
ANO LII  I  Nº 28  I  10 de julho 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
15 às 20h - Gabinete Pastoral 
QUARTA-FEIRA 
15 às 18h - Gabinete Pastoral
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA 
15 às 20h - Visita Pastoral
18h30min - Oração das Déboras

Atividades Semanais

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. 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 na 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

“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 -

Feliz Aniversário
JOÃO PEDRO C. CUNHA 09/07

MARIA LUISA  15/07

Ministério infantil
Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”  At  8.31a

O Rio de Janeiro é uma cidade tão 
bonita, tão “abençoada por Deus” com 
belezas naturais incomparáveis, com 
uma gente tão simpática e alegre... Mas 
também uma cidade extremamente 
violenta e difícil. Muitas vezes, a simpatia 
e atenção são deixados de lado por causa 
do medo que se instala nos corações. E 
já pensou em quem mora nos morros e 
favelas dessa linda cidade? Quase sempre 
são desprezados e queremos que fiquem 
bem longe de nós, bem longe dos nossos 
olhos. Têm poucas oportunidades. Eu 
nasci lá na favela, sei como é isso. Muitas 
vezes invisíveis aos homens, mas nunca a 
Deus. Lá está a Igreja de Cristo atuando! 
Temos feito uma pequena parte, porém 
temos muito mais a fazer com a sua 
participação e comprometimento.

A campanha de Missões Rio, 
da Convenção Batista Carioca, é uma 
oportunidade de unirmos forças com 
todas as mais de 500 igrejas batistas 
da Cidade Maravilhosa a fim de 
sustentarmos o trabalho de capelania 
em hospitais, presídios, porto, faculdades, 
esporte, etc.

Os cariocas precisam ouvir as boas 
novas de Jesus Cristo. Entretanto, como 
ouvirão se não houver quem pregue? As 
ações evangelísticas fora do país ou em 
cantões do nosso país atraem muito mais 
pessoas do que as que são realizadas 
aqui. Por quê? Mas graças a Deus que há 
crentes em Jesus que se dispõem a falar 
do Evangelho aqui mesmo, enfrentando 
o ambiente hostil, mas receptivo a ouvir 
a mensagem de Jesus. Compartilham a 
Salvação com seu vizinho, seu colega de  

CRISTO EM MIM, ESPERANÇA PARA O RIO
“Aos quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, 

que é Cristo em vós, esperança da glória” (Cl 1.27)

trabalho, seu colega de escola, etc.

A verdade é que falta Jesus no 
coração do traficante, do usuário de 
drogas, mas também falta Jesus no 
coração das autoridades constituídas 
(vereador, prefeito, deputado, governador, 
senador, ministro, presidente). Falta Jesus 
no coração do idoso, mas também falta 
no coração dos adolescentes e das 
crianças, que crescem em meio a toda 
essa realidade desnuda. Onde Jesus 
habita há vida! Há nova vida! 

Mais do que nunca é TEMPO DE 
MISSÕES em nossa cidade. Durante 
muitos anos demos muita ênfase 
a Missões Mundiais e Nacionais, e 
precisamos continuar… Contudo é hora 
de darmos um pouco mais de atenção 
à nossa “Cidade Maravilhosa”, que 
sofre pela falta de Jesus. Não podemos 
ficar nesse estado de dormência que a 
violência, o trânsito, o futebol, o carnaval 
e a bebida proporcionam. Precisamos 
olhar para Jesus e sua Missão. Não 
sejamos negligentes, sejamos agentes 
de Deus nessa Terra. Se Cristo habita em 
minha vida, a esperança para o Rio achou 
sua base.

E para concluir esse pequeno 
ensaio, lembro-me de um homem que 
fez a diferença em sua geração, que 
enfrentou muitas lutas, traições e críticas: 
o Pastor Batista Norte Americano Martin 
Luther King Jr. Ele, que era apoiado 
a princípio apenas pelos ministros 
protestantes negros (entre eles Jesse 
Jackson), em pouco tempo passou a ter 
o apoio de brancos, católicos e judeus, 

em uma das maiores mobilizações civis 
da história, algo que mudou a estrutura 
da sociedade. A partir do Evangelho de 
Jesus, mudança social. Incrível! Mas no 
dia 4 de abril de 1968, menos de três 
meses depois de completar 39 anos, 
enquanto conversava com alguns 
amigos no corredor de um hotel em 
Memphis, no Tenessee, onde estava 
em apoio a uma greve dos coletores de 
lixo, foi mortalmente alvejado por um 
opositor.

A vida desse e de outros homens 
de Deus nos inspiram e nos ajudam a 
vislumbrar tudo o que o Senhor ainda 
tem a fazer em nossas vidas através 
de Sua igreja aqui no Rio de Janeiro. 
Essa cidade é responsabilidade nossa. 
Missões Rio é responsabilidade nossa! 
Se Cristo habita em mim, há esperança 
para o Rio.

