
ANO XLIX  I  Nº 23 I  02 de junho 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 

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

Atividades Semanais
Oração das Déboras 
Quarta-feira – 18h30min 

Reunião do Conselho e Minist. 
2ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
3º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo 

Ministério com Casais
Domingo - 18h

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h

Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
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.  (cri-
anças de 4 a 9 anos)

Informativo do Departamento Infantil 
Escala do Culto Infantil (Noite)
02/06: Jennifer e Paul
09/06: Ana Paula e Anderson
16/06: Thatiana e Karina Fraga
23/06: Carine e Thatiana
30/06: Julia e Hadriana

Qualquer  divergência na escala aci-
ma  favor comunicar  com antecedência  
a  tia Júlia -  Coordenadora do Depar-
tamento 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.

Nós recebemos o poder do Espírito para

sermos testemunhas até os confins da terra.

(21)  2122-1901

0800 709 1900

No dia de hoje comemoramos o dia 
do homem batista. Por intermédio deles a 
nossa Igreja tem sido muito abençoada, com 
inúmeras realizações que mantém os nossos 
cultos, o nosso patrimônio material, o ensino 
da Palavra de Deus, as famílias da Igreja, a 
pregação do Evangelho e, sobretudo, o bom 
testemunho cristão. 

Neste dia, então, os incentivamos a 
permanecerem firmes no propósito que 
abraçaram de viverem pela fé no Senhor Jesus. 
Vocês estão no caminho certo. Continuem firmes 
e não desanimem nunca. Para homenageá-los, 
o Diácono Osmar Paulino, deseja lhes oferecer 
a seguinte reflexão:

Ser Um Homem Batista

Ser um HOMEM BATISTA! Uma afirmação tão 
simples, tão pequena, mas repleta de tanto 
significado!

Ser um HOMEM BATISTA é ser sacerdote do 
seu lar. É desejar a salvação de toda sua família 
de forma tão intensa, que o leve à atitude de 
repartir as Boas-Novas com todos. 

Ser um HOMEM BATISTA é fazer o possível 
para conseguir ganhar almas para Cristo. É 
alegrar-se com a alegria daquele que recebe 
a escritura da casa própria ou do outro que 
recebeu alta do hospital.

Ser um HOMEM BATISTA é ter o brilho da 
alegria ao ver o sucesso na vida cristã, é festejar 
a conversão de um familiar de alguém  da igreja 
por quem por muito tempo se vinha orando.

Ser um HOMEM BATISTA é não ter outro 
interesse senão pregar a Jesus Cristo.

Ser um HOMEM BATISTA é ser pai. É disciplinar 
com carinho e amor, com firmeza. É obedecer 
à Bíblia, não aos homens. É seguir a Deus, não 
ao coração.

Ser um HOMEM BATISTA é ser justo.

Ser um HOMEM BATISTA é manter-se “Santo 
dos Santos” de joelhos prostrados, obtendo a 
solução para os problemas insolúveis.

Ser um HOMEM BATISTA é não fazer da esposa 
um saco de pancadas, onde descontar sua 
fragilidade e cansaço. 

Ser um HOMEM BATISTA é ser marido e ser 
pai. É fazer de seu ministério motivo de louvor 
dentro e fora de casa.

Ser um HOMEM BATISTA é amar os seus filhos. 
É olhar para os olhos de seus filhos e ver o 
brilho de seus próprios olhos. É ver cada filho 
crescer, dando a cada um a atenção e o amor 
necessários.

Ser um HOMEM BATISTA é saber pedir perdão.

Ser um HOMEM BATISTA é crer quando todos 
descreem do porquê de uma SHB na igreja. 
Saber esperar com confiança, saber transmitir 
otimismo e força de vontade.

Ser um HOMEM BATISTA é ver o bom lado 
da questão, é vislumbrar uma saída para a 
SHB quando todos imaginarem que o túnel 
não tem fim.

Ser um HOMEM BATISTA é contagiar e não 
contaminar.

Ser um HOMEM BATISTA é inovar, é oferecer-
se como sacrifício em prol da vontade de Deus.

HOMENS BATISTAS, VOCÊS ESTÃO NO CAMINHO CERTO!

INFORMATIVO MCA

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

Ser um HOMEM BATISTA é saber calar quando 
o silêncio for a frase mais contundente, é falar 
quando todos estiverem quietos.

Ser um HOMEM BATISTA  é fazer com que os 
filhos e os filhos dos filhos tenham um legado, 
talvez não propriedade, dinheiro ou poder 
político, mas o legado do grande patriarca da 
família, daquele que viveu e ensinou o que é ser 
um HOMEM BATISTA. Louve a Deus e diga com 
muito orgulho:  EU SOU UM HOMEM BATISTA.

Extraído da Revista Homem Batista – por 
Valtair Soares de Souza – pastor da Igreja 
Batista do Cabral em Nilópolis – RJ.

