
ANO XLIX  I  Nº 33 I  11 de agosto 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”
Escala do Culto Infantil vesperti-
no: -------------- 

Aos Pais:  Oculto Infantil 
Vespertino começa logo após 
o louvor.

Pedimos a sua colaboração, 
para que fique com seus(a) 

Informativo do Departamento Infantil 
filhos(a) junto de vocês até a hora 
que o dirigente chame as crianças 
para a hora do Culto Infantil, e não 
deixe que eles fiquem correndo 
pela Igreja ou pelo Templo.

Sendo  assim, seu(a) Filho(a) já está 
criando o hábito, a reverência e o 
prazer em estar na casa de Deus. 

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

Esperamos Você!!!

•  Como?
No livro de Tiago no capítulo 1 do primeiro 

até o último versículo vemos lições para vivermos 
segundo a vontade do Pai, ou seja, os sonhos do 
nosso Pai celestial.

Muito acham que estão sobrecarregados e por 
isso não arrumam um tempo para o Pai, acham 
que estão tão atribulados a ponto de não se 
sentirem prontos para falar com Deus. Mas como 
diz na palavra, Deus jamais nos dá um fardo o 
qual não possamos suportar (Porque o meu jugo 
é suave e o meu fardo é leve Mateus 11:30). 

Entenda:
“E disse-me: A minha graça te basta, porque o 

meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.” 2Coríntios 
12:9 a

Nessa caminhada não estamos sozinhos. A 
presença dEle nos sustenta e a graça dEle nos 
basta.

Mais adiante no verso 2 vemos que uma 
vida cheia de provações e dificuldades é motivo 
de alegria, pois é quando a nossa fé é provada 
que nasce a perseverança e ao mesmo tempo que 
a perseverança cresce, nos tornamos preparados 
para qualquer coisa. Nada nos falta. (E a 
perseverança tenha a sua obra perfeita, para que 
sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa 
alguma. Tiago 1:4). 

•  Saiba o que Deus quer que você 
faça! Sabe como?

A partir do verso 5 observamos que Deus está 
sempre pronto para te responder. Ele também 
nos adverte a sermos específicos quando pedimos 

algo. Não dê margens a dúvidas! Peça com fé 
para que Ele te responda concretamente. Lembre 
que a resposta de Deus pode ser “sim”, “não” ou 
apenas “espere”!

• Cuidado! As tentações vieram para 
roubar os seus sonhos, os sonhos que 
Deus tem para você!

Seguindo no verso 12, vemos também que feliz 
é o homem que não cede à tentação e continua fiel 
quando é provado. As tentações vão querer roubar 
os seus sonhos! Não se engane! Elas vêm dos seus 
maus pensamentos! “A carne pode ser fraca, mas 
o pecado não é fortificante!”

•  Você quer alcançar esses sonhos?
Então ouça mais e fale menos! Seja tardio em 

irar-se! A partir do verso 20 observamos que a ira 
humana não produz a justiça de Deus. É quando 
nos livramos de toda impureza da maldade é que 
recebemos a palavra implantada em nós que é 
poderosa para nos libertar.

•  Alcançando os sonhos:
Coloquemos em prática a palavra! Não 

sejamos apenas ouvintes! Se continuarmos 
olhando com firmeza para a lei de Deus que traz 
a liberdade e não nos esquecermos de praticar o 
que ela diz, Deus nos abençoará grandemente. 
Receberemos a coroa da vida (Bem-aventurado o 
homem que suporta a provação; porque, depois de 
aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor 
prometeu aos que o amam. Tiago 1:12). Tem 
coisa melhor, irmãos? Não! Não há prazer maior 
que estarmos com o Pai! Fujamos da corrupção 
do mundo! 

    Vivendo os sonhos DO PAI

INFORMATIVO MCA

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

“E sede cumpridores da palavra, e não somente 
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” Tiago 
1:22

Pense nisso:
 “Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo 

muito mais abundantemente além daquilo que 
pedimos ou pensamos, segundo o poder que em 
nós opera,

A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em 
todas as gerações, para todo o sempre. Amém.” 
Efésios 3:20-21

“Não use Deus para os seus sonhos! Deixa 
Deus te usar para os sonhos dEle”.  (Cantor 
Fernandinho)

Não se restrinja ao dia de hoje, dia dos pais, 
para declarar amor ao nosso Pai, mas que hoje 
seja um dia para te fazer atentar para as coisas 
do alto e ser constante em declarar seu amor a 
Deus! Declare todos os dias o seu amor a Deus! 
Ele te chama para falar do amor dEle! Deixe ser 
usado por Ele! Viva, assim, os sonhos do Pai!

Raquel Rocha



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

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!

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.