A Deus toda glória,

Pr. João Melo

Pastor da PIB Vila da Penha

De 10 de julho a 14 de agosto 
a nossa Igreja estará destacando 
a Campanha para as orações, 
levantamento  de vocacionados e 
ofertas para Missões Rio. Evangelizar 
a cidade do Rio de Janeiro é NOSSA 
MISSÃO!  Participe!

Pastor Ivan Xavier
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M - Gloria / Esther
N - Candida / Rafaela
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: José Vitor e Lucas
Contagem de Numerários:
M: Ana Paula e Irinéia 
N: Talita e Veraneide
Escala da Recepção:
M: Marilza / N: Alessandra
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / Genésio
N: Paulo Freire / Ataíde
Escala de Diáconos:
Osmar e Judith

     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 e Alacir 
Motta (pais da ir. Magaly); 
Pedro Marcolino da Silva  
(pai do ir. Claudir); Cícero 
Galdino dos Santos (pai da ir. 
Raquel); José Maria e Zelma; 
Everaldo (esposo Alizete);  
Pastor Clóvis; Teresa Juçara; 
Adeilton; José Maria Regadas.

Parabéns pra você... 
Juliana Dias Tavares           10/jul
Ana Paula Marciano Pereira 11/jul
Lilian de Oliveira Bassil Pires 11/jul
Joana Rodrigues Viana         14/jul
Josias de Jesus                   14/jul
Talita Ferreira Xavier           14/jul

AGENDA
[12I06] Dia do Pastor
Dia dos Namorados
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
11:00 Participação especial EBD, Dia 
do Pastor
18:00 Reunião Administrativa MCA/ 

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS

O culto de Oração e estudo da Bíblia 
é tão importante quanto os cultos 
dominicais.  Felizes são aqueles que 
tem fé para apresentar a Deus os 
seus pedidos e bem aventurados 
são aqueles que ouvem e guardam 
a Palavra de Deus.
Na próxima quarta-feira, venha 
e participe do Culto de Oração e 
Estudo da Palavra com a sua Igreja!

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.
4ª Feira: 15 às 18h.

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

Em destaque

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio 

Guarabu em ação

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em 

Cristo (Efésios 1.3)

Oração                                                                           Raquel Galdino

Leitura bíblica:                        Ezequiel 36.26-28; Isaías 40.10,1

Cânticos             Ministério Elion

Momento de dedicação de dízimos

Oração consagratória

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração 
e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 

(Filipenses 4.6)

Momento de intercessão

Apresentação de Bebê

Mensagem

Oração 

Poslúdio

Guarabu em ação 

A ESPERANÇA PARA O RIO ESTÁ EM CRISTO
“Cristo em vós, a esperança da glória”. (Cl 1.27)

Prelúdio 
Saudação e Boas Vindas                                                     Sidmar Cruz
Orando e Dedicando este Culto ao Senhor 

 “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, 
perseverem na oração”. 

(Rm 12.12)
Leitura Bíblica                                                         (Sl 142.1-2)

Hino                                            “Ao Orarmos, Senhor” 374 HCC 
Duplas de Oração 
Cânticos                                                                         Ministério Elion
Dedicação de dízimos e ofertas missionárias 
Oração de Gratidão 

“Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o 
fim, para que tenham a plena certeza da esperança”.

 (Hb 6.11).

Momento Missionário 
Mensagem                                  Pr. Claudio Antônio Barreto Francisco 

Capelania Prisional
Hino                                                       “Eu Aceito o Desafio” 543 HCC
Oração 
Poslúdio 

O Projeto nº 02350004762015 
está em fase de aprovação no 
Departamento de Fiscalização e 
Licenciamento da Prefeitura (Ilha) 
- Eng. Roberto.
Oremos pela sua aprovação!

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela, Juliane Lopes e Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Anderson e Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Anderson e Vivian
CULTO INFANTIL:    
M: Vivian e Mariane
N: Orni e Anderson

AVIVA ILHA

Irmãos, foi muito bom o AVIVA 
ILHA na segunda-feira passada! 
Tivemos aqui a presença dos 
pastores das 16 Igrejas Batistas da 
Ilha e a nossa Igreja ficou repleta 
e muito bonita.

Agradecemos ao Corpo Diaconal, 
Cantina, Depto. Infantil, Berçário, 
Som, Multimídia,  Recepção, 
Segurança, Zeladoria, MCA, 
Ornamentação, Secretaria e ao 
Ministério com Famílias pelo 
apoio decisivo no sucesso da 
programação. Parabéns a todos!!

Pastor Ivan Xavier


