
ANO LII  I  Nº 43  I  23 de outubro de 2016.

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
3ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
3º 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 entre os Refugiados na Europa: 
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 -

Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”  At  8.31a

A  Junta de Missões Nacionais 
tem o desafio de alcançar todas as 
pessoas em solo brasileiro com a 
mensagem de esperança e com 
o evangelho de salvação, sendo 
assim, não descuidamos de várias 
representações de estrangeiros 
que aqui chegam, com sua 
cultura, língua e costumes. Nos 
últimos anos, o fluxo imigratório 
tem se multiplicado e o clamor de 
apoio aos refugiados tem sido um 
desafio em nossas igrejas.

A Junta de Missões Nacionais 
tem desenvolvido, em Belo 
Horizonte, estratégias de 
plantação de igrejas com povos 
chineses, que tem se multiplicado 
intensivamente, desenvolvendo 
líderes entre essa cultura milenar. 
Em Assaí, nosso missionário tem 
plantado uma igreja entre os 
japoneses. Após a decisão ao lado 
de Cristo, muitos têm voltado para 
sua terra levando esperança de 
uma nova vida. Nosso missionário 
no Paraná tem alcançando o povo 
árabe e refugiados sírios que 
encontram amor e receptividade 
entre nosso povo batista, para 
firmarem moradia.  

No estado de São Paulo é 

que encontramos a maior 
quantidade  e  a  maior variedades 
de etnias do nosso pais. Os 
povos africanos em números 
oficiais  constam 18.000, 
mas na verdade o número é 
muito maior. Muitos chegam 
iludidos com as perspectivas 
de sucesso, frustam-se e são 
aliciados no transportes de 
drogas e acabam sendo presos. 
Nossos missionários têm dado 
assistência para que eles tenham 
seus empregos e casas e têm 
até mesmo ensinando a nossa 
língua. Alguns preferem estudar 
a Bíblia na igreja e não em 
suas casas. No Centro de São 
Paulo essas igrejas se reúnem 
para glorificar a Deus com suas 
músicas e sua cultura.

 Os hispanos somam uma 
população de  500 mil habitantes 
e as condições com que trabalham 
e moram são desumanas, 
muitos são submetidos a 
trabalhos forçados. Nossa 
missionária tem acompanhado 
toda a dificuldade com amor, 
dedicação e compartilhamento 
do Evangelho, criando 
relacionamentos discipuladores 
e formando Pequenos Grupos 

O MUNDO DENTRO DO BRASIL

Multiplicadores, com muitos da 
mesma  família.  Alcançamos 
também o povo cigano, um  
povo  nômade que mora em 
acampamentos, com traços 
culturais bem marcantes, mas que 
tem sido alcançado através de 
nossos missionários, onde temos 
a tenda Batista Nômade, na cidade 
de Itaquaquecetuba. Ciganos têm 
testemunhado de sua fé através do 
batismo e cultos têm acontecido 
com a presença e apoio de algumas 
igrejas parceiras.

O desafio da Junta de Missões 
Nacionais é envolver outras igrejas 
que encontram povos em seus 
bairros e trabalhar com eles em suas 
próprias igrejas, com o treinamento 
de nossos missionários. Invista, 
conheça e seja parceiro desses 
projetos com etnias.

Pastor Helder Ticou Didoff 
(Coordenador dos missionários de 
IM e etnias no estado de São Paulo de 
Missões Nacionais)

Extraído da Revista de JMN

Instalação do Elevador

As obras estão em andamento para 
a instalação do nosso elevador. Para 
pagar os pedreiros, serralheiro e as 
despesas com a compra do material, a 
nossa igreja solicita que os irmãos sejam 
dizimistas fiéis ou entreguem uma oferta 
para essa finalidade. Qualquer pessoa 
que o Senhor tocar poderá entregar 
a sua oferta, utilizando os envelopes 
disponíveis no santuário.  Escreva 
no envelope: Oferta para o Elevador.  
ICrônicas 29:2,3 

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M- Regina e Glória
N - Marlene e Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: José Vitor
Contagem de Numerários:
M: Talita e Ana Paula
N: Irinéia e Veraneide 
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha/ N: Nilza
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / Osmar
N: Brito/ Paulo Silva
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes: 
M: Adenair  N: Alcides

     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);  Walter Duarte; 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);  Pastor Clóvis; 
Tereza Jussara; Adeilton; José 
Maria Regadas; Rejane Paulino; 
Julia Cristina Marques; Flávia 
Rocha.

Parabéns pra você... 
Lúcia Maria Gonçalves        30/out

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.
4ª Feira: 15 às 18h.

Visita Pastoral:
5ª Feira: 15h às 20h.

