
ANO L  I  Nº 39 I  05 de  outubro de 2014.

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  
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SÁBADO 
14h - Ensaio do Elos

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

“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

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!

“Não dizeis vós que ainda há quatro 
meses até que venha a ceifa? Eis que 
eu vos digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa.”   João 4:35

DEPARTAMENO INFANTIL
Queridos pais, o coro Guarabu Kids, tem 
ensaios todos os domingos após a EBD, 
na sala do Departamento Infantil; Traga 
seu(a) Filho(a), as Tia Elinéa e Eliane estão 
aguardando por seu(a) filho(a).” 

Álvaro trabalhava em uma 
empresa. Funcionário sério, dedicado, 
cumpridor de suas obrigações e, por 
isso mesmo já com seus 20 anos de 
casa. Um belo dia, ele vai ao dono da 
empresa para fazer uma reclamação:

- Meu patrão, tenho trabalhado 
durante 20 anos em sua empresa com 
toda a dedicação; só que me sinto um 
tanto injustiçado: O Juca, que está 
conosco há somente três anos, está 
ganhando mais do que eu.

O patrão, fingindo não ouvi-lo, 
disse:

Foi bom você ter vindo aqui. 
Tenho um problema para resolver e 
você poderá fazê-lo. Estou querendo 
dar frutas como sobremesa ao nosso 
pessoal hoje após o almoço. Aqui na 
esquina tem uma barraca. Vá até lá e 
verifique se eles têm abacaxi.

Álvaro, sem entender direito, saiu 
da sala e foi cumprir a missão. Em  
cinco minutos estava de volta.

- E aí  Álvaro? perguntou o patrão.

Verifiquei como o senhor 
mandou. O moço tem abacaxi.

E quanto custa?

- Ah, Isso eu não perguntei não.

Eles têm quantidade suficiente 
para atender a todos os nossos 

União de casais 
Todo domingo às, 18h.

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,                         
4ª feira, às 18h30min.

Por que algumas pessoas são mais 
bem-sucedidas do que outras?

funcionários? Quis saber o patrão.

- Também não perguntei isso não...

Ha alguma outra fruta que possa 
substituir o abacaxi?

- Humm, não sei não; mas eu posso 
ir lá e ver...

Muito bem Álvaro. Sente-se ali 
naquela cadeira e me aguarde um pouco. 
O patrão pegou o telefone e mandou 
chamar o Juca. Deu a ele a mesma 
orientação que dera ao Álvaro. Em oito 
minutos, o Juca voltou.

- E então Juca? indagou o patrão.

- Eles têm abacaxi sim. Em quantidade 
suficiente para todo o nosso pessoal 
e se o senhor preferir, tem também 
laranja, banana, melão e mamão. O 
abacaxi, estão vendendo a R$ 1,50 cada; 
a banana e o mamão a R$ 1,00 o  quilo; 
o melão a R$ 1,20 a unidade e a laranja 
a R$ 20,00 o cento, já descascada. Mas 
como eu disse que a compra seria em 
grande quantidade, eles me concederam 
um desconto de 15%. Deixei reservado. 
Conforme o senhor decidir, volto lá e 
confirmo - explicou o Juca.

Agradecendo pelas informações, o 
patrão dispensou-o.

Voltou-se para o Álvaro, que 
permaneceu sentado ao seu lado, e 
perguntou:

- Álvaro, o que foi mesmo que você 
estava me dizendo?

- Nada sério não, patrão. Esqueça. 
Com sua licença...

E Álvaro saiu da sala...

Olhando para Álvaro e Juca, qual 
a diferença entre ambos? Álvaro era 
bom funcionário, mas pensava pouco, 
não ia além do simples e tinha muito 
pouca iniciativa. Juca, por sua vez, além 
de cumprir bem as tarefas, imaginava 
outras possibilidades e se antecipava 
com soluções oportunas. Esse detalhe 
a mais, era a qualidade que o distinguia 
perante os outros, por isso recebeu 
aumento de salário primeiro.

Interessante que na obra de Deus 
também é assim. Aqueles que procuram 
ser úteis e trabalham por amor à causa 
são os que mais prosperam. A diferença 
está no coração de cada um e em querer 
fazer bem aquilo que o Senhor nos 
manda. Se tratarmos voluntariamente 
bem as coisas de Deus, um leque de 
oportunidades abençoadoras se abrirá 
diante dos nossos olhos.

Pense nisso e aproveite a sua 
oportunidade de fazer o seu melhor 
para Deus aqui na sua Igreja.

Pastor Ivan Xavier
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AGENDA
[HOJE] 10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[06I10]  19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[08I10] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[11I10] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

[12I10] Feriado Religioso
Dia Batista de Evangelização Pessoal
Dia da Criança Batista – 2º domingo do mês
10:00 - 12:00 Culto dirigido pelo Dept. 
Infantil
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[13I10] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[15I10] Dia Batista do Brasil
Dia do Professor
19:30 - 20:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico

[16I10] 19:30 - 20:30 Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico                                                                    

[18I10] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:30h - Cine Pipoca – Ministério com 
Famílias

[19I10] 10:00 - 11:00 Assembléia Geral 
Ordinária (Eleição da Diretoria 2015)
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[20I10] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

[22I10] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[25I10] Passeio anual da MCA 
09:00 - 10:00 Evangelismo com Esportes 
- Juventude

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio Anderson e tia Cláudia
Vivendo (9 a 12 anos): 
Raquel Chaves, Paul e Carol Falcão
Amigos de Missões: 
3º dom, às 10:30hs  (04 a 08 anos)
Tia Erenilda e tia Vandete

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: Carine
Áudio: 
M/N: Alcides Jorge / Johny
Data-Show:  
M: Wallace
N: Andressa
Stand by: Juliane
Contagem de Numerários:
M: Irinéa/Telma
N: Veraneide/Lucia

Escala da Recepção:
M: Saturnino/Lucia
N: Edna/Valdemir/Pr Paulo
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos    
Escala de Dirigentes:
M: 
N: Alcides Jorge
Escala de Regência:
M/N: Elinéa

     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.” 

