
ANO L  I  Nº 30 I  03 de agosto 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

INFORMATIVO DEPARTAMENO INFANTIL

ATENÇÃO
Queridos pais, o coro Guarabu 
Kids, tem ensaios todos os 
domingos após a EBD, na sala do 
Departamento Infantil; Traga seu(a) 
Filho(a), as Tia Elinéa e Eliane estão 

aguardando por seu(a) filho(a).” 

É possível vivermos uma VIDA SANTA?
6. Santidade significa andar com Deus: 

Quando não procuramos caminhar com 
Deus e ter um estilo de vida de pureza e paz, 
não somos capazes de ver o Senhor com 
qualquer clareza. “Segui a paz com todos e 
a santificação, sem a qual ninguém verá o 
Senhor” (Hb 12:14). Ter estima pela santidade 
de Deus e viver em pureza é a única maneira 
de podermos ficar perto dele. “Quem subirá ao 
monte do SENHOR? Quem há de permanecer 
no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e 
puro de coração, que não entrega a sua alma 
à falsidade, nem jura dolosamente” (Sl 24:3,4). 
Não há nada mais importante do que estar 
perto de Deus. Se queremos ver nossas orações 
sendo respondidas no futuro, o momento de 
começar a viver uma vida reta, pura e santa é 
agora.

7. Santidade significa deixar que Deus 
guarde você do pecado: Santidade não é algo 
que você põe e tira como um chapéu. Ela é a 
vontade de Deus para nossa vida e algo que 
Deus planejou para nós desde o princípio (Ef 
1:4,5).Deus criou uma forma de vivermos 
em santidade. E ele pode nos manter santos. 
Quando nosso coração deseja viver em pureza 
e fazer a coisa certa, Deus nos guardará de 
cairmos em pecado (Gn 20).

É somente pela graça de Deus que 
podemos viver em santidade, mesmo depois 
que resolvemos fazê-lo. Isso porque Deus nos 
capacita para que façamos aquilo que ele nos 
pede. No entanto, ainda assim precisamos 
pedir-lhe que nos capacite. Deus quer saber 
que sua santidade é importante o suficiente 
para que a busquemos.

 Peça a Deus que realce sua beleza com a 
beleza da santidade dele.

Peça ao Senhor para lhe ajudar a se 
separar de qualquer coisa que não seja santa, 
peça a Ele para te ajudar a não desperdiçar a 
sua vida com coisas que não tem valor algum. 
Peça ao Senhor para lhe ajudar a escolher 
somente as coisas que agrada a Ele. Peça ao 
Senhor que lhe capacite para fazer o que for 
necessário para arrancar da sua vida tudo o que 
não é o melhor dEle pra você.

Juliana Tavares
Extraído do livro – O Poder da Mulher que Ora

Quando mencionamos a palavra 
santidade, muitas vezes o que nos vêm 
a mente, é algo muito difícil, que não 
conseguiremos nunca e achamos que só 
aqueles mais certinhos – quietinhos, calados 
ou que se vestem de modo santo - é que 
conseguem viver assim. Realmente, esta é a 
ideia que muitas pessoas tem de santidade, 
algo visto, contemplado exteriormente; 
porém a santidade começa no coração. Esta 
realidade vivida por muitos se assemelha a 
uma exortação que Jesus fez aos escribas e 
fariseus, pois se preocupam com o exterior 
(leis, regras) do que com o interior (coração) 
- Mt 23:25-29. Jesus mostra para aqueles 
homens que a pureza do homem começa no 
coração. “O Senhor, contudo, disse a Samuel: 
‘Não considere sua aparência nem sua altura, 
pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o 
homem: o homem vê a aparência, mas o 
Senhor vê o coração’”. I Samuel 16:7. Então, 
como eu posso ter uma vida santa?

Eis sete descrições do que é santidade 
e de como saber quando você não a vê em 
sua vida.

