
ANO LI  I  Nº 20  I  17 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

Alguns anos atrás, Daniel e Maria 
Loreto se conheceram. Eles moravam 
em locais muito distantes um do outro: 
ele em Calama, e ela em a rica, 
cidades no norte do Chile. Tempos 
depois, se casaram. 

Mary, apelido de Maria, é filha de 
batistas, e Daniel era católico “só de 
nome”, como ele mesmo dizia. Foram 
muito felizes nos primeiros anos, os 
dois trabalhando, estudando, mas 
faltava o neném para completar a 
família. Mary finalmente ficou grávida, 
e o sentimento de satisfação com a vida 
era cada vez mais forte. 

Quando Mary foi levada ao 
hospital para ter o bebê, eles já 
sabiam que era menino: Benjamin. O 
parto foi por cesariana, tudo dentro 
da normalidade, muitas fotos com a 
família e muita alegria. Mas quando 
coube a Benjamin fazer a sua parte, 
ele não conseguiu. Não tinha forças 
para tomar o leite da mãe. 

Os  méd icos  começaram a 
examiná-lo, ele não respirava bem, e 
os batimentos não estavam normais. 
Foi diagnosticada uma doença pouco 
conhecida que apenas cinco crianças 
em todo o Chile tinham. Para os 
médicos, restavam poucos dias de 
vida para Benjamin. Daniel e Mary 
receberam a notícia e ficaram sem 
chão, e toda a felicidade acabou. 
Mas eles tiraram forças no meio da 
fraqueza.

Perguntaram ao médico o que 
poderiam fazer, pois era filho deles, 
e não uma estatística de doença rara, 
e nem mais uma criança que morria 
depois de nascer. Era Benjamin. 

O médico falou: “seu filho vai  
morrer, não há mais o que fazer. 
Deixe-o ir”. Os pais não podiam 
acreditar no que o médico falou e 
como falou. 

Naquele hospital, os médicos  
desistiram de lutar por Benjamin, 
mas não seus pais. De Calama, foi 
levado para Antofagasta em uma 
ambulância porque não conseguia 
respirar sozinho e precisava de 
oxigênio. Depois, foi conduzido em 
um avião ambulância para Santiago, 
onde havia especialistas na doença 
de Benjamin. Nessa viagem, a criança 
teve duas paradas respiratórias.

A situação era crítica. Mary 
lembrou que existe um Deus que 
olhava aquela situação. Os pais de 
Mary oravam em silêncio, tanto por 
ela quanto por Daniel e Benjamin. Em 
um instante de muita desesperança 
e durante uma parada respiratória, 
os dois estavam sozinhos orando no 
hospital, abraçados e com muitas 
lágrimas nos olhos. O Senhor sabe 
o que faz e como faz, e deu vida ao 
pequeno Benjamin naquele momento. 

Sempre penso na ressurreição de 
Lázaro, quando lembro o que o Senhor 
fez naquele dia. Jesus disse: “essa 

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

PONTES ENTRE DEUS E AS PESSOAS

doença não acabará em morte, é para 
a glória de Deus, para que o filho de 
Deus seja glorificado por meio dela”. 
E assim foi que esse pequeno menino 
começou a evangelizar seu pai. Daniel 
sabia que foi Deus quem fez o milagre 
naquele momento. 

A luta não terminava ali. Depois 
de estabilizado e saber quais os 
procedimentos posteriores à alta 
hospitalar, faltava conseguir os meios 
para dar atendimento básico em casa. 
E deus tem sido tão bom, pois para 
testemunho de Daniel e sua família, 
nada faltou para os cuida dos médicos 
de Benjamin até hoje.

E m dezembro de 2011, Daniel 
aceitou a Jesus em seu coração, e foi 
uma mudança muito forte para ele. 
Começamos o discipulado com Daniel 
e Mary no dia do meu aniversário, 
e os dois se batizaram. Poucos dias 
depois, Daniel começou o grupo de 
escoteiros, no qual temos evangelizado 
50 crianças e adolescentes.

Deus gosta de nos usar para 
sermos voz. Benjamin foi a voz, e ele 
foi o melhor pregador, porque pregou 
para seu pai desde seus primeiros dias 
de vida. Em 2014, nasceu o segundo 
filho, Mateo, e Deus cumpriu seu 
propósito com Benjamin, que agora é 
uma criança saudável.

ELIANA LA BANCA
Missionária no Chile

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

Prelúdio                      Maravilhoso, ó Jesus amado (melodia alemã)

Oração

Recitativo Bíblico                                                           Is. 58:11

“O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares 
áridos”.

Hino 183 HCC                             Cada Momento ( Mary W. Moody)

Leitura Bíblica                                                      Romanos 12;1-3

Dirigente:  Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.

Congregação:  E não sede conformados com este mundo, mas 
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.

Todos:  Porque pela graça que me é dada, digo a cada um 
dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; 
antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que 
Deus repartiu a cada um.

Momento de oração

Cânticos espirituais                                         Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

Mensagem                                                      Pr. Ivan Xavier

Oração 

Poslúdio  

Guarabu em ação

Prelúdio                               Fala e não de cales (Charles H. Gabriel) 

Oração de Abertura / Saudações e Boas-Vindas

HONRAMOS O CHAMADO...
...Glorificando ao Deus das Nações

Leitura Bíblica                                  Sl. 115.1-3; 89.1; 115.18 

Hino Congregacional  23 HCC       “Não a Nós, Senhor”(Metrificado) 

Recitativo Bíblico                                                      Sl. 86.9 

Hino 80 HCC                      “Bendito Seja Sempre o Cordeiro”
(Guilherme Kerr Neto) 

... Intercedendo a Deus pelas nações

 Leitura Bíblica                                                   Filipenses 2.5-11

Momento de Intercessão por Missões

...Contribuindo com a Expansão do Reino do Deus 
das Nações

Tema: Meu Chamado, Voz de Deus às Nações” 
Divisa: Romanos 15.15b-16 

Cânticos espirituais                                            Ministério Elion

Dedicação de Dízimos e Ofertas para Missões Mundiais

Oração

...Ouvindo a Voz do Deus das Nações

Recitativo Bíblico                                                     Isaías 6.8

Mensagem                                                                           

Oração

Poslúdio    As Boas Novas Anunciai (Mary A. Thompson)          instrumental

     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: Anderson / Julia
N: Clauda / Paulo Silva
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Irene / Alice
N: Marlene / Candida
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Gabriela
Contagem de Numerários:
M: Luca/Talita
N: Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vandete
N: Rosângela
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Jorge Marques
Escala de Dirigentes:
M: Adenair Andrade
N: -----------
Escala de Regência:
M/N:  Elinéa 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; 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... 
Helena Silva Ferreira                18/mai

Roberta Sueli D. F. Fideles         18/mai

Alizeti dos Santos Lima            19/mai

Paulo Roberto Freire Rodrigues  19/mai

Juciléia Leite de Souza              21/mai

Priscila Máximo Ferreira Brito  22/mai

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

[18I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

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

[20I05] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico 
(direção MCA)

[21I05] 19:30 Reunião de Conselho e 
Ministérios

[22I05] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[23I05] 08:00 Café da Manhã Mães e Filhas 
(MCA e MR) na IBG.

[24I05] 10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Assembléia 
Adminstrativa Regular
18:00 Estudo da Revista (MCA)
19:00 Culto Vespertino

[25I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[26I05] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[27I05] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[29I05] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[31I05] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

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

A prova da apostila de Teologia 
Espiritual será dia 26 de maio, às 19:30 
horas.

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).

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.

INFORMATIVO MCA

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


