
ANO XLIX  I  Nº 40 I  29 de setembro 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

Atenção Garotada!!! 

Venha participar do Culto 
em  homenagem ao Dia da 
Criança! 

Dia 13 de outubro, às 
10h15min.

Informativo do Departamento Infantil 

Louvado seja o nome de nosso Deus 
por todas as bênçãos alcançadas por este 
Ministério ao longo desses 11 anos. São 
muitas, mas muitas bênçãos mesmo. In-
contáveis bênçãos. Mas, foram muitas lutas, 
muitas batalhas travadas. 

Tudo começou quando os irmãos 
Osmar e Rejane nos pediram para atender 
a Andréa, uma jovem que tinha aceitado a 
Jesus, mas trazia consigo muitas dúvidas e 
um companheiro que era meio arredio, até 
mesmo avesso ao Evangelho. 

Começamos a fazer estudos bíblicos 
em sua casa, mas ele, quando sabia, 
chegava bem mais tarde, ou então nem 
dava bola pro que estava acontecendo ali. 
Até que alguns jovens, como o Alexandre, 
Geter e outros que gostavam de bola, se 

aproximaram, criaram laços, chamaram 
para o futebol e depois convidaram o 
Ricardo para um Acampamento de Carnaval.  
Neste acampamento ele encontrou Jesus e 
começou a mudança. Foi um processo 
longo, dolorido muitas vezes, mas Deus 
estava trabalhando no coração do casal. 
Foram acompanhados por um psicólogo 
e também Pastor João Previtalli, que 
um dia me disse que o Ministério do 
casal seria com Famílias ou com Casais, 
o que eu também  já pensava. Muitas 
pessoas discordavam. Muitas pessoas que 
conheciam os problemas do casal, diziam 
ser impossível. Mas o que parecia impossível 
para nós, homens, não o era para Deus, 
nosso Senhor. Ele é quem estava fazendo 
a obra e como Ele mesmo diz: “Agindo Eu, 
quem impedirá”.  Os impedimentos foram 
caindo por terra, pela ação do Senhor. O 
casamento civil e religioso de Ricardo e 
Andréa tive o prazer de celebrar junto com 
o Pr Previtalli. Tive o privilégio de batizá-
los e logo após, tive o prazer de vê-los 
assumindo este maravilhoso ministério. 
Vimos outras pessoas se juntando para 
ajudar e mesmo agora, à distância, 
podemos ver o crescimento, o interesse em 
alcançar famílias para Jesus. Os congressos 
maravilhosos e os retiros cada vez melhores 
e marcantes.

Ministério com Casais, 11 Anos Glorificando a Deus.

INFORMATIVO MCA

Reunião de oração 
toda terça-feira, às 
15h00. 

Louvo a Deus pela vida de todos os 
irmãos que trabalham nesse ministério. 
Incentivo a que continuem trabalhando 
e lutando juntos para que cada vez mais, 
casais, famílias conheçam o poder de Deus 
e o glorifiquem. 

Tenho fe i to uma exposição de 
Malaquias em minha Igreja e em meus 
estudos do livro me deparo com a última 
sentença do profeta que diz: “Ele fará com 
que os corações dos pais se voltem para seus 
filhos, e os corações dos filhos para seus pais. 
Malaquias 4.6”

Esta é a última sentença dada pelo 
profeta Malaquias e, ao mesmo tempo, é a 
última sentença registrada na Bíblia antes 
de vinda de Jesus Cristo. Neste período o 
povo estava perdido e longe de Deus e isto 
me leva a crer que a transformação do povo 
de Deus começa na família.

Por isso, continuem firmes trabalhando 
nesse Ministério. Pois grandes coisas o 
Senhor já fez nesses 11 anos e ainda fará. 
E tudo seja feito para honra e glória do 
nome dEle! 

Com Carinho, Pr Rubem Lóta

Escola Bíblica Dominical
Todos os domingos, às 9:00hs.

Esperamos Você!!!



CORO SÁRA SOUZA
Ensaios aos  sábados, às 15h00. Sob 
a regência da ir. Eliane.               
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, 
dançar ou atuar, venha fazer parte 
do “Musical de Natal” e o projeto 
“Natal de Braços Abertos II”. Eles 
serão representados pelo coro Dons
& Tons desta amada igreja. Nossos
ensaios já começaram.
Todas as sextas-feiras às 19:30hs 
às 21:30hs. (TODOS OS NAIPES).
Nossas próximas apresentações 
serão: 06 de outubro e 22 de 
dezembro. ”Tudo quanto tem fôlego
louve ao Senhor” - Salmos 150:6

MUSICA EM GUARABU
Nossas aulas já começaram toda 3ª 
feira de 17h00 às 19h00, aulas de  
“inicialização musical”, para crianças 
de 6 à 14 anos.  Jovens e Adultos, 
de 19h00 às 21h30min.
Temos aulas de: canto, violão, 
teclado/piano, metais e bateria.

Contamos com suas orações!

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a 
ajudar na recuperação de 
dependentes químicos (in-
clusive álcool e tabaco). 

Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o irmão Ricardo 
Romano.

