
ANO L  I  Nº 12 I  30 de março 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  
17-21h30min - Projeto Música em Guarabu
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Dons & Tons
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

ATENÇÃO JUNIORES

União de Juniores estará 
funcionando todos os 
domingos, às 18h00 com o Tio 

Paul  Tavares.

INFORMATIVO DEPARTAMENO INFANTIL

ATENÇÃO, papai e mamãe NÃO estamos de férias, a EBD e os Cultos infantis estão 
sendo realizados normalmente.

Se você deseja fazer parte do Ministério Infantil ajudando no Culto Infantil, fale com 

a irmã Jennifer Nogueira.

O primeiro compromisso 
daquele que se batiza ou se torna 
membro de uma Igreja Batista é a 
frequência regular aos cultos da 
sua Igreja. Esta frequência deve 
ser decorrente de algo maior que 
ocorreu no coração desse membro, 
que nós comumente denominamos 
de conversão. A conversão é obra do 
Espírito Santo, que nos convence do 
pecado, da justiça e do juizo, quando 
somos tocados com a Palavra de 
Deus, que é o Evangelho da nossa 
salvação.

Algo inexplicável acontece 
no  momento  da  conversão . 
Deus ilumina os nossos sentidos 
espirituais, de modo que vemos o 
nosso grau de perdição e pecado, 
entendemos a nossa condenação 
eterna, e vislumbramos o futuro 
sombrio que nos espera: separados 
d e f i n i t i v a m e n t e  d e  D e u s  e 
mergulhados nas negruras eternas. 
Mas ao mesmo tempo em que 
compreendemos o nosso estado de 
perdição, uma mão terna e carinhosa 
é estendida em nossa direção, e o 
amor de Deus nos enche com a graça 
salvadora do Senhor Jesus. Nesse 
momento sublime, somos impelidos 
a aceitá-lo como a única opção de 
nos livrarmos desta terrível condição.

Confortados pela maravilhosa 
graça de Cristo, um impulso, uma 
vontade muito grande de sair 
daquele quadro sombrio, nos leva a 
nos rendermos incondicionalmente a 
Cristo, aceitando-o como o Senhor e 
o Salvador das nossas almas. A partir 
daquele momento, começamos, 
então, a viver em novidade de vida. Os 

nossos sentimentos são renovados, 
a nossa mente é transformada, a 
natureza de Cristo é infundida em 
nosso caráter por obra de Deus, e 
as coisas velhas começam a  ficar 
para trás.

Depois dessa experiência 
sobrenatural, somos incluídos na 
Igreja do Senhor Jesus pelo batismo 
e começamos a fazer parte do 
Corpo de Cristo. Renascidos em 
nossa comunidade de fé, abraçamos 
a causa do Senhor Jesus, que é 
servirmos uns aos outros em 
amor, para darmos continuidade 
à obra de redenção das nossas 
almas. É nesse ponto da obra de 
Deus que começam a despontar 
os verdadeiros salvos em Cristo, 
pois as lutas espirituais vêm sobre 
aqueles que foram iluminados e 
se converteram, unindo-se a Cristo 
pelo batismo.

O teólogo Stephen Ashby 
resumiu a realidade da salvação 
humana a partir da revelação bíblica, 
organizando-a de acordo com os 
seguintes passos:   

1. Antes de ser chamado e 
capacitado, alguém é incapaz de 
crer... somente capaz de resistir.

2. Depois de ter sido chamado 
e  capac i tado ,  mas  antes  da 
regeneração, alguém é capaz de 
crer... também capaz de resistir.

3. Após alguém crer, Deus 
o regenera, alguém é capaz de 
continuar crendo... também capaz 
de resistir.

Continuando na fé em Cristo e na Igreja depois do batismo

4. Após resist ir ao ponto 
de descrer, alguém é incapaz de 
acreditar... só capaz de resistir.

Esses  passos nos dão a 
percepção de que há muitos que 
foram regenerados pelo Espírito 
Santo e se tornaram membros da 
Igreja de Cristo, porém depois não 
perseveraram na fé, não venceram 
as tribulações, foram atraídos 
pelos cuidados e as preocupações 
deste mundo e abandonaram 
a maravilhosa oportunidade de 
continuarem na salvação em Cristo.

