
ANO XLIX  I  Nº 30 I  21 de julho de 2013.

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                   
          Mulheres Cristãs em Ação  
17-19h - Projeto Música em Guarabu
19h30min - Curso de Pregadores Leigos

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

Atividades Semanais
Reunião do Conselho e Minist. 
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

Escola Bíblica Dominical (EBD)

Aí galerinha!!! as tias Júlia, Ana 
Paula,  Carolina, Nita, Vandete e 
o tio Anderson estão esperando 
por vocês todos os domingos, às 
09h00 horas no Departamento 
Infantil.

· Culto infantil  -  19h30min.  
(crianças de 4 a 9 anos)

Informativo do Departamento Infantil 

URGENTE!
 Precisamos de Voluntários

Queridos irmãos  e irmãs, o 
Departamento Infantil precisa de 
voluntários  para trabalhar  com as 
crianças no Culto Infantil - (Vespertino) 
Os interessados  devem procurar  as 
irmãs  Júlia ou  Judith.

A criança é o modelo exato daquilo 
que devemos ser em relação às coisas de 
Deus. Tal como a criança, cujo coração é 
sincero e bom, assim deve ser o nosso 
coração para que o Evangelho de Cristo 
produza os resultados esperados por 
Deus.

A criança é crédula por natureza. 
Se alguém promete alguma coisa 
para ela, terá que cumprir, porque ela 
vai cobrar. Assim também deve ser o 
homem em relação às coisas de Deus. 
Ele nos prometeu a vida eterna e uma 
vida abençoada. E nós cremos na sua 
palavra, e pela esperança nas suas 
promessas, vivemos neste mundo.

A criança é sincera e espontânea. 
Dessa característica vem a qualidade de 
que podemos tratar com ela mesma, não 
com alguém dissimulado, que esconde 
um caráter sombrio por trás das 
aparências. Deus quer tratar conosco 
mesmo, daí a necessidade de nos 
arrependermos dos nossos pecados, 
de deixarmos de esconder o pecado por 
trás daquilo que demonstramos para 
os outros. Somente assim o Evangelho 

surte o seu efeito abençoador.

A criança é bem mandada. Se você 
mantém um relacionamento de amor 
com ela, naturalmente ela faz aquilo que 
você pede. Deus espera que sejamos 
filhos bem mandados. Ir aos cultos, 
ajudar o próximo, amar os nossos 
irmãos, trabalhar na obra de Deus, são 
alguns desses mandamentos deixados 
pelo nosso Deus.

A criança reflete a imagem dos pais. 
Os seus traços, as suas características, 
o seu jeito de ser, lembram muito a sua 
família. Deus é o nosso Pai, o nosso 
Criador, o nosso Protetor, e nesse 
aconchego de vida, nós refletimos 
a sua bondade, a sua graça e a sua 
misericórdia. Somos parecidos com 
Pai, tal como é a criança parecida com 
os seus pais.

Neste final de semana em que 
abençoamos as nossas crianças com 
a tradicional EBF, abrilhantada com 
a belíssima apresentação do Drama 
das Águas, que os nossos corações se 
abram para os maravilhosos valores 

O coração da criança alegra o 
coração do Senhor Jesus

encontrados nas crianças. O Senhor 
Jesus se alegrará com aqueles que 
se fazem crianças para receber a Sua 
palavra, como nos diz Lucas 10:21:

“Naquela mesma hora, se alegrou 
Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças 
te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
que escondeste estas coisas aos sábios e 
inteligentes, e as revelaste às criancinhas; 
assim é, ó Pai, porque assim te aprouve”.

Pastor Ivan Xavier



CORO SÁRA SOUZA
Ensaios aos  sábados, às 15h00. Sob 
a regência da ir. Eliane e Elinéa.               
Contamos com sua presença e 
pontualidade!
Informações com a ir. Telma Maria

CORAL ELOS
Ensaios aos sábados, às 16h00.
Sob a regência da Ir. Eliane e Elinéa 
Contamos com sua presença!!
Informações: Ir. Telma

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, o 
nosso coro se encontra de portas 
abertas.
Ensaios aos domingos, às 16h30min.

MUSICA EM GUARABU
VAGAS REMANESCENTES!!!

Devido a procupra abriremos Nova 
turma para canto, ainda temos 
vagas de metais (Saxofone, ou 
trompete, ou trombone), bateria 
(lista de espera), canto (lista de 
espera), piano/teclado (lista de 
espera),  violão (lista de espera). 
Para fazer a pré-inscrição ou entrar 
na lista de espera é necessário 
preencher até dia 24/07/2013 o 
formulário do link abaixo para que 
possamos entrar em contato.
Matrículas na secretaria da Igreja 
(foto 3x4, cópia do RG, e pagamento 
da taxa).

D E S A F I O  J O V E M 
EBENEZER 
Instituição destinada a ajudar 
na recuperação de depen-

dentes químicos (inclusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o irmão Ricardo 
Romano.

