
ANO XLIX  I  Nº 24 I  09 de junho 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 

QUARTA-FEIRA 
19h30min – Reunião de Oração e
                    Estudo Bíblico

Atividades Semanais
Oração das Déboras 
Quarta-feira – 18h30min 

Reunião do Conselho e Minist. 
2ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
3º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo 

Ministério com Casais
Domingo - 18h

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h

Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
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.  (cri-
anças de 4 a 9 anos)

Informativo do Departamento Infantil 
Escala do Culto Infantil (Noite)
02/06: Jennifer e Paul
09/06: Ana Paula e Anderson
16/06: Thatiana e Karina Fraga
23/06: Carine e Thatiana
30/06: Julia e Hadriana

Qualquer  divergência na escala aci-
ma  favor comunicar  com antecedência  
a  tia Júlia -  Coordenadora do Depar-
tamento 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.

Qual o sentido dessa palavra? Ser pastor! Uma 
afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado!

Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está 
além de ser um administrador de igreja. Muito além de 
professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não 
apenas do intelecto.

Ser pastor é sentir paixão pelas almas. É desejar a 
salvação de alguém de forma tão intensa, que nos leve à 
atitude solidária de repartir as boas-novas com ele. É chorar 
pelos que se mantém rebeldes. É pensar no marido desta irmã, 
no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos 
da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é tudo fazer para 
conseguir ganhar alguns para Cristo.

Ser pastor é festejar a festa da igreja. É alegrar-se com 
a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele 
que gradua-se na faculdade, daquele que recebe a escritura 
da casa própria ou do outro que recebeu alta no hospital. 
Ser pastor é ter o brilho de alegria ao ver a felicidade de um 
casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem 
consagrado, é festejar a conversão de um familiar de alguém 
da igreja por quem há tempos se vinha orando. Ser pastor é 
desejar o bem sem cobiçar para si absolutamente nada, a não 
ser a felicidade de participar dessa hora feliz.

Mas ser pastor também é chorar. Chorar pela 
ingratidão dos homens. Chorar porque muitas vezes aqueles 
a quem tanto se ajudou são os primeiros a perseguirem-nos, a 
esfaquearem-nos pelas costas, a criticarem-nos, a levantarem 
falso testemunho contra a igreja e contra nós. É chorar com 
os que choram, unindo-nos ao enlutado que perdeu um 
ente querido, é dar o ombro para o entristecido pela perda 
de um amor, é ser a companhia do solitário, é ouvir a mesma 
história uma porção de vezes por parte do carente. Chorar 
com a família necessitada, com o pai de um drogado, com a 
mãe da prostituta, com a família do traficante, com o irmão 
desprezado.

Ser pastor é não ter outro interesse senão o pregar a 
Cristo. É não se envolver nos negócios deste mundo, buscando 
riquezas, fama e posição. É saber dizer não quando o coração 
disser sim. É não ir à casa dos ricos em detrimento dos pobres. 
É não dar atenção demasiada para uns, esquecendo-se dos 
outros. É não ficar do lado dos jovens, em detrimento dos 
adultos e vice-versa. Ser pastor é não envolver-se em demasia 
com as pessoas, ao ponto de se perder a linha divisória do 
amor e do respeito, do carinho e da disciplina. Ser pastor é não 
aceitar subornos nem tampouco desprezar os não expressivos.

Ser pastor é ser pai. É disciplinar com carinho e amor, 
conquanto com a firmeza da vara, da correção e, não raras 

vezes, da exclusão de pessoas queridas. É obedecer a Bíblia, 
não aos homens. É seguir a Deus, não ao coração. Ser pastor 
é ser justo. Ser pastor é saber dizer não, quando a emoção 
manda dizer sim. Ser pastor é ter a consciência de não ser 
sempre popular, principalmente quando tiver que tomar 
decisões pesadas e difíceis, e saber também ser humilde 
quando a bênção de Deus o enaltecer diante do rebanho e 
diante do mundo. Os erros são nossos, mas a glória é de Deus.

Ser pastor é levantar-se quando todos estão dormindo 
e dormir quando todos estão acordados, socorrendo ao 
necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir 
esforços pela paz. É pacificar pais e filhos, maridos e esposas, 
sogros e genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é sofrer o dano, o 
dolo, a injustiça, confiando nAquele que é o galardoador dos 
que o buscam. Ser pastor é dar a camisa quando lhe pedem 
a blusa, andar duas milhas quando o obrigam a uma, dar a 
outra face quando esbofeteado.

