
ANO L  I  Nº 21 I  01 de junho 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  
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 
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

ATENÇÃO JUNIORES

União de Juniores estará 
funcionando todos os 
domingos, às 18h00 com o Tio 

Paul  Tavares.

INFORMATIVO DEPARTAMENO INFANTIL
ATENÇÃO
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).” 

Junho é o mês do homem 
batista, mas a ênfase é dada 
no primeiro domingo do 
mês, visto que a primeira 
organização de homens 
batistas no Brasil se deu no 
dia 04 de junho de 1916, na 
Primeira Igreja Batista do Rio 
de Janeiro, com a presença de 
11 homens, recebendo o nome 
de Sociedade Cooperadora de 
Senhores.

A organização dos homens 
batistas tem a finalidade de 
servir de elemento motivador 
para a integração de todos os 
homens da igreja. Para isso, 
devem se reunir regularmente 
para promover estudos 
bíblicos, conduzir momentos 
de oração, planejar e executar 
ações evangelísticas e 
missionárias, realizar mutirões 
em favor dos mais carentes, 
visitar e encorajar os homens 
mais fracos na fé e promover 
o estudo das biografias 
missionárias.

O elemento chave do 
trabalho dos homens batistas é 
o lider. Quando existe uma boa 
liderança, os demais homens 
ficam motivados e encorajados a 
cooperarem. Uma boa liderança 
sempre parte de alguém que 
tem o coração por inteiro na 
obra de Deus. Alguém que 
sonha com uma igreja melhor, 
que percebe as deficiências e 
deseja saná-las. Alguém que 
seja presente e integrado aos 
cultos e atividades da sua igreja, 
que coopera com o pastor 
nos inúmeros encargos na 
condução do rebanho. Alguém 
também que seja amável no 
trato com os demais irmãos, que 
saiba compreender as inúmeras 
diferenças de uma pessoa para 
outra e que também saiba fazer 
limonadas dos limões que a 
vida nos dá.

Aquele homem que se 
dispõe a servir com alegria na 
obra de Deus será louvado e 
reconhecido perante os demais 

irmãos. Servirá de inspiração 
para os mais jovens e colherá 
inúmeras amizades. Sua família 
também ficará dignificada e 
fortalecida na fé em Cristo. Além 
disso, receberá o galardão do 
Senhor pelo bom trabalho que 
faz em favor do próximo.

Que neste dia do homem 
batista, fiquem realçadas as 
palavras do compromisso do 
homem batista, e que, de fato, 
sejam praticadas:

Prometo, esforçar-me por 
uma vida digna do homem 
batista. Guardar meus lábios 
da mentira, da impureza e de 
tomar o nome de Deus em vão. 
Conservar meu corpo limpo 
para o serviço. Dar tudo o 
que puder para o sustento de 
missões e para o meu trabalho, 
e ajudar a estabelecer o Reino 
de Deus na Terra. Se não for 
assim, para que nasci?

Pastor Ivan Xavier

DIA DO HOMEM BATISTA



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: 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 do Homem Batista 
10:00 - 11:00 Ceia do Senhor – Batismos
19:00 - 21:00 Culto Vespertino 
[02I06] Dia Internacional de Oração 
pelas Crianças em Crise
19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG
[04I06] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico
[07I06] 10:00 - 11:00 Transpondo 
Muros em Guarabu (Evangelismo)
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
19:30 - 21:00 Culto das Mulheres

     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: Juliane Bitencourt
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: -------------
Contagem de Numerários:
M: Lucia / Telma
N: Irinéa / Veraneide
Escala da Recepção:
M: Saturnino/Lucia
N: Edna/Valdemir/Pr Paulo 
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos               
Escala de Dirigentes:
M: Ir. Edna Fraga
N: Diac. Josias de Jesus
Escala de Regência:
M/N: Elinéa Valentim
Escala de Pianista: 
M/N: ----------

     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); Julia Martinez 
Gonçalves; Alacir Motta (mãe da 
Magaly); Ir. Renã de Melo

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... 
Anderson de Oliveira Pereira 
02/06.....................................3885-8424

Lucas da Rocha Freire 
05/06.....................................3366-4697

Raquel Soares da Rocha Chaves 
05/06.....................................2465-1863

Altina Chaves Rosa
06/06.....................................2462-1463

Magaly Motta 
07/06......................................3396-0077

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Boas Vindas                                                                    Edna Fraga

Prelúdio                                                                           Instrumental                           

Leitura Bíblica                                                             Romanos 10:9-10
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto 
que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz con-
fissão para a salvação.

Momento de Louvor                                                       Ministério Elion

Leitura Bíblica:                                                                 João 3: 1-6

Dirigente: E havia entre os fariseus um homem, chamado 
Nicodemos, príncipe dos judeus.Este foi ter de noite com Jesus, 
e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; 
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não 
for com ele.

Congregação: Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na 
verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver 
o reino de Deus.

Homens: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, 
sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua 
mãe, e nascer?

Mulheres: Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que 
aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 
reino de Deus.

Dirigente: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do 
Espírito é espírito.

Celebração do Batismo                                                      274 CC

Leitura Bíblica                                                                  Efésios 4: 4 - 6
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados 
em uma só esperança da vossa vocação; Um só Senhor, uma só fé, 
um só batismo; Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, 
e por todos e em todos.

Entrega de Dízimos e Ofertas                                           422 HCC

Celebração da Ceia do Senhor                                          514 HCC

Poslúdio                                                                            Instrumental 

Prelúdio                                                                      Instrumental

Boas Vindas                                                  Diac. Josias de Jesus

Hino    235 HCC                                           Vinde, cristãos, cantai                        

LOUVAREI E PROCLAMAREI O NOME DO SENHOR...

...PORQUE ELE É DEUS!

Entrega de Dízimos e Ofertas -                                         09 HCC 
Louvamos-te, ó Deus

Oração de Gratidão

Leitura bíblica:                          Deuteronômio 32:1-4; Salmos 86:12

Dirigente: Escutem, ó céus, e eu falarei; ouça, ó terra, as palavras 
da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas 
palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto 
novo, como garoa sobre tenras plantas.

Mulheres: Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza 
do nosso Deus!

Homens: Ele é a Rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os 
seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros; justo 
e reto ele é.

Todos: De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus; 
glorificarei o teu nome para sempre.

Momento de Louvor                                               Ministério Elion

Oração Intercessora

...PORQUE SUA SOBERANIA É PLENA

Mensagem                                                                 Ir Nair Bastos

Oração e bênção

Poslúdio                                                                      Instrumental

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.

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

União de casais 
Todo domingo às, 18h00.

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h00. 

Atenção membros da IBG:
O Pastor Ivan está ministrando 
estudos sobre a Igreja em Células, 
todas as quartas-feiras, no culto de 
oração. É de suma importância que 
os membros venham e participem 
dos estudos para que haja a 
renovação em nosso modo de 
ser Igreja.

MENSAGEIRAS DO REI
Atenção meninas!
Nossas reuniões serão todo segundo 
domingo de cada mês, às 18h.

A família do irmão João Renã 
solicitou que os membros da 
Igreja que o visitam, evitem ir 
mais de dois por dia, e que as 
visitas sejam breves, evitando 
fazê-lo falar muito. Isso é 
para o bem dele, e todos nós 
entendemos. 
                       Pr Ivan Xavier