CURSO DE PREGADORES LEIGOS 
COM ÊNFASE EM LIDERANÇA
Dias: 23 e 30 de julho.
Horário: 19:30 às 21:30 horas
Preletor: Pastor Damy Ferreira

AGENDA
[Hoje] Dia do Jornal Batista / EBF 
(09h00)
- Apresentação do musical: Drama das 
Águas, às 19h00.
[28I07] Assembleia Administrativa 
Regular, às 10h00.
[04I08]  Dia do Adolescente Batista (1º 
domingo)
- Direção dos cultos pelos Jovens e 
Adolescentes
- Ceia do Senhor (M)
[06I08]  Reunião para o Regimento 
Interno
[11I08]  - Dia dos Pais - 2° Domingo
- Assembléia Administrativa Regular - 
10h00
- Dep Inf: Homenagem aos Pais 
(manhã)
- Direção dos cultos pelos Jovens e 
Adolescentes

REGIMENTO INTERNO
Na assembléia regular de 28/4, a Igreja 
aprovou os seguintes procedimentos 
com relação à proposta da Comissão do 
Regimento Interno:

1. Todos os membros podem ter acesso à 
proposta do Regimento Interno por meio 
de cópia impressa, mídia digital ou acesso 
no site da Igreja. Aqueles que desejarem 
receber por e-mail ou ter uma cópia 
impressa, podem solicitar diretamente na 
secretaria, resalvando que a cópia impressa 
tem um custo por ser dispendioso para o 
caixa da Igreja.

2. Uma cópia impressa foi disponibilizada 
no mural da secretaria para conhecimento 
geral dos membros.

3. As propostas supressivas ou aditivas dos 
artigos do Regimento Interno em elaboração 
devem ser encaminhadas diretamente ao 
relator (Sidmar José Cruz), as quais serão 
avaliadas numa reunião do Conselho e 
Ministérios convocada especificamente 
para esse fim, com a presença obrigatória 
dos proponentes para justificarem suas 
proposições. A data dessa reunião específica 
será marcada pelo Pastor Presidente, em 
coordenação com a Comissão do Regimento 
Interno. A data de reunião será o dia 6 de 
agosto de 2013 (terça-feira).

4. O prazo máximo para o encaminhamento 
das propostas supressivas e aditivas por 
parte dos membros é o dia 31 de julho 
de 2013. 

5. A proposta final da Comissão do 
Regimento Interno será apresentada ao 
plenário da Igreja em Assembléia Geral 
Extraordinária convocada para o dia 11 de 
agosto de 2013 (domingo).

     Escala de Serviços
Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio  Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Tias Carolina e Vandete
Amigos de Missões: 
Tia Erenilda
União de Juniores: 
Maria Geralda  
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: Glória     
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Juliane / N: Andressa 
Contagem de Numerários:
M: Talita / Veraneide
N: Irinéia / Regina Célia
Escala da Recepção:
M: Almerinda / Alayr
N:  Veraneide / Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N:  Saturnino e Wilson
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M/N: Júlia
Escala de Regência:
M/N:  Anderson
Escala de Pianista:
M/N: Paul

     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; Lucas Estrella 
da Rosa; Claudia Cristina da Silva; 
Flávia; Viviane; Thiago; Carlos 
Alberto; Cícero; Ir. Laudicéia; 
Welington (filho irmão Alayr);  
irmã Nair Tavares; Julia Martinez 
Gonçalves; Rogério Marques; 
Wilson.

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 (Novo site)

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Domingo - 19h00

Prelúdio................................................Flauta/piano

Boas vindas ................................................Tia Júlia

Oração 

Tema: A arca de Noé – a arca da salvação

Divisa: Jeremias 42.6b

“Se for obediente à voz do Senhor, tudo 
correrá bem.”

Hino oficial:  Um homem Legal - Tias 
Eliane/Elinéa

Musical - Drama das águas - Coro Elos

Reflexão ................................................Vó Adenair

Oração de consagração de vida e bens

Encerramento.....................Pastor Ivan Xavier

Poslúdio..............................................Flauta/piano

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Sábado - 09h00 Domingo - 10h15min

Parabéns pra você... 

Ronaldo Dupont
21/07...................................................3439-8019
 
Heleno dos Santos Ferreira 
24/07..................................................2465-4687
 
Lenira Marinho de F. Da Silva
24/07...................................................2465-2119

Boas vindas ................................................Tia Júlia

Oração

Tema: A arca de Noé – a arca da salvação

Divisa:  Jeremias 42.6b
“Se for obediente à voz do Senhor, tudo 

correrá bem.”

Hino oficial:  Um homem Legal / Tias 
Eliane/Elinéa

Leitura bíblica:  Gênesis 6.22
“...fez Noé; conforme a tudo o que Deus 

lhe mandou.”

História: Noé e sua arca da salvação  
Vó Adenair

Cânticos:  A construção/A marcha dos 
bichos - Tias Eliane/Elinéa

Lanche 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Prelúdio........................................................Flauta/piano

Boas vindas .........................................................Tia Júlia

Oração

Tema: A arca de Noé – a arca da salvação

Divisa: Jeremias 42.6b
“Se for obediente à voz do Senhor, tudo 

correrá bem.”

Hino oficial:  Um homem Legal Tias Eliane/
Elinéa

Leitura bíblica:  Hebreus 5.5,8 e 9
“...Cristo não se glorificou a si mesmo para 
se fazer sumo sacerdote (...) aprendeu a 
obediência, por aquilo que padeceu. E sendo 
ele consumado veio a ser a causa da eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem.”

Mensagem A obediência Vó Adenair

Cânticos:  A construção/ A marcha dos bichos 
Tias Eliane/Elinéa

Apresentação de Bebê

Leitura bíblica: Salmo 34.3
“Engrandecei ao Senhor comigo; e juntos 

exaltemos o seu nome.”

Adoração Aos olhos do Pai  Tia Eliane

Oração...............................................Pastor Ivan Xavier

Poslúdio.......................................................Flauta/piano