1. Santidade significa separar-se do 
mundo: Isso não quer dizer que você vai 
morar no alto da montanha, isolar-se e jamais 
falar com alguém que não seja cristã. Significa 
que seu coração se desliga do sistema de 
valores do mundo. Em vez disso, você dá 
valor às coisas que Deus valoriza acima de 
tudo.”Não ameis o mundo nem as coisas que 
há no mundo. Se alguém amar o mundo, o 
amor do Pai não está nele; porque tudo que 
há no mundo, a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 
não procede do Pai, mas procede do mundo” 
(1Jo 2:15,16).

2. Santidade significa purificar-se: 
Purificar-se não quer dizer vestir uma túnica 
branca para cobrir tudo o que não é santo 
em você. Significa pedir a Deus, que é santo, 
para purificar seu coração. Purificarmo-nos 
significa fazer um balanço de nossa vida, 
nossos pensamentos, nossas ações, nossos 

relacionamentos e negócios e limparmo-nos 
de qualquer coisa que nos contamine. É um 
processo que realizamos ativamente, “E a si 
mesmo se purifica todo o que nele tem esta 
esperança, assim como ele é puro” (1 Jo 3:3).

3. Santidade significa viver no Espírito 
e não na carne: Nossos pensamentos carnais 
nos desqualificam tanto quanto nossas ações. 
Temos inveja de alguém? Estamos em conflitos? 
Há divisões não resolvidas em nosso meio? 
Damos espaço ao pecado intencionalmente? Se 
esse é o caso, então estamos vivendo na carne. 
E isso nos destruirá. “Porque os que se inclinam 
para a carne cogitam das coisas da carne; mas 
os que se inclinam para o Espírito, das coisas 
do Espírito” (Rm 8: 5). Quando você observa 
honestamente os frutos de sua vida, você pode 
ver, a partir do que está colhendo, se semeou 
para a carne ou para o Espírito. Ore para que 
Deus o ajude a viver no Espírito e não na carne.

4. Santidade significa manter distância da 
imoralidade sexual: A maior mentira que nossa 
sociedade aceita cegamente é de que é correto 
cometer pecado sexual. Deve ser triste para 
o o Espírito Santo ver seus filhos defraudando 
o corpo de outra pessoa ou até mesmo o seu 
próprio corpo. “Há aqueles que são puros aos 
próprios olhos e que jamais foram lavados da 
sua imundícia” (Pv 30:12). A santidade significa 
não ser vítima da moda ou de tendências em 
pensamentos e atos. Peça a Deus que o ajude 
a manter-se sexualmente puro em sua mente, 
alma e corpo.

5. Santidade significa ser santificada por 
Jesus: Uma vez que aceitamos a Jesus, não 
podemos continuar a viver conforme nosso 
antigo estilo de vida pecaminoso. Agora que 
temos Jesus vivendo dentro de nós e seu Espírito 
Santo nos enchendo e transformando, não há 
desculpas. Fomos santificados pela oferta do 
corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas (Hb 
10:10). Isso não significa que não precisamos 
mais nos preocupar com o pecado, significa, 
sim, que devemos continuar a permanecer nele 
e pedir a Deus que nos ajude a viver dentro de 
tudo aquilo que ele pagou por nós na cruz.

AGOSTO MÊS DA JUVENTUDE



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 na seguinte 
data: dia 21/08/2014 (quinta-feira) e 
18/09/2014 (quinta-feira) para o prazo 
final. Após esse período de depuração, o 
nosso Regimento Interno será registrado 
em cartório e valerá oficialmente.

AGENDA
[HOJE]  Dia do Adolescente Batista 
10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
19:00 - 21:00 Culto Vespertino -  
Encerramento do Casados para Sempre 
(MCF)
[04I08]19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG
[06I08]19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[09I08] 08:00 - 12:00 Transpondo 
Muros em Guarabu (Evangelismo)
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
[10I08] Dia dos Pais (Eventos Especiais)
09:30 - 10:30 Apresentação do Dept. 
Infantil em homenagem ao Dia dos Pais
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

