
Hoje o dia amanheceu doce, doce 
igual algodão doce;
Amanheceu cheio de muito amor e 
ainda mais lindo;
Amanheceu florido e cheio de vida;
Amanheceu cheio de cuidado e 
dedicação;
Amanheceu cheio de alegria, de 
compaixão e carinho;
Amanheceu  com amizade  e 
generosidade;
Amanheceu MÃE! 
Amanheceu Dia das Mães! 

E nesse dia mesmo que o tempo seja 
nublado e chuvoso, ainda assim será doce, 
florido, alegre, amoroso e amigo dentro de 
cada um de nós. Pela mãe que tivemos, 
pela mãe que somos ou poderemos vir a ser.

Não sei como surgiu essa data 
considerada tão especial e importante. 
Só sei que ela se tornou mais especial e 
importante para mim quando passou a 
ser também um início de um novo tempo 
em minha vida. Por dois motivos: foi 
exatamente no dia das mães que decidi 
visitar a Igreja Batista em Guarabu (IBG). 

A vontade já existia e a promessa 
feita a minha mãe também. Então, no dia 
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Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Uniões de Treinamento (confirmar)
19h – Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração /MCA
15 às 20h - Gabinete Pastoral 
QUARTA-FEIRA 
15 às 18h - Gabinete Pastoral
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA 
15 às 20h - Visita Pastoral
18h30min - Oração das Déboras

Atividades Semanais

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Ministério com Casais
Domingo - 18h  (confirmar)

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h (confirmar)

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h
Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

Missionários na Tailândia: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
www.batistas.org.br

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

MAIO: MÊS DAS FAMÍLIAS

ANUNCIANDO O REINO COM O PODER DE CRISTO
“VENHA O TEU REINO, SEJA FEITA A TUA VONTADE, 

ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU”
MATEUS 6:10

TEMA EBD 2017

das mães, há três anos, acordei decidida 
a mudar de vida, virar a página e escrever 
uma nova história. O outro motivo é que 
hoje também sou mãe. Tornei-me mãe há 
pouco mais de um ano quando a minha 
amada, linda e esperta Júlia nasceu; e 
ainda enquanto filha percebo no dia a 
dia da maternidade a mãe que já estava 
sendo gerada dentro de mim. Essa mãe 
nascia antes do sonho a ser realizado, 
que não era só um sonho, mas uma 
realidade de um presente diário por mim 
tão desejado e esperado, que trouxe 
ainda mais cor, mais alegria, vida e 
amor. Trouxe também a descoberta e a 
curiosidade do aprendizado constante. 
Curiosidade essa que me fez pesquisar a 
origem do dia das mães. Então, o que era 
desconhecido passou a ser uma bela história 
pra mim. Uma história a ser compartilhada 
e refletida por cada um de nós. Descobri 
que esse dia de tanta felicidade e amor 
nasceu de uma dor profunda. A dor 
sem tamanho da perda de uma mãe. 

A americana Anna Jarvis perdeu 
sua mãe, Ann Marie Reeves Jarvis, em 
maio de 1905, e para amenizar sua 
tristeza e sua dor organizou com a ajuda 
de outras moças um dia especial para 
homenagear o dia de todas as mães e 

5ª

5ª

Texto: Tito 2:11-15.
Tema: A salvação é para todos
Quebra-gelo: Você acha que a 
salvação é para todos ou somente 
para alguns?
Transição:  No texto, o apóstolo 
Paulo declara o desejo de Deus salvar 
todas as pessoas e ensina o modo  
como podemos ser salvos.

Esboço:
1. Salvação somente pela graça. 
(v.11)
2. Salvação somente pela santificação.  
(v.12,13)
3. Salvação somente pela fé no 
sacrifício de Cristo. (v.13,14)

Conclusão: Deus deseja que todos 
sejam salvos, porém somente é 
salvo aquele (ou aquela) cuja vida é 
alcançada pela graça salvadora. Você 
já é salvo pela graça de Deus?

PGM DA IGREJA BATISTA EM GUARABU

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

3ª

ensinar às crianças a importância da 
figura materna. Depois de passados três 
anos Anna e seu grupo consegue celebrar 
um culto em homenagem às mães. Esse 
culto celebrou não só o amor por sua mãe, 
junto a outras mães e filhas, mas o amor 
universal, afinal, não há nada mais lindo 
do que estar junto celebrando o amor. 

Q u e  t o d o s  n ó s ,  m e m b r o s 
e amigos conquistados aqui na IBG, 
possamos refletir sobre essa história.