O PASTOR IVAN CONVOCA OS 
SEGUINTES IRMÃOS PARA TRATAR 
DE ASSUNTO LIDERANÇA:
Josias e Irinéia, Sergio e Nair Bastos, 
Sidmar e Cris, Ricardo e Andréa, Brito 
e Nilza, Osmar e Rejane, João Renã, 
Alcides Jorge., Paulo Freire e Edinha 
e ir Adenair. Dia 12/08, às 19h30min, 
no Gabinete Pastoral.

AGENDA
[Hoje]  Dia dos Pais - 2° Domingo
- Assembléia Extraordinária - 10h00
- Dep Inf: Homenagem aos Pais 
(manhã) / Direção dos cultos pelos 
Jovens e Adolescentes.

[16I08] Reunião de Conselho e 
Ministérios - 19h30min (indicação 
da Comissão de indicação da 
Diretoria da Igreja 2014)

[17I08]  Lanche Adolovem com os 
pais de retirantes, às 17h00 na IBG.

[18I08] - Ceia do Senhor, às 10h00.
- Assembléia Administrativa Regular 
- 10h30min.
- Dia do Jovem Batista
- Direção dos cultos pelos Jovens e 
Adolescentes
- Apresentação da Peça: O Leilão, às 
19h30min.

[20I08] MCA - Dia do vizinho

[23, 24 e 25I08] Retiro dos Jovens e 
Adolescentes.

APRESENTAÇÃO DA PEÇA: O 
LEILÃO
Próximo domingo (18/04) ,  às 
19h30min. 

     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: Irene
N: Luciane    
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Adolescentes 
Contagem de Numerários:
M/N: Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha / Santos
N:  Magaly/Irinéia/Ataíde/Osmar
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N:  Jairo e Alex
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: Timothy e Andressa
N: Felipe Soares
Escala de Regência:
M/N: Eliane Valentim
Escala de Pianista:
M/N: Eli Valentim

     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... 
Gilmar Ferreira de Souza
11/08........................................................2465-4615

Crispiniana da Silva Cruz
12/08.......................................................2463-7376

Juliane G. dos Santos Bittencourt 
12/08.........................................................3117-1208

Conceição Martins Moraes 
15/08........................................................3383-4149

Vespertino - 19h00

SE TEUS OLHOS FOREM BONS, TODO O TEU 
CORPO TERÁ LUZ

Prelúdio............................................................................................ Pâmela Santos

Boas vindas e Oração...................................................................Felipe Soares

Leitura Bíblica alternada: Salmo 119.9; Salmo 148:12 – 13; Ecle-
siastes 11:9; Eclesiastes 12:1
Jovens e Adolescentes:  Com que purificará o jovem o seu 
caminho? Observando-o conforme a tua palavra.
Dirigente:  Moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome 
do Senhor, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está 
sobre a terra e o céu.
Todos: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu 
coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do 
teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por 
todas estas coisas te trará Deus a juízo.
Jovens e Adolescentes:  Lembra-te também do teu Criador 
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e 
cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles 
contentamento;

Tema: VIVENDO OS SONHOS DE DEUS
Divisa: Porque assim como os céus são mais altos do que a 
terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 
pensamentos. Isaías 55:9 

Música tema............................................................................ Sonhos de Cristo

Louvor e Ofertório........................................................................ ADOLOVEM

Oração de agradecimento

Participação Musical...............................................................Thimoty Tavares

Mensagem............... Pr. Roney Cleiton Barbosa - PIB Rocha Miranda

Avisos

Benção apostólica...............................................................Pastor Ivan Xavier

Prelúdio

Matutino - 10h15min

DIA DOS PAIS

Prelúdio.................................................................................... Timothy Tavares

Boas vindas............................... Raquel Rocha e Andressa Lourenço

Leitura bíblica................................................................ Provérbios 4:1 a 10
Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes 
a prudência. 
Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei.
Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único 
diante de minha mãe.
E ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos, e vive.
Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem 
te apartes das palavras da minha boca.
Não a abandones e ela te guardará; ama-a, e ela te protegerá.
A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, 
emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento.
Exalta-a, e ela te exaltará; e, abraçando-a tu, ela te honrará.
Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória 
te entregará.
Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão 
os anos da tua vida.

Participação Musical..................................Projeto Música em Guarabu
Tema: VIVENDO OS SONHOS DE DEUS
Divisa: Porque assim como os céus são mais altos do que a 
terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 
pensamentos. Isaías 55:9
Homenagem ao dia dos Pais..........................Departamento Infantil
Entrega das lembranças
Louvor e Ofertório....................................................................... ADOLOVEM
Oração de agradecimento
Assembleia Extraordinária
Oração final
Poslúdio.............................................................................................Instrumental


