domingo 
de Páscoa. Este fato é a prova de que 
a morte, decorrente do pecado, foi 
definitivamente vencida, e que a vida 
de Deus está disponível a todos os 
homens. A mensagem da ressurreição 

de Jesus, portanto, é a mais revigorante 
esperança para aquele que está 
gemendo sob o jugo do pecado. Além 
disso, a páscoa cristã é infinitamente 
mais abrangente, pois não somente 
recebemos uma libertação para 
vivermos só por aqui, mas para 
transpormos os umbrais da eternidade 
e vivermos para sempre com Deus. 
Por isso, a Páscoa cristã é sempre uma 
mensagem de alegria para aquele que 
crê, é vitória sobre a morte, é vida 
eterna com Deus. Cristo já ressuscitou, 
aleluia!

Por fim, algumas perguntas ainda 
são necessárias: Você ainda está de pé, 
aguardando a ordem de partida (Êxodo 
12:11)? Você tem observado a Ceia do 
Senhor na sua Igreja?  Você já tem o 
sinal do sangue de Jesus na sua vida?  

Nesse período pascal, pense nisso 
com muito carinho e atenção, e feliz 
Páscoa!

Do seu irmão em Cristo,
                        Pastor Ivan Xavier



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 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.

MENSAGEIRAS DO REI
Atenção meninas!
Nossas reuniões serão todo segundo 
domingo de cada mês, às 18h.
Em Abril excepcionalmente a primeira 
reunião será dia 20/04 pela manhã.

AGENDA
[HOJE] Páscoa
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 20:00 Apresentação para Páscoa 
- Dept. Infantil

[21I04] Dia de Tiradentes
19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG

[23I04] Feriado Municipal
19:30 - 20:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico
[24I04] 19:30 - 20:30 Reunião do 
Conselho Administrativo Eclesiástico

[26I04] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

[27I04] Dia da Escola Dominical
10:00 - 11:00 Assembléia Geral Ordinária
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[28I04] Dia Mundial de Oração e 
Testemunho do Homem Batista
19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG

[30I04] Dia Nacional da Mulher
19:30 - 20:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico

[01I05] Dia do Trabalho

[03I05] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio Anderson e tia Cláudia
Vivendo (9 a 12 anos): 
Raquel Chaves, Paul e Carol Falcão
Amigos de Missões: 
3º dom, às 10:30hs  (04 a 08 anos)
Tia Erenilda e tia Vandete

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Vera Cunha
N: Carine
Áudio: 
M/N: Luciano/Daniel
Data-Show:  
-----------
Contagem de Numerários:
M: Shiley / Vandete
N: Marilza / Telma
Escala da Recepção:
M: Irene/Alayr
N: Veraneide/Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Wilson                           
Escala de Dirigentes:
M: Carolina Falcão 
N: Jennifer Nogueira
Escala de Regência:
M/N: Elinéa Valentim
Escala de Pianista: 
M/N: ----------

     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); Julia Martinez 
Gonçalves; Alacir Motta (mãe da 
Magaly)

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

Parabéns pra você... 
Shirley Pinheiro Cardoso 
20/04.................................................2463-7856
Alessandra da Silva Lage Brito 
21/04................................................98266-7217
Carmem de Oliveira Santos 
21/04..................................................3353-4094
Maria Auxiliadora Leite de Souza 
22/04.................................................3363-0506
Vandete Silva Ferreira
22/04...................................................2462-1452
Alcides Jorge Ferreira
23/04..................................................2466-7447
Lucimar Soares da Rocha Chaves 
25/04....................................................2465-1863

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                         Instrumental

Celebrando a Páscoa
Jesus, o projeto completo

Oração e Boas vindas                                         Ir Carolina Falcão

Leitura bíblica: Atos 2: 22-24;32

Hino 137 HCC                                          Porque vivo está (Gaither)

Conexão Missionária

Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações.”

Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão” 
(Apocalipse 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas – Musica da Campanha   Minist Elion

Oração de agradecimento

Participação Musical                                                 Johny e Thatiana

Leitura Bíblica: Salmos 130: 5-7
Dirigente: Aguardo ao Senhor; a minha alma o aguarda, e espero 
na sua palavra.  A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os 
guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã.

Todos: Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, 
e nele há abundante redenção.

Momento de louvor                                                    Minist. Elion

Momento de intercessão

Hino 136 HCC

Mensagem                                                                Pr. Ivan Xavier

Oração

Poslúdio                                                                      Instrumental

Prelúdio                                                                         Instrumental

Celebrai a Cristo!
Oração e Boas vindas                                         Ir Jennifer Nogueira

Oração de louvor    

... Porque sofreu nossas dores                                           

Leitura Bíblica alternada: 129 HCC

Momento de louvor                                                 Guarabu Kids

Oração

... Porque nos livra de todo mal

Leitura Bíblica: Mateus 11.28

Hino 135 HCC                                               Cristo Já Ressuscitou 

Participação Especial                                       Coral Guarabu Kids

Oração Intercessória

... Para que toda terra conheça sua salvação

Leitura Bíblica: Salmos 67

Conexão Missionária
Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações.”
Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão” 
(Apocalipse 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas – Musica da Campanha   Minist Elion

... Porque morreu no meu lugar

Participação Especial                                         Coral Guarabu Kids

Reflexão                                                                         

Oração Bênção

Poslúdio           

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

União de casais 
Todo domingo 
às, 18h00.

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h00. 