Que esse dia das mães seja na 
verdade uma confraternização de todas as 
mães que somos, que temos, que se foram 
do nosso convívio, mas se mostram presentes 
em nossos corações, das mães que estão 
longe e daquelas que estão mais próximas.

Que esse dia possa ser não só a 
celebração do amor de mãe, do amor 
incondicional que nós mães temos e sentimos 
pelos nossos filhos, mas do amor universal. 
Amor que nos remete a Jesus. Amor que enche 
nossos corações com a presença de Jesus.

“amai-vos uns aos outros como a 
si mesmos.” Se somos todos irmãos em 
Cristo, também podemos ter com nossos 
irmãos a prática do amor de mãe. Amém.

 Aline Danielle dos Santos Vieira Souto

EMBAIXADORES DO REI

Multiplicadora da Graca e do Amor de Deus 

IGREJA BATISTA
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
Manhã - Mercedes
Noite - Candida e Patricia
Áudio: 
M/N:  Luciano / Daniel
Data-Show:  
M/N: Patrícia ( Pablo)  / Thiago
Contagem de Numerários:
M: Telma / N: Talita
Escala da Recepção:
M: Glória / N: Edna
Escala de Vigilância Externa:
M: Jorge / Kleber 
N: Paulo José  / Jairo 
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes: 
M: Wallace 
N: Edvone e Erivaldo Fraga

     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);   Manoel 
Emílio; Shirley Machado;  Pedro 
Marcolino da Silva  (pai do ir. 
Claudir); Cícero Galdino dos Santos 
(pai da ir. Raquel); José Maria e 
Zelma; Everaldo (esposo Alizete);  
Adeilton; José Maria Regadas; Julia 
Cristina Marques; Flávia Rocha; 
Maria da Rocha Percu; Conciny 
Vidal; Saturnino Gonçalves; Diego 
Fernandes; Paulo Sergio dos Santos 
Cunha (irmão da Vera Cunha); 
Laurete; Carmem (saúde); Naisa 
(saúde); Ana.

Parabéns pra você... 
Eliete F. de Mello Conceição 16/mai
Helena Silva Ferreira 18/mai
Roberta Sueli D. F. Fideles 18/mai 
Alizeti dos Santos Lima 19/mai
Paulo R. Freire Rodrigues 19/mai

Gabinete Pastoral
Gabinete: 
3ª Feira: 15h às 20h.
5ª Feira: 15 às 17h.
Visita Pastoral: 
5ª Feira: 15h às 20h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Pr. Paulo Tavares 

MCA
O café da manhã na cantina da 

Igreja está disponível aos membros 
todos os domingos, de 08:00 às 
08:50h.  O valor a ser pago é irrisório, 
mas ajudará nos trabalhos da MCA.

MÃES E FILHOS: RELAÇÃO QUE PRODUZ FRUTOS
Prelúdio  
Saudações                                      Wallace Fraga

FRUTOS DE ADORAÇÃO EM LOUVOR A DEUS
Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto 

dos lábios que confessam o seu nome. 
(Hebreus 13.15)

Oração
Leitura bíblica alternada:    (Salmos 145.3,2; 57.9,10; 96.7,8; 86.12,13,10; 81.1) 
Cânticos             Ministério Elion 

FRUTOS DE INTERCESSÃO POR SEUS IRMÃOS
Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu 
clamor; não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um 

estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais.
(Salmos 39.12)

Dedicação de dízimos e ofertas
Intercessão pelas famílias
Participação especial                                                                        Roberta

FRUTOS DE OBEDIÊNCIA À PALAVRA DE DEUS
O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, 

e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas 
praticando-o,  será feliz naquilo que fizer. 

(Tiago 1.25)
Mensagem                                                                        Pastor Ivan Xavier 

FRUTOS DE GRATIDÃO PELAS BÊNÇÃOS RECEBIDAS
Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu glorioso nome. 

(1 Crônicas 29.13)
Oração
Poslúdio

VESPERTINO - 19h00MATUTINO- 10h30

Guarabu em ação
Prelúdio 
Saudações                     Edvone e Erivaldo Fraga

A FAMÍLIA SEGUNDO O CORAÇÃO E SEUS DESAFIOS 
NUM MUNDO SEM DEUS

…Testemunhar através da adoração
   Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da 
nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças; vamos 

aclamá-lo com cânticos de louvor.
(Salmo 95.1,2)

Oração 
Leitura bíblica:                                 Jó 9.2,4-8;10.12
Canto CC  25 CC                              Amor 

…Honrar ao Senhor com a vida e bens
Leitura bíblica:                   Atos 2.43-47
Cânticos              Ministério Elion
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração consagratória

…Semear em santidade a palavra em todo o viver
Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos 
dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua 

boca e de brados de alegria os seus lábios.
(Jó 8.20,21)

Leitura Bíblica em uníssono              Gênesis 12:1- 3
Momento de intercessão
Mensagem                                                         Pastor Paulo Tavares e Nita
Oração  
Poslúdio

CULTO DE ORAÇÃO 
E  ESTUDO BÍBLICO

A MCA estará na direção do 
culto e no estudo da revista Visão 
Missionária - próxima quarta-feira, 
às 19:30h.

