
ANO XLIX  I  Nº 38 I  15 de setembro 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

“O nosso objetivo é educar as crianças no caminho do SENHOR!”

E, para que possamos alcançar este objetivo, é preciso fazer mudanças, e termos 
mais motivação e apoio. Estrutura nós temos!

O que nos falta: MATERIAL HUMANO ou seja, pessoas dispostas a nos ajudar 
no Culto Infantil Vespertino, ao menos um domingo por mês.

Este apelo tem sido frequente em nosso boletim, mas quase ninguém atende o 
chamado! Lembre-se: “O mundo poderá ser um pouco melhor se fizermos a diferença 
na vida de uma criança”
                                                                      Conto com você!!!                
                                                 Julia Cristina - Departamento Infantil  

Informativo do Departamento Infantil 

“Essas pessoas são como árvores que 
crescem à beira de um riacho; elas dão 
frutas no tempo certo, e as suas folhas 
não murcham. Assim também tudo o que 
essas pessoas fazem dá certo.” (Salmo 
1:3 - NTLH) 

Quem tem a minha idade (52) sabe 
que a vida cristã não é só vitória. Ao 
observarmos a trajetória da nossa 
vida, veremos vitórias, mas também 
haveremos de ver derrotas as mais 
diversas. Isso acontece porque não 
somos perfeitos e estamos aprendendo 
a dizer “não” à nossa própria natureza - 
que só vê a satisfação imediata (e frutas, 
“só” no tempo certo) e é cega para as 
consequências das escolhas que fazemos 
(e as folhas murcham por causa disso) 
- para vivermos ou sermos alcançados 
pela liberdade do Espírito Santo. Mas... No 
final da nossa vida (quando será?), muito 
mais do que as coisas que fizemos - se 
deram certo ou não - nós mesmos demos 
certo? A maioria das pessoas conduz a 
primeira metade da vida de um modo 
tão inconsequente que torna a segunda 
metade miserável e infrutífera... 

O que fazer hoje para que esta 
realidade mude ou deixe de acontecer? 
Como podemos ser felizes e ter paz hoje, 

além de construir um futuro frutífero 
e promissor? Não existe respostas 
mágicas para estas perguntas. Se existem, 
dispensamos... Mas existem respostas 
bíblicas. E queremos apresentar algumas 
para você...

Primeiro, você precisa crer que Deus 
existe e se importa com você.

Segundo, você precisa crer que a sua 
Palavra, a Bíblia, orienta você para a vida.

Terceiro, se você quer saber quem 
Deus é, precisa saber sobre Jesus nos 
Evangelhos.

Depois da decisão de crer, você 
precisa cultivar a sua fé e criar condições 
para que ela se desenvolva. Neste 
processo de cultivo da fé, a participação 
ativa numa comunidade de fé, não 
obstante as falhas dos que a compõem 
(minhas e suas próprias falhas), é muito 
necessária.

Dar certo, ter paz, ser feliz para nós 
cristãos vai além dos sucessos pessoais, 
profissionais... No mesmo Salmo primeiro 
a Palavra revela que felizes são aqueles 
que têm prazer na Lei do Senhor na 
qual eles sempre estão meditando. Isto 
quer dizer que a felicidade do cristão é 

VOCÊ ESTÁ DANDO CERTO?

INFORMATIVO MCA

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

diretamente proporcional ao investimento 
de sua própria vida nas coisas eternas, nos 
assuntos espirituais, nas coisas do Deus 
da Igreja, nas coisas da Igreja de Deus, que 
é a sua comunidade de fé, Igreja Batista 
em Guarabu...

A fim de facilitar este acesso, a 
comissão de indicação para as eleições e 
ocupação dos cargos, funções e comissões 
da igreja vem disponibilizando uma ficha 
de pesquisa para que você informe à 
liderança sobre onde você está disposto 
a servir na Igreja de Deus. Devolva hoje a 
ficha preenchida e nós trabalharemos na 
análise delas para completarmos a missão 
que recebemos de indicação dos nomes 
para o exercício 2014. 

É importante entendermos que na 
Igreja do Deus Vivo não existe tarefa 
mais nobre ou menos nobre. A nobreza 
está no cumprimento dessa tarefa. Deus 
abençoe você.

Nestor Carlos de Souza - Pastor
Relator da Comissão de Indicação

Eleições 2014

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

Esperamos Você!!!



CORO SÁRA SOUZA
Ensaios aos  sábados, às 15h00. Sob 
a regência da ir. Eliane.               
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!

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a 
ajudar na recuperação de 
dependentes químicos (in-
clusive álcool e tabaco). 

Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o irmão Ricardo 
Romano.