Você que é batizado, mas não 
vêm aos cultos da sua Igreja, pense 
e reflita se você não está incluído no 
item 3 do teólogo Stephen Ashby 
acima. Preste também atenção na 
gravidade do passo seguinte, o item 
4, e observe com cuidado as palavras 
de Hebreus 3:12-14:

Vede, irmãos, que nunca haja 
em qualquer de vós um coração 
mau e descrente, para se apartar do 
Deus vivo;

Antes, exortai-vos, uns aos 
outros, todos os dias, durante o 
tempo que se chama Hoje, para que 
nenhum de vós se endureça, pelo 
engano do pecado;

Po r q u e ,  n o s  t o r n a m o s 
participantes de Cristo, se retivermos 
firmemente o princípio da nossa 
confiança até ao fim.

Pense nisso com cuidado. Do 
seu irmão em Cristo e amigo,

Pastor Ivan Xavier



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 nas seguintes 
datas: dia 20 de maio de 2014 (terça-
feira) e dia 15 de julho de 2014 (terça-
feira). Após esse período de depuração, o 
nosso Regimento Interno será registrado 
em cartório e valerá oficialmente.

AGENDA
[HOJE] 10:00 -Culto Matutino
e Assembléia Regular Administrativa
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[31 I03] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG

[02I04] Culto de Oração e Estudo Bíblico

[06I04] 10:00-11:00 Ceia do Senhor 
10:00 - 12:00 Culto Matutino

10:00 - Abertura da Semana em Foco

19:00 - Aniversário do Coro Elos

19:00 - 21:00 Culto Vespertino

     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: Verinha
N: Gloria
Áudio: 
M/N: Johny / Alcides
Data-Show:  
M:Juliane
N: Giovanna
Contagem de Numerários:
M: Telma / Marilza
N: Talita /Irinéia
Escala da Recepção:
M: Iracy / Moises/ Manoel
N: Antônio Carlos / Genésio
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito / Sergio Adriano                           
Escala de Dirigentes:
M: Adenair  
N: Josias de Jesus
Escala de Regência:
M/N: Anderson
Escala de Pianista: 
M/N: ----------

     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; Claudia Cristina 
da Silva; Flávia; Viviane; Thiago; 
Carlos Alberto; Cícero; Welington 
(filho irmão Alayr); Julia Martinez 
Gonçalves; Alacir Motta (mãe da 
Magaly)

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... 
Antônio da Silva João
30/03...................................................7704-4026
Paulo José de S. Junior
01/04....................................................24679080
Plínio de Oliveira Lima 
05/04..................................................3393-335
Daniel Bittencourt 
06/04................................................3117-1208 
Elizeti da Silva Ferreira 
06/04/..............................................3393-9223
Jennifer Pedraça Nogueira 
06/04/................................................3396-3195
Pedro Basílio Cardoso 
08/04/................................................3353-1436
 

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                       Instrumental

Boas Vindas e Oração..........................................................................................Adenair

Leitura bíblica: Salmo 25.5; 27.14; 62.5

Dirigente: Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, 
meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo.

Congregação: Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no 
Senhor.

Todos: Descanse somente em Deus, ó minha alma; dele vem a minha 
esperança.

 Canto 329 HCC................................................................................Sou Feliz com Jesus 

Celebrarão os feitos do Senhor,

pois grande é a glória do Senhor!

 Momento de Louvor..........................................................................Ministério Elion

 Conexão Missionária

Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações.”

Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão” (Apo-
calipse 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas – Musica da Campanha – Ministério Elion 

Oração de Agradecimento e Missões

Leitura bíblica: 1 Crônicas 29.11

 “Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e 
o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó 
Senhor, é o reino; tu estás acima de tudo.”

 Assembléia Regular Administrativa

Oração

Posludio..............................................................................................................Instrumental

SEJAMOS LUZ

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

Boas Vindas e Oração.................................................... Josias de Jesus

Leitura em Uníssono:

“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma 
candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, 
coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que 
estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, 
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus”.(Mateus 5.14-16)

Hino 541      As Boas Novas Anunciai

Disse Jesus: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho 
a todas as pessoas. (Marcos 16.15)

Conexão Missionária

Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações.”

Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão” 
(Apocalipse 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas – Musica da Campanha –         
Ministério Elion 

Oração de Agradecimento e Missões

Leitura bíblica Marcos 4.14-20

Momento de Louvor – Ministério Elion

Oração

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

Oração e benção

Posludio.....................................................................................Instrumental

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h00. 

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a aju-
dar na recuperação de 
dependentes químicos (in-

clusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

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

AGENDA 2014
A Agenda IBG 2014, já se encontra 
disponível na secretaria, reserve a 
sua, ligando para Igreja durante a 
semana no horário comercial.

União de casais 
Todo domingo 
às, 18h00.