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)

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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

(ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Francisca Leite Cândido              09/10

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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 na seguinte 
data: 18/09/2014 (quinta-feira) para 
o prazo final. Após esse período de 
depuração, o nosso Regimento Interno 
será registrado em cartório e valerá 
oficialmente.

ELEIÇÕES 2014
HOJE teremos eleições para Presidente da 
República, Senador, Governador, Deputado 
Federal e Deputado Estadual. Depois das 
eleições, o Brasil será aquilo que nós 
escolhermos.  Para nós, crentes em Jesus, 
muito mais do que qualquer benefício material 
são os valores morais e espirituais, conforme 
nos ensinou o Senhor Jesus.   Por isso, não 
vote pensando somente no que você vai 
ganhar, mas no que crê o seu candidato e se, 
de fato, ele vive do que crê. Amém.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração toda                     
TERÇA -FEIRA, às 15h.

Prelúdio                                                                     Instrumental

Boas Vindas e Oração                                    

“Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para 
comigo?… Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e 

invocarei o Nome do Senhor.”
 (Salmo 116.12,14)

Hino                                                                      60 CC   Coroai 

Leitura bíblica:                                                    Romanos 11.33-36  

Dirigente: Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do 
conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e 
inescrutáveis os seus caminhos!

Todos: Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu 
conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? 
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória 
para sempre! Amém.

Momento de Louvor                                                         Ministério Elion

Conexão Missionária:

Tema: Multiplique - fazendo discípulos e plantando igrejas

Divisa: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam 
de ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo.” (Atos 5.42)

Entrega de Dízimos e Ofertas        212 HCC   Ó Senhor, vem me dirigir  

Momento de Intercessão e  Agradecimentos

Mensagem

Celebração da Ceia do Senhor                                           514 HCC

Oração final

Poslúdio                                                                                                                  Instrumental

                                    

Preludio                                                                                                                     Instrumental

CRISTO, ESPERANÇA VIVA

“Pois tu és a minha esperança, Senhor DEUS; tu és a minha 
confiança desde a minha mocidade.” (Salmos 71:5)

Boas Vindas e Oração                                        Diac. Alcides Jorge

 CONFORTA E ANIMA O NOSSO CORAÇÃO

Hino                             348 HCC        “A minha fé e o meu amor” 

Leitura Bíblica                                                         Efésios 3. 14-21

Momento de Louvor                                                     Ministério Elion 

CUIDA E SUSTENTA  OS SEUS FILHOS

“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas 
as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.”                   

(Filipenses 4:19)

Conexão Missionária:
Tema: Multiplique - fazendo discípulos e plantando igrejas
Divisa: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo.” (Atos 5.42)

Dedicação de Dízimos e Oferta                                   202 HCC  
“Ele é meu e teu Senhor”

Oração de Agradecimento

Participação Musical                                            Timothy Robert

É NOSSA VITÓRIA E PROTEÇÃO

Mensagem 

Oração e Benção Apostólica

Posludio                                                                                                                      Instrumental

CURSO DE LIDERANÇA 
ECLESIÁSTICA

Xerox: Carteira de Identidade; CPF; Título 
de Eleitor; Comprovante de residência; 
Diploma e Histórico do Ensino Fundamental 
(autenticados); 02 (duas) fotos 3x4 recente

Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)

O curso é de caráter modular e rotativo, 
devendo o aluno cursar todas as disciplinas 
da Matriz curricular.

O aluno terá direito à carteira de estudante.

O aluno fará as provas dos módulos, os 
quais serão corrigidas pelo CEBESP (Centro 
Batista de Educação, Serviço e Pesquisa). 
A nota mínima de aprovação é 7,0 (sete).

As aulas serão ministrados uma vez por 
semana, na Igreja Batista em Guarabu.

O curso de Liderança Eclesiástica tem por 
objetivo preparar os futuros líderes das 
células da nossa Igreja.

Inscrições abertas na Secretaria da Igreja ou 
com a irmã Glória Catarina (98742-5575)

Maiores detalhes poderão ser obtidos com 
o Pastor Ivan Xavier (99300-6718).

CEIA DO SENHOR
Dia 14 de setembro, às 10 horas.

NOVA COORDENADORA DO 
MINISTÉRIO DA ADORAÇÃO

A Igreja reunida em Assembléia Regular, 
em 24 de agosto 2014, designou a irmã 
Eliane Valentim da Rocha para substituir 
a irmã Sára Souza na Coordenação Geral 
do Ministério da Adoração. 

C E N T R O  B AT I S TA  D E 
E STU D O E  P E S Q U I SA 
(CEBESP) - POLO ILHA DO 
GOVERNADOR
Estamos funcionando às terças-feiras, 
de 19h30min. às 21h, no auditório 
(3º piso).

O primeiro módulo já está em 
andamento ,  com a  d isc ip l ina 
Introdução Histórico Literária à Bíblia 
(a formação da Bíblia).

Inscrições abertas com a irmã Glória 
Catarina ou com a Vivian, na Secretaria 
da Igreja.

Tutor do Polo: Pastor Ivan Xavier