CURSO DE PREGADORES LEIGOS
O diploma do curso se encontra 
disponível na secretaria, custo de R$2,00. 
Concluintes: Edna Fraga, Paulo Freire, 
Enoque Kaiser, Genésio Mulato, Josias 
de Jesus, Jonhy Nogueira, Jesi Ferreira, 
Jennifer Nogueira, Helena Ferreira, 
Andréa Romano, Ataíde Santos, Vandete 
Ferreira, Carolina Falcão, Carlos Tavares, 
Valdemir Vilarim, Karina Nogueira, 
Jul iana Dias ,  Edna Melo,  Diego 
Albuquerque, Dalva Tavares.  

AGENDA
[Hoje] Culto Matutino, às 10h00 e 
Vespertino, às 19h00.
[19I09] Reunião do Conselho e Minis-
térios, 19h30min.
[22I09] Assembleia Administrativa Re-
gular, às 10h00. 
- Abertura da Campanha de Missões 
Nacionais.
[29I09] Apresentação do Coro Elos, às 
10h00.
[30I09] Dia da Secretária

COMISSÃO DE INDICAÇÃO 2014
Comissão de Indicação: Pr Nestor 
(relator), Dc Josias, Nair Bastos, Stanley 
e Carol.
22/09 - Aprovação da Nova Diretoria 
2014 (Assembleia Administrativa)

REGIMENTO INTERNO
A Igreja aprovou o Regimento Interno 
em assembléia extraordinária no último 
dia 11 de agosto. A partir de agora, o 
nosso RI já está valendo, porém todas 
as inconsistências e inadequações do 
texto poderão ser objetos de análise 
por parte da Comissão do Regimento 
Interno, mediante o encaminhamento 
das propostas por parte da Igreja. Após 
esse periodo de depuração, o nosso 
Regimento Interno será registrado em 
cartório e valerá oficialmente.

     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
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: Carine
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Giovanna
N: Karina
Contagem de Numerários:
M: Luciane / Vera Cunha
N: Lucia / Irinéia 
Escala da Recepção:
M: Almerinda / Alayr
N:  Veraneide / Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N:  Saturnino / Wilson
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M/N: -------
Escala de Regência:
M/N: Pr Paulo Tavares
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; 
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... 
Agenor de Oliveira Ribeiro
16/09.......................................................2463-4590

Maria Lurdete Marinho Tavares 
16/09........................................................3353-2318

Dalva Regina Dias Tavares
17/09........................................................3393-1230

Telma Maria de Moraes
17/09........................................................2462-3369

Claudia Regina dos Santos da Silva 
19/09.......................................................3353-3509

Ivan Xavier
20/09.......................................................2543-0048

Karina Fraga Freire Rodrigues 
20/09.......................................................3353-1765

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Preludio..............................................................................................Instrumental

Boas vindas e Oração

Como posso retribuir ao Senhor toda a 
sua bondade para comigo?  

(Salmo 116.12)

Hino 193HCC  ................................................................Maravilhosa graça  
(H. Lillenas)

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 e Adoração................................... Minst. Elion

Momento de Fidelidade..................................................................433 HCC  

Oração de Agradecimento

Apresentação de Bebê 

Mensagem..........................................................................Pastor Ivan Xavier

Oração Final

Poslúdio.............................................................................................Instrumental

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Convite especial para “VOCÊ”!
Venha participar dos ensaios para o 
“Natal de Braços Abertos II” e o 
Musical de Natal “Faz Brilhar”.

Direção: Coro Dons & Tons
Ensaios: Toda sexta-feira, 19h30min.
Apresentações: Shopping 
22/Dez - Igreja Batista em Guarabu

Preludio..............................................................................................Instrumental

Boas vindas e Oração

Avisos e Comunicações

Leitura Bíblica: Rom. 5: 12, 18-21
Dirigente: Portanto, como por um homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou 
a todos os homens por isso que todos pecaram
Congregação: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo 
sobre todos os homens para condenação, assim também por 
um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para 
justificação de vida.
Dirigente: Porque, como pela desobediência de um só homem, 
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um 
muitos serão feitos justos.
Congregação: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; 
mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça;
Dirigente: Para que, assim como o pecado reinou na morte, 
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por 
Jesus Cristo nosso Senhor.

Hino 228 HCC.............................................................A Deus demos Glória

“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 
tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida 

eterna.  (Romanos 6:22)

Entrega de Dízimos e Ofertas.........................................................25 HCC

Oração de Agradecimento 

Momento de Louvor e Adoração......................................Minist. Elion

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” 

(Romanos 6:23)

Mensagem...........................................................................Pastor Ivan Xavier

Benção Apostólica

Poslúdio.............................................................................................Instrumental


