
ANO LI  I  Nº 19  I  10 de maio 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
SÁBADO 
14h/16h- Escola Bíblica aos Sábados

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 Senador Furtado, 56    
Pça da Bandeira - RJ  
CEP: 20720-020   
Tel: (21) 2569 5239
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,                         

Efésios 1.3

Inicialmente, é difícil esquecer o 
que se comemora hoje. Mesmo que 
alguém tenha esquecido, vai lembrar 
rapidamente e meio sem jeito, pelo 
menos. De uma forma ou de outra é 
inegável: nasceu, tem mãe.

Alguns, já passaram a não ter 
mais. Outros, nem tão pouco a 
conhecido, mas se continua a dizer 
que se teve ou tem mãe, nasceu. 
Podem ter sido abandonados, 
largados, esquecidos ou perdidos. 
Deixados com outras famílias, 
parentes ou em algumas das 
diversas instituições que acolhem 
crianças. Atualmente, até os pais 
que cuidam sozinhos de seus 
filhos se intitulam ¨pães¨, mas 
continuam pais. O espaço delas é 
pessoal e intransferível. Isso mesmo, 
conforme a identidade. E de fato, 
não há identidade sem que haja a 
participação de uma mãe.

Na Bíblia há inúmeros exemplos 
de homens e mulheres que triunfaram 
diante de Deus, pois suas identidades 
foram forjadas por suas mães. 
Por outro lado, há mães que se 
destacaram por suas inquestionáveis 
participações em fatos importantes 
narrados na Bíblia.

Existem relatos bíblicos de mães 
emblemáticas como, por exemplo, 

Eva: a primeira mãe, e Maria: mãe 
de do Messias Jesus. Há ainda as 
Mães de Reis como Nitzevet, a mãe 
do Rei Davi, que apesar de toda 
história, não menção bíblica de seu 
nome. Também Bate-Seba: mãe do 
Rei Salomão. Mãe de líderes como 
Joquebede: a mãe de Moisés. E 
há muito mais. Há ainda mulheres 
que não puderam por um período 
ter filhos, pois eram consideradas 
estéreis ou tinham dificuldades 
para conceber, tais como: Sara 
(Gênesis 16), Rebeca (Gênesis 25), 
Hazelelponi, a mãe de Sansão(Não 
há menção bíblica de seu nome), 
Ana (I Samuel 1), Mical (II Samuel 
6), a Sunamita (II Reis 4) e Isabel, 
mãe de João Batista, no Novo 
Testamento (Lucas 1). Todas elas 
foram testemunhas da graça divina, 
e suas orações conseguiram reverter 
diversas situações por elas vividas. 
A fé, que cada uma delas tinha em 
Deus foi contemplada, após um 
longo tempo da espera pelo sonho 
e dádiva de ser mãe. Sem esquecer 
de Lóide, mãe de Timóteo. Ela fez 
questão de disciplinar Timóteo de 
acordo com as Escrituras, para 
que a seu tempo, seu filho estivesse 
preparado e pronto para escrever 
a Palavra.

 E hoje, quem são elas? Onde 

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

A dádiva de ser responsável
estão? Há vár ias perguntas. 
Daquelas que a Bíblia cita se pode 
aprender que elas dificilmente 
perdem a esperança como Sara. 
Oram incessantemente como 
Ana. Consagram seus filhos como 
Hazelelponi a mãe de Sansão. 
Perseveram nos propósitos de Deus 
como a mãe de Joquebede. Que 
tenhamos mais mães como Lóide, 
que dedicaram seus filhos a Deus e 
a Ele eles foram entregues.

Os filhos são como flechas nas 
mãos do arqueiro. E o que vemos 
nisso. Não se sabe onde vão parar 
mesmo que treinado o arqueiro pode 
errar. Quanta responsabilidade há 
em ser mãe de alguém que pode 
mudar o mundo. Quantas mães 
ainda estão de pé para orar, ou 
mesmo de joelhos para clamar por 
seus filhos?