Ser pastor é estar pronto para a solidão. É manter-
se no Santo dos Santos de joelhos prostrados, obtendo 
a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor é não 
fazer da esposa um saco de pancadas, onde descontar sua 
fragilidade e cansaço. Ser pastor é ser sacerdote, mantendo 
sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa 
continuar sendo segredo, e repartindo com as pessoas certas 
aquilo que é “repartível”.  Ser pastor é muitas vezes não ser 
convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia 
ou ser deixado de fora de um evento, e ainda assim manter a 
postura, a educação, o polimento e a compaixão. Ser pastor 
é ser profeta, tornar o seu púlpito um “assim diz o Senhor”, 
uma tocha flamejante, um facho de luz, uma espada de dois 
gumes, afiada e afogueada, proclamando aos quatro ventos 
a salvação e a santificação do povo de Deus.

Ser pastor é ser marido e ser pai. É fazer de seu 
ministério motivo de louvor dentro e fora de casa. É não 
causar à esposa a sensação de que a igreja é uma amante, uma 
concorrente, que lhe tira todo o tempo de vida conjugal. Ser 
pastor é amar aos seus filhos da mesma forma que ensina aos 
pais cristãos amarem aos seus. É olhar para os olhos de seus 
filhos e ver o brilho de seus próprios olhos. É preocupar-se 
menos com o que os outros vão pensar e mais no que os filhos 
vão aprender, sentir e receber. É ver cada filho crescer, dando 
a cada um a atenção e o amor necessários. É orgulhar-se de 
ser pai, alegrar-se por ser esposo, servir de modelo para o 
povo. E, quando solteiro, tornar a sua castidade e dignidade 
modelo dos fiéis, enaltecendo ao Senhor, razão de sua vida.

Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem 
super-homens, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas 
preferiu fazer de pecadores convertidos os líderes de rebanho, 

SER PASTOR 

INFORMATIVO MCA

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

pois, sendo humanos, poderiam mostrar aos demais que é 
possível ser uma bênção. Mas, quando pecarem, saberem 
pedir perdão. A humildade é uma chave que abre todas as 
portas, até as portas emperradas dos corações decepcionados. 
A humildade pode levar o pastor à exoneração, como prova 
de nobreza e integridade, como pode fazê-lo retomar seus 
trabalhos com maior pujança e vigor. Há pecados que põem 
fim a um ministério e ser pastor é saber quando o tempo 
acabou. Recomeçar é possível, mas nem sempre. Ser pastor 
é saber discernir entre ficar ou sair, entre continuar pastor e 
recolher-se respeitosamente.

Ser pastor é crer quando todos descrêem. Saber esperar 
com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade. 
É fazer de seu púlpito um farol gigantesco, sob cuja luz o povo 
caminha sempre em frente, para cima e em direção a Deus. Ser 
pastor é ver o lado bom da questão, é vislumbrar uma saída 
quando todos imaginarem que é o fim do túnel. Ser pastor é 
contagiar, e não contaminar. Ser pastor é inovar, é renovar, 
é oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. 
Ser pastor é fazer o povo caminhar mais feliz, mais contente, 
é fazer a comunidade acreditar que o impossível é possível, 
é fazer o triste ser feliz, o cansado tornar-se revigorado, o 
desesperado ficar confiante e o perdido salvar-se. As guerras 
não são ganhas com armas, mas com palavras, e as do pastor 
são as palavras de Deus, portanto, invencíveis. 

Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem 
perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e companheiro 
dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério 
como uma pérola na coroa de sua história. Ser pastor é ser 
companhia desejada, querida, esperada. É saber calar-se 
quando o silêncio for a frase mais contundente, e falar quando 
todos estiverem quietos. Ser pastor é saber viver. Ser pastor 
é saber morrer.

E quando morrer, deixar em sua lápide dizeres 
indeléveis, que expressem na mente de suas ovelhas o que 
Paulo quis dizer, quando estava para partir: “combati o bom 
combate, terminei a carreira, guardei a fé”. Ser pastor é falar 
mesmo depois de morto, como o justo Abel e o seu sangue, 
através de sua história, de seu exemplo, de seus escritos, de 
suas gravações. Ser pastor é deixar uma picada na floresta, 
para que outros venham habitar nas planícies conquistadas 
para o Reino do Senhor. Ser pastor é fazer com que os 
filhos e os filhos dos filhos tenham um legado, talvez não de 
propriedades, dinheiro ou poder político, mas o legado do 
grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o 
que é ser um pastor.

Eu sou pastor.

Obrigado, Senhor!

