
ANO XLIX  I  Nº 37 I  08 de setembro 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

“O nosso objetivo é educar as crianças no caminho do SENHOR!”

E, para que possamos alcançar este objetivo, é preciso fazer mudanças, e termos 
mais motivação e apoio. Estrutura nós temos!

O que nos falta: MATERIAL HUMANO ou seja, pessoas dispostas a nos ajudar 
no Culto Infantil Vespertino, ao menos um domingo por mês.

Este apelo tem sido frequente em nosso boletim, mas quase ninguém atende o 
chamado! Lembre-se: “O mundo poderá ser um pouco melhor se fizermos a diferença 
na vida de uma criança”
                                                                      Conto com você!!!                

                                                 Julia Cristina - Departamento Infantil  

Informativo do Departamento Infantil 

A Independência do Brasil é um dos 
fatos históricos mais importantes de 
nosso país, pois marca o fim do domínio 
português e a conquista da autonomia 
política. Muitas tentativas anteriores 
ocorreram e muitas pessoas morreram na 
luta por este ideal. Podemos citar o caso 
mais conhecido: Tiradentes. Foi executado 
pela coroa portuguesa por defender 
a liberdade de nosso país, durante o 
processo da Inconfidência Mineira.

Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I 
recebeu uma carta das cortes de Lisboa, 
exigindo seu retorno para Portugal. Há 
tempos os portugueses insistiam nesta 
ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil 
e a presença de D. Pedro impedia este ideal. 
Porém, D. Pedro respondeu negativamente 
aos chamados de Portugal e proclamou : 
“Se é para o bem de todos e felicidade geral 
da nação, diga ao povo que fico.”

Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou 
uma série de medidas que desagradaram 
a metrópole, pois preparavam caminho 
para a independência do Brasil. D. Pedro 
convocou uma Assembleia Constituinte, 
organizou a Marinha de Guerra, obrigou 
as tropas de Portugal a voltarem para o 
reino. Determinou também que nenhuma 
lei de Portugal seria colocada em vigor 
sem o “ cumpra-se “, ou seja, sem a sua 
aprovação. Além disso, o futuro imperador 

do Brasil, conclamava o povo a lutar pela 
independência.

O príncipe fez uma rápida viagem 
à Minas Gerais e a São Paulo para 
acalmar setores da sociedade que 
estavam preocupados com os últimos 
acontecimento, pois acreditavam que 
tudo isto poderia ocasionar uma 
desestabilização social. Durante a viagem, 
D. Pedro recebeu uma nova carta de 
Portugal que anulava a Assembleia 
Constituinte e exigia a volta imediata dele 
para a metrópole.

Estas notícias chegaram as mãos de D. 
Pedro quando este estava em viagem de 
Santos para São Paulo. Próximo ao riacho 
do Ipiranga, levantou a espada e gritou 
: “ Independência ou Morte !”. Este fato 
ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 
e marcou a Independência do Brasil. No 
mês de dezembro de 1822, D. Pedro foi 
declarado imperador do Brasil.

Assim conta a história oficial do Brasil, 
porém neste dia queremos falar também 
de uma outra libertação que muitos 
brasileiros ainda precisam conhecer e 
experimentar. É aquela que só Jesus 
Cristo pode oferecer. Esta libertação vem 
na medida em que nos revoltamos com 
o domínio do pecado em nossas vidas, e 
nos rendemos de modo incondicional ao 

A verdadeira libertação que você precisa experimentar

INFORMATIVO MCA

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

senhorio de Cristo, pois só ele pode nos 
livrar das mãos do diabo, o nosso arqui-
inimigo, o autor de toda a confusão que 
reina em meio ao nosso povo.  

De todas, a pior consequência do 
pecado é a incredulidade, pois sem fé em 
Deus o homem fica desorientado e erra o 
caminho da vida. Um vez perdido, passa 
a achar o errado certo e o certo errado 
(Isaías 5:20,21), criando um mundo só 
dele, onde impera o egoismo, a vaidade e 
as paixões carnais.

Aprisionado nesse estado de coisas, 
o pecador nada sabe e também nada 
entende sobre o Deus Vivo e Verdadeiro, 
muito menos sente o desejo de conhecer 
a verdade. Mas aquele que nos amou, 
Jesus Cristo, o Filho de Deus, a despeito 
de tudo isso, continuou nos amando, a 
ponto de morrer na cruz para nos salvar 
desta terrível condição.   

Se você pode crer nele hoje, faça isso; 
você experimentará a verdadeira libertação 
e a vida eterna, pois a Bíblia diz: “se, pois, 
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres” - João 8:36. É essa a verdadeira 
libertação que Deus quer promover na vida 
do povo brasileiro.

(pesquisa:  www.suapesquisa .com/
independencia)

Pastor Ivan Xavier

Escola Bíblica Dominical
Todos os domingos, às 9:00hs.

Esperamos Você!!!



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

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

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, 
dançar ou atuar, venha fazer parte 
do “Musical de Natal” e o projeto 
“Natal de Braços Abertos II”. Eles 
serão representados pelo coro Dons
& Tons desta amada igreja. Nossos
ensaios já começaram.
Todas as sextas-feiras às 19:30hs 
às 21:30hs. (TODOS OS NAIPES).
Nossas próximas apresentações 
serão: 06 de outubro e 22 de 
dezembro. ”Tudo quanto tem fôlego
louve ao Senhor” - Salmos 150:6

MUSICA EM GUARABU
Nossas aulas já começaram toda 3ª 
feira de 17h00 às 19h00, aulas de  
“inicialização musical”, para crianças 
de 6 à 14 anos.  Jovens e Adultos, 
de 19h00 às 21h30min.
Temos aulas de: canto, violão, 
teclado/piano, metais e bateria.

