
ANO XLIX  I  Nº 29 I  14 de julho 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

Escola Bíblica Dominical (EBD)

Aí galerinha!!! as tias Júlia, Ana 
Paula,  Carolina, Nita, Vandete e 
o tio Anderson estão esperando 
por vocês todos os domingos, às 
09h00 horas no Departamento 
Infantil.

· Culto infantil  -  19h30min.  
(crianças de 4 a 9 anos)

Informativo do Departamento Infantil 

URGENTE!
 Precisamos de Voluntários

Queridos irmãos  e irmãs, o 
Departamento Infantil precisa de 
voluntários  para trabalhar  com as 
crianças no Culto Infantil - (Vespertino) 
Os interessados  devem procurar  as 
irmãs  Júlia ou  Judith.

Naquela manhã acordei com uma 
forte enxaqueca.  E aquele dia era o dia de 
atendimento em uma unidade feminina 
no Complexo de Gericinó, em Bangu.  A 
dor estava muito forte, pensei em ligar 
para a equipe e pedir para que fossem 
dar atendimento sem mim.  Assim fiz, 
mas naquele dia ninguém podia ir. Resolvi 
tomar um comprimido e esperar passar 
a dor passar.  Por fim, como não passava 
e estava cada vez mais insuportável, 
resolvi ligar para a direção da unidade 
comunicando que não haveria culto, 
afinal, alguém poderia pensar, “um culto 
a mais ou a menos que diferença faria?”  
Lembrei-me, porém, daquelas internas 
que com alegria nos aguardavam e de 
como elas louvavam durante o culto 
realizado naquela unidade.  Sendo assim, 
a pergunta veio à minha mente:  “E se 
algumas daquelas internas, naquele dia, 
esperasse pelo culto para desabafar e 
necessitasse de uma palavra que pudesse 
trazer esperança e paz ao seu coração?” 
São tantas cartas que eu e minha equipe 
recebemos falando da importância do 
nosso trabalho na vida daqueles que 
acompanhamos! Então decidi ir assim 
mesmo, com a dor de cabeça cada vez 
mais forte, enfrentar a Avenida Brasil num 
calor acima de 40 graus, considerando 
que o Senhor da seara daria o conforto e 

com certeza abençoaria a obra que estaria 
realizando naquela penitenciária.

Chegando à unidade, no local de 
culto, fui recebido com carinho e com 
muita alegria pelas internas.  Antes do 
início do culto, uma delas falou comigo 
com os olhos cheios de lágrimas, de sua 
alegria e agradecimento a Deus pela 
minha presença, em especial naquela 
tarde em que ela estava deprimida e 
muito triste, pois sua família mora em 
outro estado e ela não tinha ninguém 
que a visitasse.  Para ela, eu era a sua 
única visita.

Quanto vale uma vida?  A resposta 
está no próprio Cristo, que deu a sua vida 
por cada um de nós, inclusive por aquelas 
mulheres.  Naquela tarde foram várias 
decisões ao lado de Jesus e a terrível 
enxaqueca passou, ficando somente a 
alegria de ter cumprido o ide de Jesus.

(Testemunho do Pastor Cláudio 
Antônio Barreto Francisco – Capelão 
Prisional da Convenção Batista Carioca e 
membro da Igreja Batista de Laranjeiras, 
Rio, RJ).

Quando você contribui para Missões 
Urbanas, você está evangelizando a 
cidade onde você mora.  Por isso nesta 

Quanto vale uma vida? campanha que foi aberta domingo 
passado, à noite, não se esqueça de orar 
pelo Rio e de contribuir para ganhar a 
Cidade Maravilhosa para Cristo.

Você deve colocar a sua oferta em 
um de nossos envelopes, indicando que 
a sua doação é para Missões Urbanas 
(Missões Rio).

Que Deus o abençoe ricamente!

Pastor Ivan Xavier



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, o 
nosso coro se encontra de portas 
abertas.
Ensaios aos domingos, às 16h30min.

MUSICA EM GUARABU
VAGAS REMANESCENTES!!!

   Ainda temos vagas para os 
seguintes instrumentos: 
6 vagas de metais (Saxofone, ou 
trompete, ou trombone). Bateria 
(lista de espera); canto; piano/
teclado (lista de espera); violão (lista 
de espera); 
Para fazer a pré-inscr ição é 
necessário preencher o formulário 
no site da igreja: www.ibguarabu.
org  para que possamos entrar em 
contato.
Lembramos que a matrícula será 
durante o período do dia 08 a 12 
de julho.

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.