Pr. Wagner Antônio de Araújo
Igreja Batista Boas Novas de Osasco, SP

Extraído



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

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, o 
nosso coro se encontra de portas.
Nossos ensaios serão aos domingos
09/06 Não haverá ensaio
16/06 Todos os Naipes 16h30min
23/06 Todos os Naipes 16h30min

“Tudo quanto tem fôlego louve ao 
SENHOR. Louvai ao SENHOR;”  Sl 150:6

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

MUSICA EM GUARABU
Ajude-nos com sua sugestão 
preenchendo nosso formulário no 
site de nossa igreja sobre quais 
instrumentos musicais poderiam 
ser ministrados em nosso curso de 
orientação musical.
Esta pesquisa se encerrará dia 30 
de junho. Sua opinião é muito 
importante para nós.” 
www.ibguarbu.org

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: 04,11,18 e 25 de junho
Horário: 19:30 às 21:30 horas
Preletor: Pastor Damy Ferreira

ARRAIÁ DO ADOLOVEM
Dia: 29 de junho, no Salão Social da IBG.

AGENDA
[HOJE] Dia do Pastor - 2° Domingo
- Almoço do Adolovem
[12/06] Dia dos Namorados 
[13/06] Reunião do Conselho, às 19:30h.
[16/06] Assembléia Administrativa 
Regular, 10h00.
- Culto de 11 anos do Elion, às 19h00.
[22/06] 10º Jantar dos Eternos 
Namorados (Ministério com Famílias)
[23/06] Dia de Educação Cristã 
Missionária - Culto dirigido pela MCA 
- para levantamento de ofertas para o 
CIEM, às 10h00.
[29/06] MCA - Confraternização das 
Aniversariantes do Semestre - 15h00.
[30/06] Dept. Infantil - Anivesariantes

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: 
N:       
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show: 
M: Andressa / N: Karina
Contagem de Numerários:
M: Vandete e Shirley
N: Talita/Irinéia/Luciane
Escala da Recepção:
M: Vera Lucia / Santos
N:  Magaly/Irinéia/Ataíde/Osmar
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Jairo e Alex
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Paulo Freire
N: Diac. Osmar Paulino
Escala de Dirigentes:
M/N: 
Escala de Regência:
M/N: Pr Paulo
Escala de Pianista:
M/N: Eli 

     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 Jathir; irmã Nair Tavares; 
Julia Martinez Gonçalves; Rogério 
Marques.

Parabéns pra você... 

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

Eli Valentim da Rocha
09/06..................................................3868-1831

Laodicéia Fraga da Silva 
15/06..................................................3796-1947

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Vespertino - 19h00

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

Boas Vindas e Oração.....................................................................Dirigente

“Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua 
casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo” 

(Sl. 5.7)

Cântico............................................................................................ Minst. Elion

Leitura bíblica..............................................Salmos 16.11 e Isaias 12. 2-4

Dirigente: Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença 
há fartura de alegrias; à tua mão direita há delícias 
perpetuamente. 

Congregação: Eis que Deus é a minha salvação; nele confiarei, 
e não temerei, porque o SENHOR DEUS é a minha força e o 
meu cântico, e se tornou a minha salvação.

Dirigente: E vós com alegria tirareis águas das fontes da 
salvação.

Todos: E direis naquele dia: Dai graças ao SENHOR, invocai o 
seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai 
quão excelso é o seu nome.

Momento de dedicação de Dízimos e Ofertas

Canto 323 HCC...................................................Eu alegre vou na sua luz

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

Oração e Benção

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

DIA DO PASTOR  

Preludio..........................................................................................Piano e Flauta

Boas Vindas.......................................................................................... Dirigente

 “A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida 
do dom de  Cristo. E ele deu uns como apóstolos, e outros 

como profetas, evangelistas (...) PASTORES e mestres para o 
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a 

edificaçãodo Corpo de Cristo”. (Efésios 4.7,11, 12)

 O Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores segundo 
o Seu coração...

Canto 236 HCC...................................................Sim, o Senhor aqui está         

Canto 2 HCC................................................................Santo! Santo! Santo!              

Oração

... para anunciarem a Sua Palavra

Leitura bíblica em uníssono: 1Tm 3.1; 2Tm 2.15; 4.2 

Momento de entrega de Dízimos e Ofertas
Canto 478 HCC...............................  Tua Voz Escuto a Convocar-me

Oração de Agradecimento

.... restaurando os contritos de coração

Leitura bíblica pelo dirigente: Isaías 61. 1-4

Canto 208 HCC............................Eu não posso fugir do teu Espírito

Momento de Ação de Graças pela vida do nosso pastor e 
sua família

Leitura bíblica com canto 183 HCC: Salmo 23; João 10.10,11, 
12-14, 16
Orações 

... proclamando a liberdade aos cativos

Mensagem 

Canto 560 HCC.............................................................Olhando para Cristo

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

Matutino - 10h15min


