
ANO LI  I  Nº 21  I  24 de maio de 2015.

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 
19h30min - Aula do Pólo de Estudos (CEBESP) 
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos
SÁBADO 
14h/16h- Escola Bíblica aos Sábados

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

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

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

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,                         

Efésios 1.3

Antigamente, a moça apaixonada 
tinha o privilégio de receber uma 
carta tão esperada das mão de uma 
‘’carteiro’’, vinda de seu namorado 
que mora distante e espera ansiosa por 
notícias dele e vice versa; ou até mesmo 
um telegrama como eu mesmo já 
recebi, com poucas palavras dizendo: 
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO. 
Quando recebíamos uma carta de 
um ente querido, sentávamos no sofá, 
abríamos aquela carta, com prazer, e 
ficávamos ali sentados vários minutos 
nos deliciando com aquelas palavras 
(notícias) que enchiam nossas vidas de 
paz e alegria. E saíamos feito crianças 
compartilhando com nosso (a) esposo 
(a), filhos e etc.

Hoje em meio a um mundo de 
tecnologia mundial tão grande, paro 
para pensar nestes acontecimentos 
e os trago para os dias de hoje. É 
claro que a tecnologia mundial que 
é algo muito favorável para algumas 
situações, estudos, até mesmo falar 
com um ente que está em outro país 
através de uma pequena câmera em 
poucos minutos. Mas há mais contra 
do que prós, e digo aos irmãos que 
tende a piorar. E não podemos vendar 
nossos olhos, como pais, deixar nossos 
filhos ‘’se perderem’’ achando tudo isso 
‘’normal’’, porque não é. Devemos ter 
sempre em mente que: 

‘’O ladrão só vem para roubar, 
matar e destruir; mas eu vim para 

que as ovelhas tenham vida, a vida 
completa. Jo 10:10

O inimigo de nossas almas veio 
tão somente roubar a nossa FÉ, nosso 
ânimo em estar na casa do Senhor, 
em acharmos que é melhor estarmos 
assistindo ou ‘’cultuando’’ ao Senhor 
online do que na igreja. Ele veio matar 
a nossa comunhão sincera e verdadeira 
com nossos irmãos em Cristo, algo tão 
lindo, perfeito, com suas imperfeições 
é claro, mas que vão se ajustando com 
o amor que Cristo nos enche, pois Ele 
é amor e nos aperfeiçoa a cada novo 
dia, e TODOS somos imperfeitos. E 
ele também veio destruir, destruir algo 
tão belo, criado lá no Jardim do Éden;

“Assim Deus criou os seres 
humanos; ele os criou parecidos com 
Deus. Ele os criou homem e mulher 
e os abençoou, dizendo: — Tenham 
muitos e muitos filhos; espalhem-se 

por toda a terra e a dominem.” 
Gn 1:27;28

Enquanto permitirmos que este 
mundo imundo possa invadir nossos 
lares, seremos alvos constantes nas 
mãos de satanás e ele não descansará 
enquanto não ver nossos lares, 
completamente destruídos, nossos 
filhos ‘’viciados’’ na internet, maridos 
e esposas envolvidos em pornografia, 
televisão, onde hoje nossos filhos vêem 
homens e mulheres do mesmo sexo se 

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

A IGREJA E O TEMPO PARA AS FAMÍLIAS

beijando, se relacionando, criando 
filhos e a, mídia passa para eles que 
isto é completamente normal, que 
os errados somos nós, Cristãos que 
queremos viver verdadeiramente a 
palavra do Senhor e ensinar para eles 
aquilo que é o certo. 

Fico a pensar na Sarinha, na Laura, 
no Lucas, no Arthur, na Camila, na 
Isabella, e tantos outros pequeninhos, 
irmãos, pais, mães, devemos nos unir 
e lutar contra todas as artimanhas de 
satanás, e não deixar que ele vença 
nossas famílias, pois elas são do 
Senhor até a Sua volta, Amém!

‘’Quem nos separará do amor de 
Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou 
a perseguição, ou a fome, ou a nudez, 
ou o perigo, ou a espada? Como está 
escrito: Por amor de Ti somos entregues 
à morte o dia todo; fomos considerados 
como ovelhas para o matadouro.

Mas em todas estas coisas somos 
mais que vencedores, por Aquele que 
nos amou.

Porque estou certo de que, nem 
a morte, nem a vida, nem anjos, nem 
principados, nem coisas presentes, 
nem futuras, nem potestades, nem 
a altura, nem a profundidade, nem 
qualquer outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está 

em Cristo Jesus nosso Senhor.’’ 
Romanos 8:35-39

Andréa Romano

DESAFIO EBD
Dia 28/06/2015  - Domingo 

Gincana  - Livro de Atos

Vamos testar nossos conhecimentos?

MISSÕES MUNDIAIS 2015
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Em destaque

(ibguarabu)

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Prelúdio

Deus ouve nossas orações

Me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei
(Jeremias 29.12)

Reveste-nos com seu Poder

Oração 

Hino 375 HCC                       “Ouve-nos, Pastor divino” (Trupp)

Leitura bíblica                 Salmos 62

Oração

Dispensa-nos Graça e Misericórdia

Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos 
ao meu clamor; não te cales perante as minhas lágrimas, 
porque sou para contigo como um estranho, e peregrino 

como todos os meus pais (Salmos 39.12).

