
ANO XLIX  I  Nº 47 I  17 de novembro 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 /MCA  
17-21h30min - Projeto Música em Guarabu
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Dons & Tons
SÁBADO 
14h - Ensaio do Elos

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

Informativo do Departamento Infantil 

Neste fim de semana a nossa Igreja está 
realizando programações especiais no sábado 
e no domingo para comemorarmos os 49 anos 
de existência, completados no último dia 14 de 
novembro.

Numa data especial como esta, é sempre 
bom lembrar que nós somos herdeiros de um 
valoroso legado espiritual e material que nos foi 
deixado pela fé daqueles que nos antecederam. 
Ao longo desses anos, vários pastores e irmãos 
abnegados conduziram este rebanho na realização 
da vontade de Deus no mundo. A todos os servos 
e servas fiéis, do passado e do presente, o nosso 
respeito e a nossa eterna gratidão.

Olhando para o nosso momento atual 
poderíamos dizer que o nosso maior desafio 
continua ser o de fazer brilhar em nossos membros 
a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Com 
o passar dos anos, algumas igrejas se perdem 
quando não conseguem destacar o seu verdadeiro 
foco, que é o amor a Deus, ao próximo e a si 
mesmo. A igreja cujos membros não tem o Espírito 
de Cristo, ainda não experimentou o que é ser 
uma verdadeira igreja do Senhor. É paradoxal 
pensar assim, mas, no Reino de Deus, primeiro se 

perde para depois se ganhar. Primeiro temos que 
abandonar a velha vida, egoísta e centrada em 
si mesma, para então termos condições de fazer 
sobressair a nova vida.   

O esforço em busca da nossa verdadeira 
identidade em Cristo é algo que vale à pena e 
passa pelo teste da humildade e da confiança 
que devemos ter uns para com os outros. É 
sempre bom lembrar a figura de que somos um 
só corpo em Cristo, e que trabalhamos de maneira 
coordenada e ordeira para o benefício de todo o 
corpo. Todos os membros têm os seus dons em 
particular, mas um dom estará sempre sujeito ao 
outro dom, e todos os dons estão sujeitos a Cristo, 
representados na Igreja do Senhor.

Contamos com a presença dos membros da 
nossa Igreja nos cultos em comemoração ao nosso 
aniversário neste final de semana, e que Deus 
nos ajude como Igreja do Senhor a vencermos a 
nossas próprias limitações, para que a vontade 
do Senhor Jesus continue sendo feita em nós e 
através de nós. 

Pastor Ivan Xavier

49 anos Vencendo Desafios

INFORMATIVO MCA

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

“ATENÇÃO PAIS”
(Crianças, Juniores e Adolecentes)

O Natal está chegando...É tempo de celebrarmos!!!

Estamos preparando uma linda Cantata de Natal, com o coro Infanto-
Juvenil,  e os ensaios estão começando hoje, nos horários do culto Infantil 
da manhã e noite, Não deixe seu(a) filho(a) fora dessa!

A apresentação será no dia 15 de dezembro, às 19h00.

Missões Nacionais

TEMA 2013

EDIFICADOS EM

 

CRISTO,O,

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 
escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e 
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim 
de que tudo quanto em meu nome pedirdes 
ao Pai ele vo-lo conceda.”  João 15.16



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

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 aju-
dar na recuperação de 
dependentes químicos (in-
clusive álcool e tabaco). 

Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

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 nas seguintes 
datas: 19 de novembro de 2013 (terça-
feira); dia 18 de fevereiro de 2014 
(terça-feira); dia 20 de maio de 2014 
(terça-feira) e dia 15 de julho de 2014 
(terça-feira). Após esse período de 
depuração, o nosso Regimento Interno 
será registrado em cartório e valerá 
oficialmente.