CURSO DE PREGADORES LEIGOS 
COM ÊNFASE EM LIDERANÇA
Dias: 16, 23 e 30 de julho.
Horário: 19:30 às 21:30 horas
Preletor: Pastor Damy Ferreira

AGENDA
[Hoje] Ação Social:  Culto sob a 
responsabilidade do Projeto Jovem 
Ebenezer (19h00)
[17/07] Direção do Culto de Oração , às 
19h30min. (MCA)
[18/07] Reunião do Conselho e 
Ministérios, às 19h30min.
[20/07] MCA: Confraternização das Avós 
e Amigos, 15h00.
- ADOLOVEM - Dia do Amigo, 17h00.
[21/07] Dia do Jornal Batista
- Assembleia Administrativa Regular, às 
10h00.

CORO DONS&TONS
Hoje após o culto da noite, haverá 
reunião com todos os coristas.

REGIMENTO INTERNO
Na assembléia regular de 28/4, a Igreja 
aprovou os seguintes procedimentos 
com relação à proposta da Comissão do 
Regimento Interno:

1. Todos os membros podem ter acesso à 
proposta do Regimento Interno por meio 
de cópia impressa, mídia digital ou acesso 
no site da Igreja. Aqueles que desejarem 
receber por e-mail ou ter uma cópia 
impressa, podem solicitar diretamente na 
secretaria, resalvando que a cópia impressa 
tem um custo por ser dispendioso para o 
caixa da Igreja.

2. Uma cópia impressa foi disponibilizada 
no mural da secretaria para conhecimento 
geral dos membros.

3. As propostas supressivas ou aditivas dos 
artigos do Regimento Interno em elaboração 
devem ser encaminhadas diretamente ao 
relator (Sidmar José Cruz), as quais serão 
avaliadas numa reunião do Conselho e 
Ministérios convocada especificamente 
para esse fim, com a presença obrigatória 
dos proponentes para justificarem suas 
proposições. A data dessa reunião específica 
será marcada pelo Pastor Presidente, em 
coordenação com a Comissão do Regimento 
Interno. A data de reunião será o dia 6 de 
agosto de 2013 (terça-feira).

4. O prazo máximo para o encaminhamento 
das propostas supressivas e aditivas por 
parte dos membros é o dia 31 de julho 
de 2013. 

5. A proposta final da Comissão do 
Regimento Interno será apresentada ao 
plenário da Igreja em Assembléia Geral 
Extraordinária convocada para o dia 11 de 
agosto de 2013 (domingo).

     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: Juliane / N: Andressa 
Contagem de Numerários:
M: Shirley / Vandete
N: Talita/ Irinéia / Luciane
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha / Santos
N:  Magaly/ Irinéia / Ataíde
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:
N: Osmar Paulino
Escala de Regência:
M/N:  Ingrid
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

Vespertino - 19h00

O SENHOR É BOM, JUSTO, COMPASSIVO E 
MISERICORDIOSO

Processional........................................................................................Instrumental 

Boas vindas e oração..................................................Diac. Osmar Paulino

Hino 496 HCC.........................................................Era o seu nome Barnabé

Recitativo Bíblico:  Provérbios 31:20 
Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado.

Leitura Bíblica: Tiago 2.14-18
Dirigente: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem 
fé, e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
Homens: E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta 
de mantimento quotidiano,
Mulheres: E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, 
e fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, 
que proveito virá daí?
Dirigente: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta 
em si mesma.
Todos: Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mos-
tra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé 
pelas minhas obras.

Momento de Entrega de Dízimos e Ofertas..........................546 HCC 
- Dá-me tua visão -

Oração de Agradecimento

Momento de Louvor e Adoração................Projeto Jovem Ebenezer

Palavra do Coordenador do Projeto Jovem Ebenezer

Reflexão......................................................................................Pastor Ivan Xavier

Palavra da Ação Social................................................Diac. Osmar Paulino

Benção Apostólica

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

                     

Matutino - 10h15min

Parabéns pra você... 

Joana Rodrigues Viana
14/07...................................................3393-4871

Josias de Jesus
14/07...............................................3594-4068

Talita Ferreira Xavier
14/07..................................................2543-0048

Andréa de Almeida Romano
20/07..................................................3281-3284

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

Boas vindas e oração

“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o 
enquanto está perto.” (Isaias 55.6)

Cântico Congregacional................. 09 HCC - Louvamos-te ó Deus!

Momento Missionário.............................................................ir. Paulo Silva

Tema: Ajuntai-vos! Grande e extensa é a obra.

Divisa: “... e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa” 
(Eclesiastes 4.12b)

Entrega de dízimos e ofertas: 
Hino de missões Momento Novo..................................... Minst. Elion

Leitura Bíblica Alternada | Joel 2.12 – 23.  

Momento de Intercessão

Momento de Louvor e Adoração.......................................Minst. Elion

Apresentação de Bebê

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

Palavras finais  

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


