
ANO L  I  Nº 47 I  30 de  Novembro de 2014.

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  

QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

SÁBADO 
14h - Ensaio do Elos

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

“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

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!

“Não dizeis vós que ainda há quatro 
meses até que venha a ceifa? Eis que 
eu vos digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa.”   João 4:35
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A membresia atual da Igreja 
Batista em Guarabu tem o honroso 
privilégio de ser a geração que está 
vivenciando os 50 anos de existência 
da Igreja. Outros, no passado, 
colocaram o seu “tijolinho” nesta 
construção espiritual, contribuindo, 
de maneira significativa, para o 
engrandecimento desta obra. Prova 
disso é que muito do que temos hoje 
é fruto da doação desses abnegados 
irmãos do passado.

Vários deles já estão na glória, 
mas as suas obras ainda falam. 
Lembro-me de um testemunho 
contado na casa de uma irmã 
fundadora sobre o seu esposo que 
deixou de comprar sapatos para a 
filha, para dar o dinheiro de oferta 
na construção deste templo que 
nos abriga hoje. Quanta coisa cada 
coluna, cada fundação, cada parede, 
cada sala da nossa igreja poderia 
falar sobre fé, sobre abnegação, 
sobre união, sobre o poder de Deus, 
fruto da doação desses amados 
irmãos do passado?

Por outro lado temos também 
um patr imônio imaterial  que 
não podemos medir nem contar, 
composto daqueles que estão 
vivendo com Cristo na eternidade. 
Esses são os que foram alcançados 
pelo testemunho do Evangelho do 

Que presente darei eu à minha amada Igreja nos seus 50 anos?

Senhor Jesus, fruto do trabalho da 
nossa Igreja durante estes anos. 
Esse patrimônio brilha alto e agrada 
muito o coração de Deus, pois Ele 
deu o seu único Filho para salvar 
a humanidade perdida, e a Bíblia 
diz que quando um pecador se 
arrepende há muita alegria no 
céu. Posso garantir que Deus está 
muito feliz com a Igreja Batista em 
Guarabú, por todas as almas que 
foram alcançadas para o Senhor 
Jesus por intermédio deste santo e 
abençoado ministério.  

Diante deste legado material 
e espiritual conquistado à duras 
penas em sua cinquentenária 
existência, resta-nos perguntar aos 
atuais membros: que presente você 
poderia dar à sua querida igreja 
hoje? Eu pensei em três coisas:

1. Vamos nos alegrar com as 
bençãos e contagiar o outro irmão 
com o amor do Senhor Jesus. 
Alegria, amor e perdão são palavras 
chaves no sucesso de qualquer 
igreja do Senhor bem sucedida.

2 .  Vamos  nos  un i r  para 
vencermos os desafios que temos. 
A nossa luta não é contra o irmão, 
mas em favor dele. A união é muito 
importante na consolidação da 
Igreja. Depois que começa, ninguém 

mais quer parar, mas é preciso 
começar para vencer a inércia da 
desunião.

3 .  Va m o s  d e s m i s t i f i c a r 
os conceitos equivocados que 
temos um do outro, os quais 
estão enraizados em nosso meio 
e travando o nosso avanço no 
Evangelho como Igreja do Senhor. 
Um joio que diabo espalha entre 
os membros para desuní-los é o 
preconceito, e o preconceito é uma 
percepção equivocada da realidade 
do outro. É julgar pelas aparências 
ou pelo que simplesmente vê ou 
falam. Por isso Jesus nos ordena: 
não julgueis, porque só Deus sabe 
a verdadeira realidade das coisas.

Para darmos estes três presentes 
à nossa Igreja, precisaremos de 
dinheiro, mas o nosso tesouro não 
é o vil metal, mas sim a Palavra 
de Deus em nós. Quanto mais da 
Palavra de Deus em nós, melhor 
seremos como crentes em Cristo e 
maior será o nosso legado à Igreja 
do Senhor.

Que tal darmos estes três 
presentes à nossa Igreja em seus 
50 anos?

Pastor Ivan Xavier

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,                         



AGENDA
[HOJE] 10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00  Encerramento do 10º retiro de 
Casais – Preletor: Pr Ivan Xavier

[01I12] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[03I12] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[06I12] 10:00 - 11:00 Transpondo Muros 
em Guarabu (Evangelismo)
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

[07I12]  Término da Campanha de Missões 
Nacionais - Preletor: Pr Nilton Antônio de 
Souza (Diretor Executivo da CBC)
10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
19:00 - 21:00 Culto de gratidão a Deus pelos 
47 anos da MCA - Preletora: Ir. Vanessa 
Bastos de Menezes Baes

[08I12] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[10I12] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[13I12] 15:00 - 16:00 Confraternização com 
as aniversariantes do semestre - MCA

16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

[14I12] Dia da Bíblia – 2º domingo do mês
10:30 - 11:30 Dia da Bíblia (EBD)

19:00 - 20:00 Cantata de Natal do Dept. 
Infantil

[15I12] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[17I12] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[18I12] 19:30 - 20:30 Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico

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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

REGIMENTO INTERNO
A Igreja aprovou o Regimento Interno em 
Assembléia Geral Extraordinária realizada no 
dia 11 de agosto de 2013. A partir de agora 
o Regimento Interno já está valendo, porém 
todas as inconsistências e inadequações 
do texto poderão ser objeto de análise por 
parte da Comissão do Regimento Interno 
mediante o encaminhamento das propostas 
de correção e de emendas supressivas/aditivas. 
As propostas apresentadas serão sustentadas 
pelos proponentes, apreciadas, analisadas 
e discutidas em reuniões do Conselho 
Administrativo Eclesiástico.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração toda                     
TERÇA -FEIRA, às 15h.