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

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, o 
nosso coro se encontra de portas.
Nossos ensaios serão aos domingos
26/05 Naipes Femininos 16h30min
02/06 Naipes Masculinos 16h30min
09/06 Não haverá ensaio
16/06 Todos os Naipes 16h30min
23/06 Apresentação

“Tudo quanto tem fôlego louve ao 
SENHOR. Louvai ao SENHOR;”  Sl 150:6

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

MUSICA EM GUARABU
Ajude-nos com sua sugestão 
preenchendo nosso formulário no 
site de nossa igreja sobre quais 
instrumentos musicais poderiam 
ser ministrados em nosso curso de 
orientação musical.
Esta pesquisa se encerrará dia 30 
de junho. Sua opinião é muito 
importante para nós.” 
www.ibguarbu.org

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: 04,11,18 e 25 de junho
Horário: 19:30 às 21:30 horas
Preletor: Pastor Damy Ferreira
Convocados: Paulo Silva; Alcides Jorge; 
Genésio; Paulo Freire; Diego; Ricardo; Andreia; 
Josias; Stanley; Karina; Johny; Carol Falcão; 
Ataíde; Caleb; Carlos Tavares; Juliana Tavares; 
Sidmar; Gilberto Chaves; Lucimar; Glória 
Catarina; Heleno; Jennifer; Luciane; Manoel 
Sales; Sara Souza; Valdemir; Vandete; Brito; 
Adenair; Judith
Se você deseja fazer o curso entre em contato 
com a secretaria da igreja e informe o seu 
nome pelo Tel: 2463-1166

REUNIÃO COM A COMISSÃO DE PRO-
GRAMAS DA IGREJA. A ir Talita convoca 
uma reunião para hoje após o culto da noi-
te com os seguintes irmãos: Paul, Juliana, 
Gloria Catarina, Paulo Freire, Walllace, Edna 
Melo, Judith e Sára. 

AGENDA
[HOJE] Ceia do Senhor (manhã)
- Dia do Homem Batista 
- Dia Internacional pelas Crianças em Crise

[09/06] Dia do Pastor - 2° Domingo

- Início da Campanha de Missões Urbanas

[12/06] Dia dos Namorados

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: 
N:       
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Juliane Lopes /  N: Andressa
Contagem de Numerários:
M: -------------
N: Irinéia e Vera Cunha
Escala da Recepção:
M: Saturnino e Lucia
N:  Josias e Irinéia
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Carlos Tavares e Antônio Carlos
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Osmar Paulino
Escala de Dirigentes:
M/N: Diego Albuquerque
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 Jathir; irmã Nair Tavares; 
Julia Martinez Gonçalves; Rogério 
Marques.

Parabéns pra você... 

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

Anderson de Oliveira Pereira 
02/06................................................3885-8424

Raquel Soares da Rocha Chaves 
05/06.................................................2465-1863

Altina Chaves Rosa
06/06.................................................2462-1463

Magaly Motta
07/06.................................................3396-0077

Caleb Louzada

08/06.................................................3975-2441

Mercedes Pereira de Oliveira 
08/06.................................................2463-8667

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Vespertino - 19h00

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

Boas Vinda e Oração

 BUSCAMOS A SANTIDADE…
EM ADORAÇÃO

Leitura do Canto 227 HCC (Est.1 e 4)

Leitura bíblica: Neemias 9.5,6
Dirigente: E os levitas (…) conclamavam o povo, dizendo:
Congregação: “Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que 
vive para todo o sempre.
Homens: “Bendito seja o teu nome glorioso! A tua grandeza está 
acima de toda expressão de louvor.
Mulheres: Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, e os mais altos céus, 
e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e 
tudo o que neles existe.
Congregação: Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos 
céus te adoram.

Canto 56 HCC.................................................................Saudai o nome de Jesus 

Oração

“Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei 
graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade; 

pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra.” 
(Salmo 138.2)

…NA FIDELIDADE DE VIDA E NAS ORAÇÕES

Momento de Dízimos e Ofertas .............................................. Ir. Ingrid Lyrio 
- Creio que Tu és a cura -

Oração de Agradecimento

…NO MEDITAR DA PALAVRA

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

Oração e Benção

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

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

Boas vindas e Oração

DESEJO VIVER NA TRILHA DA DEPENDÊNCIA DE 
DEUS

…Tudo vem de tuas mãos, Senhor!

Leitura Bíblica: Mateus 23.12; 2 Crônicas 7.14; Salmos 
51.12; 15-17 
Dirigente: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será 
humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será 
exaltado.
Congregação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus 
maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e 
curarei a sua terra.
Homens: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me 
com um espírito pronto a obedecer.
Mulheres: Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha 
boca anunciará o teu louvor.
Dirigente: Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em 
holocaustos, senão eu os traria.
Todos: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito 
quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, 
não desprezarás.

Oração

… Em ti subsistem todas as coisas, Senhor!

Canto 174 HCC........................................ Nome bom, doce à fé

Momento de Louvor e Adoração......................Minist. Elion 

Mensagem............................................................Pastor Ivan Xavier

Celebração da Ceia do Senhor.....................Ministério Elion

Oração Final
Posludio.............................................................................Instrumental

Matutino - 10h15min