AGENDA
[Hoje] Dia da Educação Teológica   
- Aniversário da IBG 49 anos, culto de 
Gratidão, às às 10h30min e 19h00.
[20I11] Dia Nacional da Consciência 
Negra.
[21 I11]  Reun ião  do  Conse lho 
Administrativo Eclesiástico, às 19:30min.
[22I11] Dia do Músico.
[22, 23 e 24I11] Retiro dos Casais - 
Ministério com Famílias.
[24I11] Dia do Músico Batista .
- Profissão de fé /Assembléia Geral 
Ordinária, às 10h00.
- Batismo, às 19h00.

Encerramanto de Missões 
Nacionais
Dia 01/12/2013, às 10h00.
Presença da Missionária Marília - JMN 
-  falará sobre LIBRAS (Linguagem Surdo/
mudo)

5º aniversário do ministério 
do Pastor Ivan Xavier  
A Igreja Batista em Guarabu, tem o prazer 
de convidá-lo(a) para o Culto de Gratidão a 
Deus pelos 5 anos de ministério do Pastor 
Ivan Xavier, que será realizado no dia 27 de 
novembro de 2013 (quarta-feira), às 19h00.
Participação Musical: Grupo Canções

     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: Irene
N: Glória
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show:  
M: Juliane
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M: Vandete e Shirley
N: Irinéia e Vera Cunha
Escala da Recepção:
M:  Almerinda / Alayr                                                             
N:   Veraneide / Paulo Freire         
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / N:  Saturnino e Wilson                 
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: Pastor Paulo Tavares
N: Pastor Ivan Xavier
Escala de Regência:
M/N: Anderson Pereira
Escala de Pianista:
M/N: Eliane 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

Parabéns pra você... 
Mariane Maria Nascimento Gonçalves 
20/11........................................................2466-6723

Silvia Maria da Conceição
21/11.........................................................3366-4964

Marcondes Tavares Nogueira 
23/11......mtavaresnogueira98@gmail.com

Saturnino Gonçalves dos Santos 
23/11........................................................3366-4964

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

“Aleluia! Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom; 
o seu amor dura para sempre.”

(Salmos 106:1)

Prelúdio.................................................................................................... 611 HCC

Leitura bíblica: Salmos 106:2; Salmos 107:15b

Dirigente: Quem poderá descrever os feitos poderosos do 
Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? 

Todos: Dêem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas 
maravilhas em favor dos homens.

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

“Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome 
merece; adorem o Senhor no esplendor do seu 

santuário.” (Salmo 29.2)

Momento de Entrega de Dízimos e Ofertas........................... 422 HCC

Oração de Agradecimento

Conexão Missionária:

Tema: VIVO PARA A GLÓRIA DE DEUS, PARA O QUE VOCÊ 
VIVE?

Divisa: “E ele morreu por todos, para que os que vivem não 
vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e 
ressuscitou” (2 Coríntios 5.15)

Canto -  406 HCC Castelo forte é nosso Deus (M. Lutero) 
              193 HCC Maravilhosa graça (H. Lillenas)

Mensagem............................................... Pr José Paulo Moura Antunes 
(PIB do Recreio dos Bandeirantes)

 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

EDIFICADOS EM CRISTO, É TEMPO DE FRUTIFICAR!

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos 
nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a 
fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo 

conceda.” (João 15:16)

Prelúdio......................................................Minist. Expressando o Louvor

Boas Vindas e Oração...........................................................Pr Ivan Xavier

Participação Musical ...................................................Ir. Johny Nogueira

Leitura bíblica: João 15: 1-5
Dirigente: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Congregação: Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e 
limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Dirigente: Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho 
falado.
Congregação: Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si 
mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim 
também vós, se não estiverdes em mim.
Todos: Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.

Participação Musical ........................................................................Coro Elos 

Oração

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

Participação .....................................................................Ir. Valdemir Vilarim 

Entrega de Dízimos e Ofertas................................ 56 HCC e 137 HCC

Oração de Agradecimento

Participação Musical ...........................Ir. Vivian e Juliane Gonçalves

Mensagem............................................... Pr José Paulo Moura Antunes 
(PIB do Recreio dos Bandeirantes)

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

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 

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

Culto das Mulheres

Dia 30 de Nov, às 19h00.

Contamos com sua presença,
                       será uma BENÇÃO!!


