
ANO LI  I  Nº 22  I  31 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 1.3Depois de um mês marcado pelo 
poder da GRAÇA na família, agora 
chegou a hora de sair e colocar em prática 
no nosso dia a dia este maravilhoso 
ensinamento que veio direto do Pai para 
abençoar nossas vidas.

Como filhos de Deus, nada mais 
normal que sejamos seus imitadores, pois 
Ele é o nosso maior exemplo de GRAÇA, 
mas para isso precisamos conhecê-Lo 
bem para sabermos como Ele agiria em 
determinadas situações, então vejamos 
como construir um ambiente cheio da 
GRAÇA de Deus:

1 – GRAÇA é tratar o outro como ele 
merece ser tratado.

“Não retribuam a ninguém 
mal por mal. Procurem fazer o 

que é correto aos olhos de todos.”                                                                                                                                         
Romanos 12:17

Não é fácil agir assim! Principalmente 
quando estamos sendo injustiçados, 
ou humilhados ou quando alguém nos 
magoa... Já percebeu como facilmente 
perdemos o controle com as pessoas 
mais próximas, com os nossos familiares, 
com o marido então nem se fala, ou com 
nossos filhos?  Difícil contar de um até mil 
não é mesmo?  Nossa primeira atitude 
é tentar ferir o outro com indiferença ou 
até mesmo falando coisas das quais com 
certeza iremos nos arrepender. Somente 
pela GRAÇA de Deus conseguiremos 
mudar de atitude e tratar nosso próximo 
como ele merece, tal como Deus gostaria 
que eu o tratasse.

2 – Seja uma pessoa agradecida, 
mesmo sendo alvo de ingratidão.

“Dêem GRAÇAS a Deus em todas 
as circunstâncias, pois esta é a vontade 
de Deus para vocês em Cristo Jesus.”                                           

I Tessalonicenses 5:18
A palavra de Deus nos ensina a sermos 

gratos em TODAS as circunstâncias. E 
como isso se aplica em nossas casas? 
Será que hoje você já agradeceu a quem 
fez o seu café da manhã? A quem te deu 
uma carona até a escola? Agradecer 
é uma forma de reconhecermos o bem 
que o outro fez por nós. O contrário é a 
ingratidão, aquela pessoa que acha que os 
outros devem alguma coisa pra ela e por 
isso ela não agradece nada que recebe. 
Se queremos ser simplesmente como Jesus, 
então pratiquemos a gratidão, isto é uma 
questão de decisão e de prática.

3 – GRAÇA é servir!

“Temos diferentes dons, de acordo 
com a GRAÇA que nos foi dada.”                                                                                                                                           

Romanos 12:6 
Então não há desculpas para não 

servir! Use suas habilidades no reino de 
Deus, seja qual for  o seu dom, tenho 
certeza de que ajudará de alguma forma 
no corpo de Cristo, o que importa é que 
tenhamos sempre esta atitude de querer 
contribuir. Isto vale também na sua casa, 
procure saber em quais tarefas você pode 
colaborar, ajude a lavar a louça, arrumar 
seu quarto, tirar o lixo...  O que você for 
fazer, saiba que será de grande utilidade 
em sua família.

4 – GRAÇA é oração.

“Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração 

e súplicas, e com ação de GRAÇAS, 
apresentem seus pedidos a Deus.” 

Filipenses 4:6

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

UM AMBIENTE MARCADO PELA GRAÇA
A oração é uma das formas de nos 

comunicarmos com Deus. Se você é uma 
pessoa grata, vai ter muitos motivos para 
agradecer a Deus e saiba que Ele se alegra 
muito desta atitude. A oração acalma a 
alma, então pra que ficar guardando pra 
si tantos problemas, tantas dúvidas...?  Fale 
diretamente com quem pode te dar todas 
as respostas para suas interrogações, mas 
saiba de uma coisa, nem sempre você terá 
a resposta na hora que você deseja, pois 
tudo é no tempo de Deus! E tenha certeza 
de que será no tempo certo! Decida tirar 
um tempinho só você e Deus, faça uma lista 
de coisas que você precisa agradecê-Lo. 
Pratique a gratidão através da oração.

5 – GRAÇA é amor.

“Dediquem-se uns aos outros com 
amor fraternal. Prefiram dar honra 

aos outros, mais do que a si próprios.” 
Romanos 12:10

Significado de amor fraternal: 
sentimento de carinho muito forte, de 
dedicação, de interesse pela figura do 
outro, gerando sentimentos positivos 
e construtivos, podendo em cer tos 
momentos, levar o individuo a fazer 
grandes sacrifícios, que só seria capaz de 
fazer por ele mesmo.

O amor fraternal não busca nenhum 
interesse que não seja o de fazer o bem 
para o outro. Que Deus nos conceda esta 
GRAÇA de sermos  pessoas altruístas e 
que aproveitemos todas as oportunidades 
para praticar este amor.

Uma ótima semana a todos cheia da 
GRAÇA de Deus.