Prelúdio                                                                                Instrumental

TODAS AS GERAÇÕES TE LOUVAM E                                                 
ENGRANDECEM O TEU NOME

Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a 

ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para 
todo o sempre! Amém! (Efésios 3.20)

Hino                                        71 HCC  Nós te louvamos, ó Senhor Jesus                     

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo 
Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia 

apegar-se; (Filipenses 2.5-6)

Momento de Louvor                                                         Ministério Elion                                 

Leitura bíblica: Filipenses 4. 4-7
Dirigente: Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. 
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está 
o Senhor.
Congregação: Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, 
sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e 
pela súplica, com ações de graças.
Dirigente: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará 
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.

Entrega de Dízimos e Ofertas              344 HCC  Firme nas promessas 

Momento de intercessão e agradecimento

Mensagem                                                                        Sidmar Cruz

Oração

Poslúdio                                                                                Instrumental

EDIFICADOS EM CRISTO, O TEMPO DA COLHEITA CHEGOU!

“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? 
Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vedes as terras que já 

estão brancas para a ceifa.” (Jo 4.35)

Prelúdio

COLHEREMOS FRUTOS PARA A EDIFICAÇÃO

“Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à 
edificação mútua.”(Rm 14.19)

Leitura bíblica Cristo é o fundamento da Igreja   509 HCC

Adoração comunitária                                            Ministério Elion

Oração compartilhada Congregação

Participação especial                                             Eliane Valentim

COLHEREMOS FRUTOS DE ADORAÇÃO

“Regozijai-vos no SENHOR, vós justos, pois aos retos convém o 
louvor.” Sl 33.1

Dízimos e Ofertas Saudai o nome de Jesus 56 HCC

COLHEREMOS FRUTOS DE GRATIDÃO

“Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com 
ação de graças.” Sl 69.30

Testemunhos de gratidão            Ricardo Romano/Andréa Romano

Adoração comunitária A tua graça me basta   Minist. com casais

Palavra/Oração final                                          Pastor Ivan Xavier

Bênção Apostólica

Poslúdio

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR
Estamos funcionando às terças-feiras, de 
19h30min. às 21h, no auditório (3º piso).

O primeiro módulo já foi concluído; o 
próximo módulo será Didática Aplicada 
ao Ensino Religioso – temos 23 alunos 
inscritos e todos estão sendo reconvocados 
para prosseguirem com no Curso de 
Liderança Eclesiástica.

NOVOS ALUNOS:  Inscrições abertas com 
a irmã Glória Catarina ou com a Vivian, na 
Secretaria da Igreja.

Tutor do Polo: Pastor Ivan Xavier
____________________________________

Atenção alunos do Polo de 
Estudos!

- Próxima reunião de tutorial:  02 de 
dezembro de 2014 (terça-feira) , às 
19h30min, no Auditório da IBG.

Suplentes na Tutoria do Polo (nos 
impedimentos eventuais do Tutor)

Pastor Nilberto (1º Suplente)

Diego Albuquerque (2º Suplente)

Pr Ivan

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a ajudar na recuperação 
de dependentes químicos (inclusive álcool 
e tabaco). 
Em nossa Igreja,  o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio Anderson e tia Cláudia
Vivendo (9 a 12 anos): 
Raquel Chaves, Paul e Carol Falcão
Amigos de Missões: 
3º dom, às 10:30hs (04 a 08 anos)
Tia Erenilda e tia Vandete
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: ------------
Áudio: 
M/N: Johny / Alcides
Data-Show:  
M: Wallace
N: Andressa
Stand by: Juliane
Contagem de Numerários:
M:  Vandete / Shirley
N:  Irinéia / Talita
Escala da Recepção:
M: Iracy/Moisés/Manoel
N: Antônio Carlos/Genésio
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito/Sergio Adriano  
Escala de Dirigentes:
M: Eliane
N: Alcides Jorge
Escala de Regência:
M/N: Pr Paulo 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.” 

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)

Parabéns pra você... 
Juliane Lopes F. dos Santos           30/11

Silvana de Souza Santos               30/11

DEPARTAMENTO INFANTIL
Queridos pais, o coro Guarabu Kids, tem 
ensaios todos os domingos após a EBD, na 
sala do Departamento Infantil, para a Cantata 
de Natal; Traga seu(a) Filho(a), as Tia Elinéa e 
Eliane estão aguardando por seu(a) filho(a).” 

CULTO DE NATAL
Dia:  24 de dezembro, às 19h30min.

ÚLTIMO CULTO DO ANO
Dia:  31 de dezembro, às 22h.


