
ANO L  I  Nº 37 I  21 de setembro 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  
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
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

DEPARTAMENO INFANTIL

Queridos pais, o coro Guarabu Kids, tem 
ensaios todos os domingos após a EBD, 
na sala do Departamento Infantil; Traga 
seu(a) Filho(a), as Tia Elinéa e Eliane estão 
aguardando por seu(a) filho(a).” 

“E todos os dias, no templo e 
de casa em casa, não cessavam de 

ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo”.                
Atos 5.42

Vivemos novos tempos, crescentes 
desafios e o mesmo sonho: alcançar 
a Pátria para Cristo, evangelizando 
e discipulando cada pessoa em solo 
brasileiro.

A tarefa é extremamente 
desafiadora para todos nós, Igreja do 
Senhor Jesus, pois o Mestre nos confiou 
essa grande missão. Suas duas últimas 
palavras, antes de ser assunto ao céu, 
estão relacionadas com a proclamação 
do evangelho e o discipulado de cada 
ser humano, Mt. 28.18-20 e At. 1.8, 
ordenando à igreja a responsabilidade de 
executá-la em todas as dimensões, indo 
até os confins da terra. Não podemos 
falhar em nossa missão, pois milhões de 
pessoas precisam conhecer o evangelho 
e assim ter oportunidade para crer em 
Jesus e ser salvo da condenação eterna; 
se falharmos em nossa missão, milhões 
de pessoas perecerão eternamente.

BRASIL - UM GRANDE PAÍS
Vivemos em um país com 

dimensões continentais onde vivem 
quase 200 milhões de pessoas, de 
diferentes credos e cada dia novas etnias 
chegam para fixar residência em nossa 
pátria, aumentando nosso desafio para 
comunicação do evangelho. Além das 
dificuldades geográficas, com pequenas 
cidades nos mais distantes sertões, 

União de casais 
Todo domingo às, 18h.

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.

as comunidades ribeirinhas da Amazônia, 
e as tribos indígenas, enfrentamos ainda 
o desafio da super população nos grandes 
centros, e principalmente as que residem 
em condomínios fechados. O que fazer em 
favor dos moradores de rua, daqueles que 
são escravos das drogas, das tribos urbanas e 
tantos outros grupos que precisam de Cristo?

Precisamos continuar enviando 
missionários que sejam apaixonados por 
Cristo e seus por semelhantes, para que, 
o evangelho seja proclamado em todos os 
lugares e a todas as pessoas sem distinção de 
raça, cor ou religião.

Com apoio dos Batistas brasileiros 
temos avançado na expansão da obra 
missionária, mas precisamos continuar em 
ritmo ainda mais acelerado, para que nosso 
povo tenha oportunidade de adorar a Deus 
e servir a Jesus. 

MULTIPLICAR IGREJAS - NOSSO DESAFIO
Motivados e desafiados pelas 

necessidades espirituais de nossa gente, 
Missões Nacionais continua planejando e 
executando projetos arrojados para alcançar 
nosso povo com a mensagem bendita 
e salvadora de Jesus Cristo. E diante da 
estimativa que a população brasileira chegará 
a 210 milhões de pessoas em 2020, Missões 
Nacionais lançou o projeto “Visão Brasil 
2020”, desafiando os batistas brasileiros no 
plantio de novas igrejas, para que cheguemos 
nesse ano a 21 mil igrejas e congregações 
batistas em nossa Pátria, ou seja, uma igreja 
batista para cada 10 mil habitantes. Isso 
será possível com a participação de todas as 

igrejas e congregações da CBB. Desafio sim, 
mas não impossível, porque é uma tarefa 
para mais de 12 mil igrejas e congregações 
já existentes. Se cada igreja ou congregação 
plantar uma nova igreja nesse período 
alcançaremos mais do que está proposto. 
Nossos missionários já estão empenhados 
nessa tarefa e esperamos o mesmo de cada 
igreja ou congregação.