Hoje é dia de prazer, mesmo 
que haja peso nas palavras desse 
texto, mas vale lembrar que todos 
os dias serão Dias das Mães. Deus 
as abençoe e as guarde. E só uma 
coisa, será mais que essa dádiva 
além da concepção, amamentação: 
é se passa a ser mães de mães. Feliz 
Dia das Mães!

ANDERSON PEREIRA

ESPAÇO EBD
Queridos, agradeço ao nosso Deus pela oportunidade  que Ele me concedeu de trabalhar com os irmãos 

no mês da EBD. Meu muito obrigada  a todos,  que direta ou indiretamente,   ajudaram e participaram das 
programações.

Ainda temos muito para fazer,  e com a aprovação do nosso Deus  e o apoio dos irmãos,  estaremos no 
decorrer do ano de  2015,  trabalhando intensamente para que a Palavra de  Deus  seja cada vez mais lida e 
estudada, e  em  todos os lares possamos ouvir o nosso grito de alegria: E B  D ...  É   BOM  DEMAIS!!!

Afinal... precisamos continuar abraçando a ideia  de que a. EBD É PARA TODA A  FAMÍLIA!!!

MISSÕES MUNDIAIS 2015
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Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Mães Bem-Aventuradas

Prelúdio                                                                 Instrumental

Boas Vindas                                                        Paul Tavares

Oração 

Leitura Bíblica:                                                          Salmos 1:1-3

Dirigente - Bem Aventurado o homem que não anda no conselho 
dos ímpios, não e detém no caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarnecedores.

Mulheres - Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua 
lei medita de dia e de noite.

Todos -  Ele é como arvore plantada junto a correntes de águas, 
que, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não 
murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido.

Adoração a Deus                                                     Ministério Elion 

Dedicação Dízimos e Ofertas                     433 HCC - Usa Senhor

Quanto melhor é, adquirir a sabedoria do que o ouro!  
É mais excelente, adquirir a prudência que a prata.

Provérbios 16:16

Homenagem às Mães                                  Coro Guarabu Kids                                                                                 

Oração de Gratidão                                     Pastor Ivan Xavier

Participação Musical                                    Pamela e Thatiana 

Mensagem                                                     Judith Christina

Poslúdio                                                                        Instrumental 

Guarabu em ação

FAMÍLIA NO TEMPO DA GRAÇA

Prelúdio                                                               Instrumental
Graça Real Sem Fim, 160 HCC  (Jack P. Sholfield)

Boas Vindas           Andréa Romano

Leitura em Uníssono                             Efésios 4:7; 2ª Pedro 3:8

Oração de Gratidão

TEMA:  A FAMÍLIA NO TEMPO DA GRAÇA

DIVISA:  ‘’Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, 
para que possamos alcançar misericórdia achar graça, a fim de 
sermos ajudados em tempo oportuno’’ João 1:16; Hebreus 4:16

Minist. de Louvor/Hino Oficial       Família Debaixo da Graça 
(Mauricio Paes)  

‘’Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu 
coração; espera, pois, pelo Senhor’’ (Salmos 27:14)

Leitura Bíblica:                                    Salmos 147:7-9,3,5,20

Consagração das Nossas Vidas e Bens
Dedicação dos Dízimos, Ofertas e Talentos              193 HCC  

Maravilhosa Graça (Haldor Lillenas)

Oração de Agradecimentos

Mensagem                                                           Pr. Ivan Xavier

Momento Especial

Bênção Apostólica 

Poslúdio                            Ministério de Louvor
                                           Super Abundante Graça (Fernandinho)

     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: Claudia / Pamela
N: Samanta
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Gloria / Tereza
N: Candida / Rejane 
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Marcella
Contagem de Numerários:
M: Veraneide/Lucimar
N: Talita
Escala da Recepção:
M: Rosangela
N: Vandete
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Jairo/Ataíde 
Escala de Dirigentes:
M: Paul Tavares
N: Andréa Romano
Escala de Regência:
M/N:  Elinéa Valentim
Escala de Pianista: 
M/N: Paul Tavares