Cânticos espirituais                                         Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração intercessória

Hino 363 HCC                  Mais de Cristo (Hewitt) 

Assembleia administrativa

Oração 

Poslúdio  

Guarabu em ação

FAMÍLIA NO TEMPO DA GRAÇA

Preludio             Agradeço a Ti, Senhor, 160 HCC Instrumental

Boas Vindas     Andréa Romano

Leitura em Uníssono                  (Salmos 116:12; 1Cr 29:13b)
“O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem 

feito? ...Graças te damos e louvamos o Teu glorioso Nome” 

Oração de Gratidão

TEMA: A FAMÍLIA NO TEMPO DA GRAÇA

DIVISA: ‘’Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, 
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim 
de sermos ajudados em tempo oportuno’’ Hebreus 4:16

Hino Oficial                     Família Debaixo da Graça (Mauricio Paes)

‘’Dando graças por tudo a Deus, o Pai, em Nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo’’ (Efésios 5:25)

Leitura Bíblica:          Salmos 92: 1-5

Consagração das Nossas Vidas e Bens
Dedicação dos Dízimos, Ofertas e Talentos               419 HCC

Graças Dou Por Minha Vida 

Oração de Agradecimentos

Apresentação de Bebê

Mensagem                                              Pr. Ivan Xavier

Momento Especial

Bênção Apostólica 

Poslúdio                                                               instrumental

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela e Juliane
Caminhando (5 a 8 anos): 
Júlia e Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Paul e Gabriela
Culto Infantil: 
M: Paul / Juliane Lopes
N: Pedro
Berçário: (0 a 3 anos)    
M:  Mercedes / Rejane
N: Gloria / Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Lucas
Contagem de Numerários:
M: Irinéia/Vera Cunha
N:  Telma
Escala da Recepção:
M: Glória
N: Irinéia
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb/Paulo Sadler 
Escala de Dirigentes:
M: Pastor Ivan Xavier
N: Andréa Romano
Escala de Regência:
M/N:  Eliane 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; 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); José Maria e Zelma; 
José Maria Regadas; Raimunda; 
Evanilde; Silvia; Maria das Neves; 
Leocina; Agenor; Natan; Plínio; Diac. 
Santos; Moisés e Iracy; José e Lauriza; 
Jathir; Laodicéia; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Luciamar)

Parabéns pra você... 
Marlene Vale Barreto                25/mai

Vivian Gonçalves dos Santos    30/mai

AGENDA
[HOJE] 07:00 Café da Manhã Mães e Filhas 
(MCA e MR) na IBG.

10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Assembléia 
Adminstrativa Regular
18:00 Estudo da Revista (MCA)
19:00 Culto Vespertino

[25I05] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[26I05] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[27I05] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[29I05] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[31I05] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[01I06] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[02I06] Dia Internacional de Oração pelas 
crianças e Crise
15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[03I06] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[04I06] Corpus Christi

[05I06] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[06I06] 13:00 Churrasco das MR’s - na casa 
da MR Ana Júlia
19:30 Culto das Mulheres (Eventos Especiais)

[07I06] Dia do Homem Batista 
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Ceia do Senhor - Direção do Culto 
Sociedade de Homens
19:00 Culto Vespertino

CAMPANHA DO ELEVADOR
Todos sabem que o elevador será de grande 
ajuda aos idosos e portadores de necessidades 
especiais, além de permitir o acesso facilitado a 
todos os andares do nosso Templo, incluindo 
o nosso terraço. Por isso apelamos a todos os 
membros e amigos que quiserem contribuir 
na aquisição do nosso ELEVADOR, que dêem 
uma oferta especial para esta finalidade, 
utilizando os nossos envelopes, identificando 
a oferta como: CAMPANHA DO ELEVADOR.

CENTRO BATISTA DE ESTUDO 
E PESQUISA (CEBESP) - POLO 

ILHA DO GOVERNADOR

A prova da apostila de Teologia 
Espiritual será dia 26 de maio, às 19:30 
horas.

A disciplina Didática aplicada ao 
Ensino Religioso foi concluída e todos 
foram aprovados com louvor.

Alunos, não percam!!

Alunos em falta com documentos 
devem entregar os mesmos à ir. Glória 
Catarina.
Atenção alunos do Polo de Estudos!
Toda terça, às 19h30min.
Suplente na Tutoria do Polo (nos 
impedimentos eventuais do Tutor)
Pastor Nilberto (IBCZ10)

Preletor do 51º aniversário da 
Igreja Batista em Guarabu
O Pastor Vitor Manuel Valente, titular da 
Primeira Igreja Batista de Copacabana, aceitou 
o nosso convite para ser o preletor das 
conferências do 51º aniversário da nossa 
Igreja, em 14 e 15 de novembro de 2015 
(sábado e domingo, 19h30min e 19:00 horas, 
respectivamente).

CANTINA IBG
Prezados irmãos, todos que desejarem 
fazer uso da cantina da igreja (membros 
e ministérios), antes deverão entrar em 
contato com a irmã Marilza (Coordenadora 
da Cantina), para que a mesma possa fazer a 
autorização. Gratos pela compreensão..

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª 
FEIRAS
Jesus revela os mistérios do reino dos céus 
aos seus discípulos (Mateus 13:11). Você é 
discípulo? Então por que não vem para ouvir? 
Venha participar conosco dos cultos de 
oração e estudos bíblicos nas quartas-feiras, 
às 19:30 horas.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração da MCA, 
toda terça, às 15 horas.