Trabalhamos a proposta “Igreja 
Multiplicadora”, que além do plantio de 
igrejas, visa a multiplicação de discípulos e 
a formação de líderes nas igrejas locais e 
a expansão missionária.  Entendemos que 
a visão multiplicadora é uma das maiores 
necessidades do povo de Deus e da igreja 
contemporânea, pois sem essa visão 
bíblica não alcançaremos a Pátria para 
Cristo, nosso maior sonho. 

A Bíblia revela a ação dos primeiros 
cristãos e igrejas: “Pois a igreja, em toda 
a Judéia, Galileia e Samaria, tinha paz, 
sendo edificada, e andando no temor do 
Senhor; e pelo auxílio do Espírito Santo se 
multiplicava”At.9.30.

A multiplicação do número de igrejas 
batistas aumentará exponencialmente 
nossa capacidade de evangelização e 
nessa perspectiva, Missões Nacionais 
lança esse grande projeto, fazendo sua 
parte, mas contando com a participação de 
todos os batistas brasileiros, afim de que 
alcancemos o maior número possível de 
pessoas para a Glória de Deus.

Extaído da Revista de Missões Nacionais
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AGENDA
[HOJE] 10:00 - 11:00 Culto Matutino
11:00 - 12:00 Abertura de Missões Nacionais 
(Evangelismo)
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[22I09]19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG

[24I09] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[25I09] 19:30 - 20:30 Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico 
(Apresentar nomes Diretoria 2015)

[27I09] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:00 - 20:00 12º aniversário do MCF

[28I09] 10:00 - 11:00 Assembléia Geral 
Ordinária (Eleição da Diretoria para o ano 
de 2015)
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino – Apresentação 
do Grupo Canções

[29I09] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG

     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: Mercedes
N: Carine
Áudio: 
M/N: Luciano / Daniel
Data-Show:  
M/N: Escala com Wallace
Contagem de Numerários:
M: Lucia / Vera Cunha
N: Marilza / Talita

Escala da Recepção:
M: Irene/Alayr
N: Veraneide/Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb/Marcio G.     
Escala de Dirigentes:
M: Adenair Andrade
N: Diego Albuquerque
Escala de Regência:
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.” 

Pelo despertamento espiritual na 
igreja; pelo pastor Ivan e família; pelos 
membros afastados da igreja; pelos 
adolescentes e jovens; Welington 
(filho irmão Alayr); Luciane Lopes; 
Messias Mota e Tereza Carlos 
Teixeira (pai e tia da ir. 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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

(ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Não temos aniversariantes essa 

semana

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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 na seguinte data: 
18/09/2014 (quinta-feira) para o prazo final. 
Após esse período de depuração, o nosso 
Regimento Interno será registrado em cartório 
e valerá oficialmente.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração toda                     
TERÇA -FEIRA, às 15h.

Culto De Abertura – Missões Nacionais

Processional                                                                                               Instrumental

Boas vindas                                                          Adenair Andrade

Prelúdio                                             “Vem, esta é a hora” (Vineyard)

“Eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu”
(Apocalipse 5:5)

Canto – 112 CC                   “Vencendo vem Jesus” (Howe / Steffe)  

Oração

Momento de Louvor                                                         Ministério Elion 

“Portanto, agora já não há condenação para os que estão 
em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do 
Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte”.                        

(Romanos 8:1-2)

Momento de Louvor                                                  Ministério Elion

Conexão Missionária:

TEMA: MULTIPLIQUE – Fazendo discípulos e plantando igrejas.

DIVISA: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar de anunciar Jesus, o Cristo.” (Atos 5. 42)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                            422 CC 
“Trabalho Cristão” (Crosby / Doane)

Oração de Gratidão

Mensagem                                                                     Pr. Ivan Xavier

Oração

Poslúdio                                                                     Instrumental

MULTIPLIQUE

Prelúdio                                                                                                  Instrumental

Saudações, boas-vindas                                      Diego Albuquerque

A MULTIPLICAÇÃO COMEÇA EM JESUS - Ele nos deu 
exemplo

Recitativo bíblico (Lucas 4.18, 19)
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
pregar boas-novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar 
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar 
os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.