O Ministério Desperta Débora se 
reúne toda quarta, às 18:30h, “Mães 
de Joelhos, filhos de pé”.  Venha orar 
pela sua família! 

Viagem Missionária para o 
Sertão da Bahia – Bom Jesus da Lapa.

Data: 08 a 12 de fevereiro de 
2018 (período de carnaval)

Investimento:  R$ 542,00 ou 
10X 54,20.

Incluso:  Hospedagem, transporte 
e alimentação (exceto jantar).

Inscrições: Tiago e Anna Caroline.

Encontro para confraternização e 
edificação 19/05/17, às 20h, aqui 
no templo.

JUVENTUDE

[HOJE] Dia das Mães   
09:00 EBD
10:00 Homenagem às mamães da 
EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino 
19:00 Culto Vespertino - Direção do 
culto MCF
[16I05] 15:00 Reunião de Oração 
da MCA
19:00 Ensaio da Orquestra IBG
[17I05] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico - Estudo da Revista Visão 
Missionária (MCA)

Na assembleia regular de 30 
de abril último, a nossa Igreja votou 
apoiar o Projeto Radical Amazonia 
da JMN, a contar de 10/06/17, por 
dois anos, sendo renovável após esse 
período, a critério da Igreja.

O Projeto Radical Amazonia 
consiste de Jovens que dedicam 2 
anos de suas vidas na evangelização 
das comunidades ribeirinhas do 
Amazonas.

Na mesma assembleia, a Igreja 
votou enviar o Pr Ivan na 3ª viagem 
missionária de pastores à Amazonia, 
que acontecerá no período de 29/05 
a 05/06/17.

A viagem é uma realização da Junta 
de Missões Nacionais, com o objetivo 
de apoiar os radicais que lá estão, 
além de fazer uma visita ao Centro de 
Formação Missionária da Amazonia 
e participar do Congresso Missinário, 
à bordo do barco “O Missionário”, 
partindo de Manaus até Coari/AM.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

Dia 19/05 (sexta), de 22:00 às 
05:00h.  - Vigília para toda a Igreja.

Direção: Ministério Atos
Tema:  P lan tando un idade, 

colhendo crescimento.
Divisa: Atos 2:42
Objetivos: Santificação, libertação 

de pecados, liderança e multiplicação 
dos PGM, situação espiritual do Brasil.

AGENDA

NOVOS PROJETOS DA IBG

VIAGEM DO PR IVAN À AM

A primeira reunião da Sociedade 
de Homens Batistas ocorrerá no dia 
21/05, às 18h.  Serão sempre aos 
terceiros domingos do mês.

O mês de maio será dedicado 
às famílias da nossa Igreja, com 
programações nos cultos da noite.  
O nosso tema do mês é “A família 
segundo o coração de Deus”, com a 
divisa em Gênesis 12:1-3.

Editoriais:  07/05 (Edvone), 
14/05 (Aline), 21/05 (Adenair) e 
28/05 (Veraneide).

Direção dos cultos (o casal):  
07/05 (Tiago e Anna Caroline), 
14/05 (Erivaldo e Edvone), 21/05 
(Carlos e Eliete) e 28/05 (Sergio e 
Nair Bastos).

Mensagens:  07/05 (Pr Jean 
Carlo  e Vivian), 14/05 (Pr Paulo e 
Nita), 21/05 (Pr Alcinei e Ivani) e 
28/05 (Pr José Augusto e esposa).

Testemunhos: 03/05 (Wilson 
e Raquel), 10/05 (Diego e Edna), 
17/05 (Júlia Andrade), 24/05 
(Paulo Freire e Edinha) e 31/05 
(Josias e Irinéia).

Cada casal recebeu a tarefa 
de trazer outros casais, conforme a 
distribuição feita.

Vamos orar, participar e trabalhar 
para que o mês da família seja uma 
bênção!!

MINISTÉRIO COM FAMÍLIAS

Precisamos de roupas infantis 
e artesanato.  Quem tiver cabides 
sobrando em casa, também estamos 
precisando.

BAZAR 

SHB