Reunião com o Corpo Diaconal
Dia 10/10/13, quinta-feira, às 19:30 horas.
Assuntos:
1. Membros que estão frequentando 
outras igrejas batistas.
2. Membros ausentes dos cultos 
regulares (domingos e quartas-feiras).
3. Membros que estão vivendo em 
desacordo com a doutrina bíblica, com 
o prejuizo do testemunho cristão.

REUNIÃO DOS PROFESSORES DA 
EBD
Dia 12 de outubro, com a irmã Nair 
Bastos.

PASSEIO DE BARCO DA MCA
Dia 26 de outubro. Maiores informações 
com a irmã Waldette.

GRUPO CANÇÕES
Culto de gratidão pelo 26º aniversário 
do Grupo Canções, dia 27 de outubro, 
às 19h00 na IBG.

AGENDA
[Hoje] Apresentação do Coro Elos, às 
10h00.
- Culto de gratidão pelo 11º aniversário 
do Ministério com Famílias, às 19h00.
[30I09] Dia da Secretária
[06I10] Ceia do Senhor
Apresentação do Coro Dons & Tons, 
às 19h00.
[12I10] Reunião dos Professores da 
EBD.

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 nas seguintes 
datas: 19 de novembro de 2013 (terça-
feira); dia 18 de fevereiro de 2014 
(terça-feira); dia 20 de maio de 2014 
(terça-feira) e dia 15 de julho de 2014 
(terça-feira). Após esse período de 
depuração, o nosso Regimento Interno 
será registrado em cartório e valerá 
oficialmente.

     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
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: 
N: 
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Juliane Lopes
N: Wallace
Contagem de Numerários:
M: -----------
N: Talita 
Escala da Recepção:
M: Iracy / Moises / Manoel                 
N: Neisil / Jairo   
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Brito / Moises      
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: Diac. Osmar Paulino
N: Andréa Romano
Escala de Regência:
M/N: Eli Valentim
Escala de Pianista:
M/N: Paul 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.” 
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

Parabéns pra você... 
Jerusa Anjos de Freitas Tavares 
02/10.........................................................8191-8493

Sérgio Adriano Júnior
03/10........................................................3975-2522

Sergio Ferreira da Silva
04/10........................................................3353-3509

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio............................................................................................ Instrumental

 Levaremos Cristo aos extremos da terra

“Pois assim o Senhor nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os 
gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra” 

(Atos 13.47)

Canto..........................................................................................Poder pra salvar        
(Reuben Morgan)

...Para que todos possam adorá-lo e exaltá-lo

Canto   135 CC...........................................................................................Louvor 
(Houston/Husband)

...para que todos possam descansar nos Seus braços

Leitura bíblica Salmo 103.8-14

...para que todos possam ouvir sua voz, 
obedecer e servir ao Senhor

Momento Missionário 
Tema: VIVO PARA A GLÓRIA DE DEUS
Divisa: “E ele morreu por todos, para que os que vivem não 
vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou” (2 Coríntios 5.15)

Momento de intercessão

Momento de fidelidade ........................................................Hino 80 HCC 
Bendito seja sempre o Cordeiro (Kerr/Camargo)

Oração de Agradecimento

Mensagem 

Oração final

Poslúdio.............................................................................................Instrumental

Convite especial para “VOCÊ”!
Venha participar dos ensaios para o 
“Natal de Braços Abertos II” e o 
Musical de Natal “Faz Brilhar”.

Direção: Coro Dons & Tons
Ensaios: Toda sexta-feira, 19h30min.
Apresentações: Shopping 
22/Dez - Igreja Batista em Guarabu

11 ANOS DE FIDELIDADES E MISERICÓRDIAS DO SENHOR

Prelúdio...............................................................................................Instrumental

Boas Vindas............................................................................Andréa Romano

Oração

‘’GRANDES COISAS FEZ O SENHOR POR NÓS, PELAS 
QUAIS ESTAMOS ALEGRES.’’ Salmos 126:3

Leitura Bíblica - Lm 3:22-23; Sl.117:2; Sl.89:1-3
DIRIGENTE: As MISERICÓRDIAS do Senhor são a causa de 
não sermos consumidos, porque as suas MISERICÓRDIAS não 
tem fim; renovam-se cada manhã. Grande é a Tua FIDELIDADE.
CONGREGAÇÃO: Porque mui grande é a sua MISERICÓR-
DIA para conosco, e a FIDELIDADE do Senhor subsiste para 
sempre. Aleluia!
HOMENS: Cantarei para sempre as tuas MISERICÓRDIAS, ó 
Senhor; os meus lábios proclamarão a todas as gerações a 
Tua FIDELIDADE.
MULHERES: Pois disse eu: a benignidade está fundada para 
sempre; a tua FIDELIDADE, Tu a confirmarás  nos céus.

Participação Musical.............................................Thatiana e Karina Fraga

‘’Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos 
de júbilo; alegria eterna coroará a sua cabeça; gozo e alegria 
alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido’’ Isaías 35:10

Lo u v o r ,  A d o r a ç ã o  e  D e d i c a ç ã o  d e  D í z i m o s  e 
Vidas...........................................................................Ministério com Famílias

Oração de Gratidão

Quarteto Musical

Mensagem......................................................................................Pr. Ivan Xavier

Benção Apóstólica

Prelúdio