Hino 499 HCC                                 Ouvi contar a história de Jesus 

Oração

A MULTIPLICAÇÃO ACONTECE EM MIM – Fazendo discípulos

Momento de Louvor                                                      Ministério Elion

Recitativo bíblico (Atos 20.24)
Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor 
algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida 
e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de 
testemunhar do evangelho da graça de Deus.

Hino 533 HCC                    Nossa gente quer viver em segurança 

A MULTIPLICAÇÃO CONTAGIA A IGREJA – Plantando igrejas

Conexão Missionária:
TEMA: MULTIPLIQUE – Fazendo discípulos e plantando igrejas.
DIVISA: “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar de anunciar Jesus, o Cristo.” (Atos 5. 42)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                   Vou Multiplicar

Oração de Agradecimento

Participação Musical                                              Karina Nogueira

MENSAGEM                            Pr. Fernando Arêde (Missionário de MN)

Oração e bênção

Poslúdio

CURSO DE LIDERANÇA 
ECLESIÁSTICA

Vagas Limitadas!
Xerox: Carteira de Identidade; CPF; Título 
de Eleitor; Comprovante de residência; 
Diploma e Histórico do Ensino Fundamental 
(autenticados); 02 (duas) fotos 3x4 recente

Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)

O curso é de caráter modular e rotativo, 
devendo o aluno cursar todas as disciplinas 
da Matriz curricular.

O aluno terá direito à carteira de estudante.

O aluno fará as provas dos módulos, os 
quais serão corrigidas pelo CEBESP (Centro 
Batista de Educação, Serviço e Pesquisa). 
A nota mínima de aprovação é 7,0 (sete).

As aulas serão ministrados uma vez por 
semana, na Igreja Batista em Guarabu.

O curso de Liderança Eclesiástica tem por 
objetivo preparar os futuros líderes das 
células da nossa Igreja.

Inscrições abertas na Secretaria da Igreja ou 
com a irmã Glória Catarina (98742-5575)

Maiores detalhes poderão ser obtidos com 
o Pastor Ivan Xavier (99300-6718).

CEIA DO SENHOR
Dia 14 de setembro, às 10 horas.

NOVA COORDENADORA DO 
MINISTÉRIO DA ADORAÇÃO

A Igreja reunida em Assembléia Regular, 
em 24 de agosto 2014, designou a irmã 
Eliane Valentim da Rocha para substituir 
a irmã Sára Souza na Coordenação Geral 
do Ministério da Adoração. 

A LU N O S  D O  C U R S O  D E 
LIDERANÇA ECLESIÁSTICA DO 
POLO DE ESTUDOS DA IBG:

1.  Alcides Jorge Ferreira
2.  Adenair Andrade de Jesus
3.  Ana Maria da Silva
4. Diego Albuquerque da Silva
5. Edvar Paulo da Silva (Paulo Silva)
6. Glória Catarina de Souza
7. Sandra Ventura de Souza Zerbinato
8. Sidmar José Cruz
9. Talita Ferreira Xavier
10. Nair de Almeida Bastos Adriano
11. Josias de Jesus
12. Eliane Valentim da Rocha
13. Rafael
14. Rejane Nunes Paulino
15. Osmar Paulino
16. Ricardo Matos Romano
17. Andrá de Almeida Romano
18. Genésio Mulato de Lima

Todos estão convocados para a 1ª 
Reunião do Polo, a ser realizada no dia 
23 de setembro, de 19h30min de 21h - 
no Auditório (3º piso).
Aqueles que ainda estão em falta com 
a documentação e a quitação do valor 
da  matrícula (R$50,00) deverão fazer o 
acerto na 1ª reunião.