Contamos com suas orações!

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

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

CURSO DE PREGADORES LEIGOS
O diploma do curso se encontra 
disponível na secretaria, custo de R$2,00. 
Concluintes: Edna Fraga, Paulo Freire, 
Enoque Kaiser, Genésio Mulato, Josias 
de Jesus, Jonhy Nogueira, Jesi Ferreira, 
Jennifer Nogueira, Helena Ferreira, 
Andréa Romano, Ataíde Santos, Vandete 
Ferreira, Carolina Falcão, Carlos Tavares, 
Valdemir Vilarim, Karina Nogueira, 
Jul iana Dias ,  Edna Melo,  Diego 
Albuquerque, Dalva Tavares.  

AGENDA
[Hoje] Dia de Missões Nacionais / Ceia 
do Senhor, às 10h00. 
- Culto Cívico - Militares da Ativa 
Fardados, às 19h00. 
[14I09] ADOLOVEM, às 19h00.
[19I09] Reunião do Conselho e Minis-
térios, 19h30min.
[22I09] Assembleia Administrativa Re-
gular, às 10h00. 
- Abertura da Campanha de Missões 
Nacionais.

COMISSÃO DE INDICAÇÃO 2014
Comissão de Indicação: Pr Nestor 
(relator), Dc Josias, Nair Bastos, Stanley 
e Carol.
19/09 - Avaliação dos nomes indicados 
(Reunião do Conselho e Ministérios)
22/09 - Aprovação da Nova Diretoria 
2014 (Assembleia Administrativa)

REGIMENTO INTERNO
A Igreja aprovou o Regimento Interno 
em assembléia extraordinária no último 
dia 11 de agosto. A partir de agora, o 
nosso RI já está valendo, porém todas 
as inconsistências e inadequações do 
texto poderão ser objetos de análise 
por parte da Comissão do Regimento 
Interno, mediante o encaminhamento 
das propostas por parte da Igreja. Após 
esse periodo de depuração, o nosso 
Regimento Interno será registrado em 
cartório e valerá oficialmente.

     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: Luciane
N: Mariane
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Wallace
Contagem de Numerários:
M: Shirley / Vandete
N: Vera Cunha / Telma 
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha / Santos
N:  Magaly / Irinéa / Ataíde / Osmar
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N:  Jairo / Alex
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M/N: -------
Escala de Regência:
M/N: Eliane Valentim
Escala de Pianista:
M/N: Eli Valentim

     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

Parabéns pra você... 
Paulo José Ribeiro
08/09.......................................................2467-9080

Erenilda de Freitas Silva
10/09........................................................3396-2139

Nilza de Freitas Jannuzi
12/09.......................................................2466-6892

Beatriz Pereira de Mello
14/09.......................................................2467-2058

Claudia de Souza
14/09.........................................................3353-1116

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

“... O meu louvor será para ti constantemente.”
 (Salmos. 71.6 C)

Preludio..............................................................................................Instrumental

Boas Vindas e Oração.......................................................................Dirigente

Canto..............................................................................................Hino 228 HCC

Leitura Bíblica: I Pe 5: 6-11
Dirigente: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus 
para que a seu tempo vos exalte.
Congregação: Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, 
porque Ele tem cuidado de vós.
Homens: Sede sóbrios, vigiai; porque o diabo, vosso adversário 
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem 
possa tragar;
Mulheres: Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas 
aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Dirigente: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos 
chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um 
pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 
fortalecerá.
Todos: A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre, 
Amém.

Momento de Louvor e Adoração.......................................Minst. Elion

Entrega de Dízimos e Ofertas............................................. Minist. Elion 

Oração de Agradecimento

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

Ceia do Senhor

Oração Final

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

Convite especial para “VOCÊ”!
Venha participar dos ensaios para o 
“Natal de Braços Abertos II” e o 
Musical de Natal “Faz Brilhar”.

Direção: Coro Dons & Tons
Ensaios: Toda sexta-feira, 19h30min.
Apresentações: Shopping 
22/Dez - Igreja Batista em Guarabu

CULTO CÍVICO
Preludio............................................................Hino à Bandeira (Orquestra) 

Boas Vindas e Oração.......................................................................Dirigente

Canto com Orquestra.....................................Hino Nacional Brasileiro

Leitura Bíblica: Salmos 33:1-12
1- Regozijai-vos no SENHOR, vós justos, pois aos retos convém 
o louvor.
2- Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e 
um instrumento de dez cordas.
3- Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo.
4- Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras 
são fiéis.
5- Ele ama a justiça e o juízo; a terra está cheia da bondade 
do Senhor.
6- Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército 
deles pelo espírito da sua boca.
7- Ele ajunta as águas do mar como num montão; põe os 
abismos em depósitos.
8- Tema toda a terra ao Senhor; temam-no todos os moradores 
do mundo.
9- Porque falou, e foi feito; mandou, e logo apareceu.
10- O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os 
intentos dos povos.
11- O conselho do Senhor permanece para sempre; os intentos 
do seu coração de geração em geração.
12- Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo 
ao qual escolheu para sua herança.

Momento de Louvor e Adoração.......................................Minst. Elion

Entrega de Dízimos e Ofertas............................................. Hino 579 HCC 

Oração de Agradecimento

Mensagem.......................................................... Gen Bda Roberto Escoto

Momento de Intercessão Pelo Brasil

Benção Apostólica

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

Querida ir. Glória Catarina: 
A Bíblia nos ensina que 

devemos nos alegrar com 
aqueles que se alegram, e a 

nossa Igreja está feliz com a 
conclusão do seu Curso.