     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); 
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; Moisés e Iracy; José e Lauriza; 
Jathir; Laodicéia; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Luciamar)

Parabéns pra você... 
Samanta Cristina da Silva Cruz  11/mai

Stefany Aprígio  Silva Francisco 14/mai

AGENDA

[HOJE] Dia das Mães 
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Dia das Mães 
(Eventos Especiais) / Participação do Minist. 
Infantil
19:00 Culto Vespertino

[11I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[12I05] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[13I05] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[15I05] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[16I05] 08:00 Projeto “Festival Coreografia” 
MR para apresentação no Congresso

[17I05] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino - Encerramento da 
Campanha de Missões Mundiais

CAMPANHA DO ELEVADOR
Todos sabem que o elevador será de grande 
ajuda aos idosos e portadores de necessidades 
especiais, além de permitir o acesso facilitado a 
todos os andares do nosso Templo, incluindo 
o nosso terraço. Por isso apelamos a todos os 
membros e amigos que quiserem contribuir 
na aquisição do nosso ELEVADOR, que dêem 
uma oferta especial para esta finalidade, 
utilizando os nossos envelopes, identificando 
a oferta como: CAMPANHA DO ELEVADOR.

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR

O estudo da 3ª Apostila já está em 
andamento. Venha e participe com 
dedicação desse esforço especial da 
sua Igreja!

Alunos, não percam!!

Alunos em falta com documentos 
devem entregar os mesmos à ir. Glória 
Catarina.
Atenção alunos do Polo de Estudos!
Toda terça, às 19h30min.
Suplente na Tutoria do Polo (nos 
impedimentos eventuais do Tutor)
Pastor Nilberto (IBCZ10)

MISSÕES MUNDIAIS
A sua oferta sustentará os nossos 
missionários em diversos países 
do mundo.

ORE - CONTRIBUA - DIVULGUE
Tema:  MEU CHAMADO - Voz de Deus às 
Nações

Divisa: Por causa da graça que Deus me 
deu, de ser um ministro de Cristo Jesus 
para os Gentios, com o dever de proclamar 
o evangelho de Deus, para que os gentios 
se tornem uma oferta aceitável a Deus, 
santificados pelo Espírito Santo. Rm 15.15b-16 

Preletor do 51º aniversário da 
Igreja Batista em Guarabu
O Pastor Vitor Manuel Valente, titular da 
Primeira Igreja Batista de Copacabana, aceitou 
o nosso convite para ser o preletor das 
conferências do 51º aniversário da nossa 
Igreja, em 14 e 15 de novembro de 2015 
(sábado e domingo, 19h30min e 19:00 horas, 
respectivamente).

CANTINHO DO DEP. INFANTIL
Parabéns à todas as crianças que 
fazem aniversário no mês de 

Maio! 

Esther -12/Mai

Portanto ponham em primeiro lugar na 
sua vida o Reino de Deus e aquilo que 

Deus quer. Mateus 6.33

CANTINA IBG
Prezados irmãos, todos que desejarem 
fazer uso da cantina da igreja (membros 
e ministérios), antes deverão entrar em 
contato com a irmã Marilza (Coordenadora 
da Cantina), para que a mesma possa fazer a 
autorização. Gratos pela compreensão..

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª 
FEIRAS
Jesus disse para os seus discípulos que ele 
falava usando parábolas para revelar os 
mistérios do Reino dos Céus (Mateus 13:11). 
Gostaria de conhecer estas revelações? 
Então, venha participar conosco dos cultos 
de oração e estudos bíblicos nas quartas-
feiras, às 19:30 horas.

REUNIÃO
Reunião com a Engª Paula - Dia 12/05/2015 
(terça-feira), às 18 horas, em nosso templo, 
para tratar de orçamento da instalação do 
nosso elevador: Estão convidados: Valdemir, 
Diego, Saturnino e Alcides Jorge.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração da MCA, 
toda terça, às 15 horas.