Em destaque

Guarabu em ação 

Prelúdio 

Saudações 

VIVEREMOS PELO SENHOR

...Porque por Ele nos movemos e existimos

 Canto                             HCC 80 Bendido Seja Sempre o Cordeiro 

 Oração de louvor 

... Porque Ele nos amou primeiro

Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus 
enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, 
mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propi-
ciação pelos nossos pecados. (1 João 4.9-10)

 Cânticos                                                                  Ministério Elion

 Dedicação de dízimos e ofertas 

Oração de gratidão 

...Pois a Jesus entrego minha vida

Leitura bíblica: Salmo 63.1-8 

Oração intercessória

Assembléia Administrativa

Oração

Poslúdio  

Prelúdio 

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais 

em Cristo  (Efésios 1.3)

Canto                                                           7CC Maravilhas Divinas

Oração e adoração

Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu 
nome, ó Altíssimo.

(Salmo 92.1)

Leitura bíblica:                           Ezequiel 36.26-28; Isaías 40.10,11

Cânticos                                                                     Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

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)

Canto                                377 CC Mas eu sei em quem tenho crido

Oração  de intercessão

Mensagem

Oração 

Poslúdio 

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela, Juliane Lopes e Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Anderson e Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Anderson 

CULTO INFANTIL:    
M/N: Anderson

[Hoje 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Assembléia 
Administrativa Regular - Aprovação 
do Planejamento 2017
18:00 Reunião Administrativa 
MCA/ Apresentação do Relatório 
da MR
19:00 Culto Vespertino
[24/10 19:00 Ensaio da Orquestra IBG
[25/10 Dia do Plano Cooperativo 
- 4º domingo do mês
15:00 Reunião de Oração da MCA
[26/10 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico
[28/10 Dia do Servidor Público
19:30 Ensaios do Coro Elos

A  no s s a  I g r e j a  e s t a r á 
promovendo aulas de apoio de 
Matemática, Física e Química 
para o concurso do ENEM 
2016 e demais concursos.
Os interessados devem dar seus 
nomes na secretaria da Igreja 
– 2463-1166.
Data prevista das aulas: 16, 
22, 23 e 29 de outubro.
Instrutores:  Tiago Simões 
(Aluno do IME), Rodrigo 
Vidal, Andressa Lourenço e Eli 
Valentim.
O Apoio está sendo oferecido 
gratuitamente, para ajudar 
aqueles que tem dificuldades 
nessas matérias.
Faça a sua parte, estudando 
com dedicação, que o Senhor 
te abençoará!

No  último dia 14/10, de 
08:00 às 20:00h, a nossa 
igreja separou um tempo para 
orar por toda a igreja. O jejum 
é algo pessoal e particular, que 
não deve ser divulgado, por 
isso não perguntamos quem 
jejuou, mais uma coisa temos 
por convicção: a necessidade 
de buscarmos mais a presença 
de Deus é grande, pois o inimigo 
dos crentes em Cristo tem se 
levantado como nunca.
Lucas 22:31-34; Mateus 17-21

JEJUM PARA A IGREJA

No período de 02 a 06 de 
novembro o grupo integrado pelo 
Pr. Ivan, Pr. Paulo ( e esposa Nita), 
Dc Alcides Jorge, Manoel Sales, 
Paulo Silva estará participando do 
Programa de Imersão da Igreja 
Multiplicadora na Igreja Batista 
Central de Três Corações, MG, 
onde estarão aprendendo sobre 
todos os princípios dos Pequenos 
Grupos Multiplicadores (PGM), 
da Junta de Missões Nacionais.  
A próxima reunião de todo o 
PGMP esta marcado para terça 
25/10 às 19:30h. .

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Quem ainda não entregou, 
deve fazê lo o quanto antes 
(o prazo venceu hoje pela 
manhã). Entregue diretamente 
para as  i rmãs Ta l i ta  e 
Adriana (Coordenadoras de 
Ministério).
Quem deve entregar; Comissão 
de Ação Social; Corpo Diaconal; 
Corais e Ministério de Louvor;  SHB; 
MCA; Juventude e Adolescentes; 
MR; Culto das Mulheres; Eventos 
Especiais; Minst. 3ª Idade.

AGENDAPEQUENO GRUPO 
MULTIPLICADOR  

PROTÓTIPO (PGMP)

PLANEJAMENTO 2017

AULAS DE APOIO

As reuniões até o final do ano 
serão dirigidas pelos seguintes 
casa i s :23/10-  Genés io  e 
Conceição; Tema do estudo; O 
que faz uma família forte?
06/11 - Sérgio Adriano e Nair 
Bastos; 20/11 - Carlos Tavares e 
Dalva e 12/12 - Confraternização 
das Famíl ias. As reuniões 
acontecerão às 18 horas na 
Sala do Ministério com Famílias 
e não são necessariamente só 
para casais, podendo participar 
também as famílias únicas. 

MINIST. COM FAMÍLIA


