
ANO LII  I  Nº 04 I  24 de janeiro de 2016.

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
 

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 José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
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,                         
4ª feira, às 18h30min.

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

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

Informativo EBD
Dia 24 de janeiro   

TROCA DE PROFESSORES (4ª Lição)

ADENAIR/SANDRA - ATALAIA
SIDMAR/MANOEL - ÁGUA

TALITA/EDNA - ARLETE RANGEL
ELI/ADRIANA - FIÉIS EM CRISTO

DIEGO/NAIR - CASAIS

O mundo vive uma 
crise de valores, 

como nunca vimos. 
É tempo da Igreja 
de Cristo buscar 

mais intensamente 
ao Senhor. 
Isaías 55.6

Em decorrência da Guerra da 
Secessão (1861-1865), muitos 
colonos no sul dos Estados Unidos 
tiveram suas plantações devastadas 

pelos conflitos que lá aconteceram, 
consequentemente, centenas deles 
resolveram migrar para outros países. 
Um grupo numeroso veio para o Brasil, 
estabelecendo-se em Santa Bárbara 
d’Oeste, onde organizaram a primeira 
igreja batista  em solo brasileiro no dia 
10 de setembro de 1871.

Essa igreja funcionava somente em 
língua inglesa, porém foi de lá que seguiu 
uma correspondência para a Junta de 
Missões Estrangeiras da Convenção 
Batista do Sul dos Estados Unidos: “temos 
esperança de que neste país surgirá uma 
grande comunidade batista, que se unirá à 
numerosa família batista do mundo, para 
ensinar, propagar e viver a fé que uma vez 
foi entregue aos santos”.

Dez anos depois chegaram os 
primeiros missionários, o casal William 
Bagby e Anne Luther Bagby, enviados 
pela Junta de Richmond. Aqui chegando, 
gastaram 15 meses estudando o 
Português no Seminário Presbiteriano de 
Campinas. Ainda nesta cidade, nasceu a 
primeira filha do casal, chamada Ermine.

Em 9 de março de 1882, receberam 
reforços, com a vinda do casal Zacarias 
C. Taylor e sua esposa, Kate. Juntos, eles 
viajaram para vários estados, visando 
escolher o local onde plantariam a 
primeira igreja batista genuinamente 
brasileira. Em Minas Gerais, num quarto 
de hotel, na cidade de Barbacena, os dois 

casais se ajoelharam diante do mapa do 
Brasil, pedindo a direção e a sabedoria de 
Deus, decidindo-se pela Bahia, para onde 
foram em seguida.

O primeiro batista brasileiro 
foi o ex-padre Antonio Teixeira de 
Albuquerque, de Pernambuco. Lendo 
o Novo Testamento, ele se converteu e 
deixou a batina, sendo deserdado pela 
família e pela igreja católica. Casou-se e 
foi morar no interior de São Paulo, onde 
manteve contato com os metodistas, 
que o evangelizou, mas o batismo veio a 
ocorrer na Igreja Batista de Santa Bárbara 
do Oeste, onde estava o Pastor Bagby e a 

sua esposa Anne. O ex-padre se uniu aos 
casais Babgy e Taylor na viagem para a 
Bahia, e lá participou da organização da 
Primeira Igreja Batista da Bahia, no dia 15 
de outubro de 1882.

No diário de D. Anne ficou 
registrado em 15 de novembro de 1882: 
“Agora estamos realmente prontos para 
iniciar o trabalho. O Sr. Bagby já está 
pregando em Português e o Sr. Taylor 
lê os sermões que ele mesmo prepara. 
Naturalmente D. Kate e eu estamos 

OS PRIMEIROS 
BATISTAS BRASILEIROS

Que o exemplo de dedicação 
deixado por esses nossos 

irmãos pioneiros continue 
sendo seguido e que a paixão 

pelas almas dos nossos 
primeiros missionários seja 

reavivada no coração da Igreja 
Batista em Guarabu.

Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”

                                                                                              Atos 8.31a

SANTIFICADOS EM CRISTO, 

TEMOS POR FIM A 

VIDA ETERNA
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos 
servos de Deus, tendes o vosso fruto para 

a santificação e, por fim, a vida eterna.”
 Romanos 6:22

ansiosas para iniciar classes bíblicas 
com as senhoras e visitação nos lares, 
além de outros trabalhos da Igreja. Meu 
coração como que dói pela ansiedade 
de começar o trabalho evangelístico, 
embora esforçando-me para fazer 
qualquer coisa enquanto espero”.

Depois do ex-padre Antonio 
Teixeira de Albuquerque, as primeiras 
pessoas ganhas para Cristo no Brasil 
foram do sexo feminino: D. Emília, 
empregada de D. Anne, que sempre 
se esforçava para evangelizar suas 
empregadas; D. Francisca, esposa do 
ex-padre, até então indiferente à fé 
cristã, e uma moça por nome Mary 
O’Rorke.

Apesar da perseguição imposta 
pelo clero romano, foi com esse 
pequeno grupo que a obra batista 
no Brasil começou. O resultado logo 
se revelou animador, pois no final do 
ano de 1883, a igreja já contava com 
25 membros e a escola dominical 
tinha 35 alunos matriculados. Os 
novos crentes eram muito dedicados e 
ativos e os missonários ficaram muito 
entusiasmados com o progresso da 
obra.

Que o exemplo de dedicação 
deixado por esses nossos irmãos 
pioneiros continue sendo seguido e 
que a paixão pelas almas dos nossos 
primeiros missionários seja reavivada 
no coração da Igreja Batista em 
Guarabu, pois o trabalho deles ainda 
não foi concluído.   

Pastor Ivan Xavier
TRANSPONDO MUROS

13 I FEV I 08:00h

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES
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Em destaque

(ibguarabu)

     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/N: Escala Dep. Infantil
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Roberta / Glória
N: Alice / Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M: Alessandra
N: Lucas
Contagem de Numerários:
M: Irinéia / Vera Cunha
N: Telma

Escala da Recepção:
M: VERA CUNHA
N: NILZA
Escala de Vigilância Externa:
M: ZELADOR / OSMAR
N: BRITO / PAULO SILVA
Escala de Dirigentes:
M/N: Adriana Barbosa

     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);  Messias Mota, (pai 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; Jathir; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Lucimar); Aline; Fernanda Cristina; 
Théo (neto do irmão Antônio esposo 
da Diac. Judith), Claudir (EISA); Luciane 
Lopes, Luis Ribeiro; Márcio e Sabrina; 
Everaldo (esposo Alizete); Joaquim 
Pedro da Silva Netto; 

Parabéns pra você... 
George Lincoln dos S. Lima       24/jan

Paulo Roberto de Jesus Tavares  25/jan

FORMAÇÃO DE LÍDERES
O CEBESP entrará em recesso no período 
de Janeiro. O retorno das aulas, está 
previsto para 02-02-2016.

VIGÍLIAS DE ORAÇÃO E JEJUNS 
EM 2016
O tema da santificação é um assunto 
recorrente na Bíblia. Sentimos o peso dos 
nossos pecados, nossas falhas e defeitos, 
bem como estamos cônscios de quão frágeis 
somos quando comparecemos perante o 
Senhor. Ao vermos a nossa geração, com 
tantas pessoas se refestelando no pecado, 
ficamos a imaginar: meu Deus, é tudo que 
eu não quero para a minha vida! Por isso 
propomos durante o ano de 2016 as vigílias 
e os jejuns, para buscarmos mais ao Senhor. 
Queremos mais da sua presença, mais do 
seu amor e mais da sua graça: “Se o Senhor 
se agradar de nós, então nos porá nesta 
terra, e no-la dará; terra que mana leite 
e mel” - Números 14:8.

