
ANO XLIX  I  Nº 25 I  16 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)
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.

No dia 02 de março de 2008 aconteceu 
a queda de um avião monomotor na Barra 
da Tijuca e os quatro ocupantes morreram 
carbonizados. Investigadas as causas, 
verificou-se que o avião caiu por erro no 
abastecimento. Tendo sido fabricado para 
usar gasolina de aviação, foi abastecido no 
aeroporto de Jacarepaguá com querosene 
de aviação. Com o combustível errado ele 
até voou, mas logo começou a “tossir” e o 
piloto, apesar de experiente, não conseguiu 
evitar a queda.

O que aprendemos dessa experiência? 
Não podemos alterar o padrão estabelecido 
pelo fabricante. Se o fizermos, certamente 
colheremos tragédias.

E o homem? Será que existe um padrão 
para o seu bom funcionamento? Obviamente 
que sim. O Criador o fez com uma distinção 
especial, diferente dos outros seres criados. 
Por ter a imagem e a semelhança de Deus, o 
seu bem estar está diretamente ligado a sua 
Palavra. Com ela no coração somos totalmente 
abençoados, e vamos longe, até a eternidade!

Pensemos agora no que as pessoas têm 
feito de suas vidas. Quanto “combustível” 
adulterado tem sido colocado no coração das 
pessoas? Quanto lixo e quanta fonte poluída 
tem alimentado a mente da nossa sociedade? 
Quantas tragédias acontecem diariamente 
no mundo por conta de todo esse mal que 

é plantado sistematicamente no coração dos 
seres humanos?

Há também aqueles que preferem 
abastecer o carro com o combustível mais 
barato, mas logo constatam que a gasolina 
estava “batizada” quando o motor começa 
falhar. Assim é também na vida espiritual. 
As palavras “mais baratas” podem até ser 
agradáveis ao coração, mas depois a fatura 
vem com juros e correção monetária.

Em meio a todo esse caos de palavras 
“mais baratas”, de doutrinas falsas, de 
combustível errado, brilha uma luz na 
escuridão. A Palavra do Senhor Jesus é a 
única palavra que verdadeiramente alimenta a 
alma e o coração do ser humano. Com ela no 
coração, todos os nossos sentidos funcionam 
bem. Todas as percepções do nosso ser são 
ativadas para fazermos escolhas certas, para 
sermos agradáveis àquele que nos criou a sua 
imagem e semelhança.  

E você, já refletiu sobre o alimento da 
sua alma? É alimento fora das especificações? 
É alimento mais barato? Se não for a Palavra 
de Deus você ainda não experimentou a 
verdadeira vida.  

Creia, Jesus é o nosso Pão da Vida. 
Busque e viva de acordo com a sua Palavra.

Pastor Ivan Xavier

 JESUS CRISTO É O PÃO DA VIDA

INFORMATIVO MCA
- Reunião de oração toda terça-
feira, às 15h00. 
- [23/06] Dia de Educação Cristã 
Missionária - Culto dirigido pela 
MCA - para levantamento de 
ofertas para o CIEM, às 
10h00.

Ministério de Ação Social

29 I Junho, às 18h00



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.

28ª Assembleia Anual da AIBIG
Dia 29/06 (sábado), com a seguinte pauta:
17:30h - Relatórios e eleição da nova Diretoria e 
do novo Conselho Fiscal. Participação especial 
do coro Gláucia Leite, da IB. Tauá.
20:00h - Culto inspirativo. Preletor: Pr. Maurício 
do Amaral Bossois, da IB. Tauá. Participação 
especial do Coro Elos da IB. Guarabu.
Local: IB. Bancários (Av. Dr. Agenor de Almeida 
Loyola, 401 - Bancários)

AGENDA
[20/06] Reunião do Conselho e 
Ministérios, às 19h30min.
[23/06] Dia de Educação Cristã 
Missionária - Culto dirigido pela MCA 
- para levantamento de ofertas para o 
CIEM, às 10h00.
- Assembléia Administrativa Regular.

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: Marilza / Vera C. 
N: Veraneide / Regina Célia
Escala da Recepção:
M: Almerinda / Alayr  
N:  Almerinda / Alayr  
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Saturnino e Wilson
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Osmar Paulino
Escala de Dirigentes:
M/N: Pr Marcondes
Escala de Regência:
M/N: Ingrid
Escala de Pianista:
M/N: Paul 

     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

Paulo Roberto de Oliveira Bassil Pires 
18/06..................................................3496-5756

Sidmar José Cruz
18/06..................................................2463-7376

Alayr Antônio Nagem
21/06...................................................3353-0715

Maria Salgado Fernandes 
21/06..................................................3396-2091

Sabrina Silva Louzada
21/06..................................................3895-8574

Em destaque

ENCONTRE-NOS

Vespertino - 19h00

NOSSO ESPÍRITO SE RENOVA NA PRESENÇA DO SENHOR!

Preludio........................................................................................................... Minst. Elion

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

Oração 

Recitativo Bíblico:  (Is. 40. 31)
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão 
com asas como águia; correrão e não se cansarão; caminharão e 
não se fadigarão.” 

Canto................................................................................................................ Minst. Elion

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um 
espírito reto.” (Salmos 51.10)

Canto..................................................................................................................Minst. Elion

Entrega de Dízimos e Ofertas

“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 

seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Rm 12. 2)

Canto..................................................................................................................Minst. Elion

Oração de Agradecimento

“Porque há esperança para árvore, que, se for cortada, ainda se 
renovará, e não cessarão seus renovos.” (Jó 14. 7)

Canto..................................................................................................................Minst. Elion

Momento de Intercessão.................................................................Pr. Ivan Xavier

“... e vos renoveis no espírito do vosso entendimento.”(Ef 4. 23)

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

Benção Apostólica

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

LOUVEMOS A CRISTO - O NOSSO SALVADOR 

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

Boas vindas e Oração .....................................................................Dirigente

Leitura Bíblica: Salmo 63. 2 a 4 

DIRIGENTE: Senhor, quero contemplar-te no santuário e avistar 
o teu poder e a tua glória. 

CONGREGAÇÃO: O teu amor é melhor do que a vida! Por isso 
meus lábios te exaltarão. 

TODOS: Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei 
as minhas mãos. 

Momento de Dedicação Dízimos e Ofertas.......................  340 HCC   
“Salvador Bendito” 

Oração de Gratidão

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

Oração

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

Oração final 

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

Faça aqui suas anotações:
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Matutino - 10h15min