(CONTRIBUIÇÃO DA IRMÃ VANESSA 
NASCIMENTO, DA CLASSE DE NOVOS 

DECIDIDOS)

DESAFIO EBD
Dia 28/06/2015  - Domingo 

Gincana  - Livro de Atos

Vamos testar nossos conhecimentos?
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Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Prelúdio                              Ao Deus de Abraão louvai (melodia hebraica)

“Do Senhor Vem a Vitória”

“Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor 
Jesus Cristo.” (I Coríntios 15.57)

Oração de Adoração 

Leitura Bíblica:                   Salmo 98.1; 144.9,10; I Crônicas 29.11

Canto 497 HCC                              Cristo amado (Jack P. Scholfield)

Oração frases de gratidão

“Mas em todas estas coisas somos mais que Vencedores, por 
aquele que nos amou” (Romanos 8.37)

Cânticos espirituais                                           Ministério Elion

Eu te louvarei (Emanuel Spinosa) / Rompendo em fé (Edson Feitosa)

Momento de Intercessão 

Hino 454 CC               Temos Por lutas Passado (Samuel W. Beazley)

“Graças a Deus que nos dá a Vitória por nosso Senhor Jesus 
Cristo”  (I Coríntios 15.57)

Dedicação de Dízimos e Ofertas                      Hino 499 HCC 

Ouvi contar a história (Eugene M. Bartlett) 

Oração 

Mensagem                                                          Pr. Ivan Xavier

Oração 

Poslúdio                                      Não a nós, Senhor (Nelson Marialva)

Guarabu em ação

Um ambiente marcado pela graça
Prelúdio         PAI, FAZ-NOS UM (Rick Ridings)            564  HCC

Saudação 

TEMA / DIVISA / CÂNTICO OFICIAL PARA O MÊS DA FAMÍLIA       

Oração de gratidão                                  Dirigente 

Graça é cordialidade
“Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o 

que é correto aos olhos de todos.” (Rm 12.17)

Leitura Bíblica em uníssono                Rm 12.9-10, 15-18

Cântico HCC 566      JESUS, PASTOR AMADO (George James Webb)

“Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é 
a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.” (1 Ts 5.18)

Cântico     Entrega de dízimos e ofertas       Ministério Elion

Graça é servir
“Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi 

dada.” (Rm 12.6 )

Mensagem                                  Pastor Ivan Xavier

Graça é oração
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela 
oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus 

pedidos a Deus.” (Fl 4.6)

Momento de oração pelas famílias da IBG                Dirigente 

Cântico 212 HCC      Ó SENHOR, VEM ME DIRIGIR! (Ralph Manuel)

Graça é amor
“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram 

dar honra aos outros mais do que a si próprios.” (Rm 12.10)

Cântico                                                      Ministério Elion

Poslúdio       PAI, FAZ-NOS UM (Rick Ridings)               564 HCC

     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: -----
N: ------
Berçário: (0 a 3 anos)    
M:  Mercedes / Rejane
N: Gloria / Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M: Thatiana
N: José Vitor
Contagem de Numerários:
M: Shirley / Vandete 
N: Marilza
Escala da Recepção:
M: Irene / Marilza
N: Irinéa 

Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito/Sergio Adriano 
Escala de Dirigentes:
M: Raquel Galdino
N: 
Escala de Regência:
M/N:  Eli Valentim
Escala de Pianista: 
M/N: Eliane 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; 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... 
Anderson de Oliveira Pereira     02/jun

Lucas da Rocha Freire               05/jun

Raquel Soares da Rocha Chaves 05/jun

Altina Chaves Rosa                      06/jun

AGENDA
[HOJE] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[01I06] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[02I06] Dia Internacional de Oração pelas 
crianças e Crise
15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[03I06] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[04I06] Corpus Christi

[05I06] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[06I06] 13:00 Churrasco das MR’s - na casa 
da MR Ana Júlia
19:30 Culto das Mulheres (Eventos 
Especiais)

[07I06] Dia do Homem Batista 
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Ceia do Senhor - Direção do Culto 
Sociedade de Homens
19:00 Culto Vespertino

[08I06] Aniversário de Consagração ao 
Ministério do Pr. Ivan Xavier (24anos)
19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[09I06] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[10I06] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[12I06] Dia dos Namorados
19:30 Ensaios do Coro Elos

[13I06] Início do Pré- Congresso (Líderes 
de MR)
10:00 Transpondo muros (Evangelismo)

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

Vem aí a Apostila 4: Hermenêutica 
e Exegese.

Alunos, não percam!!
Alunos que tem pendências com 

documentos:
Eliane - 2 fotos 3x4
Elinéa e Nilberto - 1 foto 3x4 e Título 
de Eleitor.
Nair - 2 fotos 3x4 e comprovante de 
residência
Nilza - Título de Eleitor e comprovante 
de residência

Entregar os mesmos à ir. Glória 
Catarina.

Toda terça, às 19h30min.

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 
JUNHO! 

João Vitor Martins -13/06
Nathan Bassil - 17/06 

Ana Julia de Jesus - 19/06
 Rogério de Jesus - 19/06

Samuel -21/06

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

Deus quer. Mateus 6.33

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª 
FEIRAS
Jesus revela os mistérios do reino dos céus 
aos seus discípulos (Mateus 13:11). Você é 
discípulo? Então por que não vem para ouvir? 
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.