Vigílias: 
18/03/2016 - 22h;  
20/05/2016 - 22h; 
22/07/2016 - 22h; 
23/09/2016 - 22h;  
25/11/2016 - 22h;

DOMINGO DE CARNAVAL
Cu l tos  no  domingo  de  ca rnava l 
(07/02/2016):
EBD – Normal
Culto da Matutino – Normal
Culto Vespertino – NÃO HAVERÁ (Por 
motivo de segurança). Solicitamos que 
os membros façam o culto doméstico no 
mesmo horário.
Na segunda-feira de carnaval não haverá 
expediente na secretaria da Igreja (08/02). 
Retornará na quarta-feira (10/02), às 13h.

AGENDA
[24I01] 09:00 EBD - Troca de Professores
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Cul to Matut ino -  Assemblé ia 
Administrativa Regular
19:00 Culto Vespertino

[27I01] 18:30 Desperta Déboras

19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[29I01] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[31I01] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[01I02] 07:30 Mês da Aliança Batista Mundial 
19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[02I02] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[03I02] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[05I02] 19:30 Ensaios do Coro Elos

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS
Ninguém imagina que as Parábolas 
do Senhor Jesus fornecem a raiz da 
teologia da salvação desenvolvida nas 
demais epístolas do Novo Testamento.  
Somente quem está acompanhando o 
Estudo das Parábolas nas quartas-feiras 
tem esta noção. 

Venha e participe com a sua família!

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Prelúdio 

Saudações                                 Adriana Barbosa

Oração 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os 
meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me 

pelo caminho eterno”. (Salmo 139: 23-24)

Cantos                                                                                       Ministério Elion 

Oração

Hino  15 CC                                                       “Exultação” (Crosby/Doane)

Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.
Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas em 

holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um 
coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.

(Salmo 51: 15-17)

 Dedicação de dízimos e ofertas

 Oração consagratória

Assembleia regular

Oração 

Poslúdio

Guarabu em ação
Prelúdio cantado                                     Jesus em tua presença (Asaph Borba)

DESAFIADOS A SERMOS LUZ EM UM MUNDO SEM DEUS

“…porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 
Deus, nem lhe deram graças; pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas 

especulações, e o seu coração insensato se obscureceu.” 
(Romanos 1:21)

Oração
Hino 32 HCC                                     Ao Deus de amor e de imensa bondade

…TESTEMUNHANDO ATRAVÉS DA ADORAÇÃO

Cânticos:             Me derramar / Geração de adoradores        Ministério Elion

Eis que Deus é mui grande, contudo a ninguém despreza; grande é em 
força e sabedoria. Jó 36:5

Cântico:                                                                Glorifica  -  Ministério Elion
Dedicação de dízimos e ofertas 
Oração consagratória

… HONRANDO AO SENHOR COM NOSSA VIDA

Leitura Biblica:                                                                      Atos 2.40-47

Hino 332 CC                                                   Meu Senhor de tudo sabe
Oração de Intercessão 
Mensagem
Oração e Benção
Poslúdio

O início das obras de instalação do nosso 
elevador foi no dia 04/01/2016, bem 
como a última prestação será paga em 
10/02/2016. Solicitamos que os irmãos e 
amigos continuem apoiando esta obra 
com as suas ofertas.

AGENDA 2016
A agenda de 2016 pode ser adquirida na 
secretaria pelo valor de R$ 5,00. Na agenda 
constam o planejamento da igreja, o rol de 
membros atualizado, o manual funcional, o 
estatuto da Igreja, a diretoria estatutária e 
os demais nomes dos relatores e vogais das 
comissões. Todos os lideres devem possuir 
a agenda para que o nosso planejamento 
seja cumprido.

FÉRIAS PASTORAIS
De 01/02 a 01/03/2016. 
Retorno: 02/03/2016 (quarta-feira)

MINISTÉRIO COM FAMÍLIAS
Informa: Dia 27/02, às 19:30h (sábado), 
programação em nosso Templo: DVD do Pr. 
Claudio Duarte. Todos os casais (ou sós, por 
enquanto) estão convidados a participarem!

Jejuns: 
15/04/2016; 
12/08/2016; 
14/10/2016; 
16/12/2016

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.

Visita Pastoral:
5ª Feira: 15h às 20h.

* Agendamento a partir de março de 2016.