     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: Mercedes
N: Carine
Áudio: 
M/N: Johny e Alcides Jorge
Data-Show:  
M/N: Wallace 
Contagem de Numerários:
M: Shirley e Vandete
N: Talita e Vera Cunha
Escala da Recepção:
M: Saturnino/Lucia
N: Edna/Valdemir/Pr Paulo
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos      
Escala de Dirigentes:
M: Karina Fraga e Lucas
N: José Vitor
Escala de Regência:
M/N: Eliane Valentim
Escala de Pianista: 

     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); 

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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS (ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Moisés Charles Pedroza 
03/08.............................33 3396-2781

Glória Catarina de Souza Santos 
05/08....................................2467-2140

Maria das Neves Menezes Paulino 
05/08....................................2465-1836

Raimunda Pereira Cardoso 
06/08.....................................2465-3142

Pâmela dos Santos da Silva 
07/08....................................3353-3509

Isabel le Chryst ine Almeida 
Albreche Fraga 
09/08...................................3396-8908

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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, 18h.

INFORMATIVO MCA
Reunião de Oração toda TERÇA 

-FEIRA, às 15h.

Congresso da MCA na Ilha
16/08/2014 - 9 às 17h - PIBIG
Rua: Gaspar de Souza, 78 - Zumbi
Tema: Família, o ideal de Deus para 
o ser Humano.
Divisa: Josué 24:15b

MENSAGEIRAS DO REI
Atenção meninas! Nossas reuniões estão 
ocorrendo aos domingos pela manhã! 

38° CONGRESSO ESTADUAL DE 
MENSAGEIRAS DO REI DA UFMBC
Tema: Refletindo a Luz de Cristo; 
Divisa: I João 1:7; 
Local: PIB do RJ, de 9h às 17 hs; 
Valor: R$15,00. 
Prazo de pagamento até dia 15/08/2014. 
Meninas interessadas e pais interessados 
em ajudar no transporte e outras dúvidas 
procurar a ir. Samanta Cruz. 

RETIRO ADOLOVEM
Dias 22,23 e 24 de Agosto de 2014
Local: Sítio Girassol - Guapimirim

Não percam!!

Ministério Desperta 
Débora

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.

DIA DO ADOLESCENTE BATISTA

Prelúdio                                                                       Instrumental

SANTIDADE 
Missão Possível

Boas vindas                                                               Karen e Lucas

“Mas assim como é Santo aquele que os chamou, sejam Santos 
vocês também em tudo o que fizerem.” l Pe 1.15

Louvor ADOLOVEM                       Quando entro em tua presença

Pois está escrito: sejam Santos, porque eu sou santo l Pe.1.16

Leitura Bíblica Alternada:  Lv 22.33, 32; Js 3.5; 1 Ts 5.15, 19-23; 
Lv 20.7, 8

Ofertório e momento de louvor        Grupo de Louvor ADOLOVEM

Tema: Santidade Missão Possível

Divisa: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação l Tes 4.3

Música Oficial: Santidade                                              Aline Barros 
                                                             Grupo Louvor ADOLOVEM

Mensagem                Valéria Vinhosa - Igreja Batista Vila Valqueire

Momento Ceia do Senhor                                          Pr. Ivan Xavier

Grupo de Louvor ADOLOVEM                     Nada além do sangue  

Oração

Poslúdio                                                                       Instrumental

Prelúdio                                                                       Instrumental

Boas vindas                                                                     José Vitor

Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a 
Deus. Hb 12.14

Louvor ADOLOVEM

Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a 
santidade. I Tes.4.7

Leitura Bíblica                                  Lv 20.7; 1 Ts 4.3; Ez 36.22-24; 26-28

Momento de Oferta, Louvor e Adoração         Louvor ADOLOVEM

Oração de gratidão

Peça dos adolescentes                        O VERDADEIRO ENCONTRO

Música Oficial                                                                SANTIDDAE 
                                                         Grupo de Louvor ADOLOVEM

Mensagem                          Pr. Luiz Cláudio Robainas - SIB Galeão

Momento de  encerramento do Grupo Casados para Sempre

Oração e bênção Apostólica

Poslúdio                                                                        Instrumental
                                                                                


