
ANO L  I  Nº 14 I  13 de abril 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, papai e mamãe NÃO estamos de férias, a EBD e os Cultos infantis estão 
sendo realizados normalmente.

Se você deseja fazer parte do Ministério Infantil ajudando no Culto Infantil, fale com 

a irmã Jennifer Nogueira.

O que é adoração para você?

Segundo Donald Hustad, 
“adoração é a nossa resposta 
afirmativa à auto revelação 
de Deus. Deus faz e sempre 
continuará a dar o primeiro 
passo, mostrando-se em poder 
e em amor, convidando-nos a 
corresponder à sua iniciativa.”

Adorar é pensar em Deus 
e conversar com Ele. Adorar é 
pregar as boas novas de Deus e 
ministrar a um mundo faminto 
e ferido. Adorar é desfrutar do 
mundo de Deus com gratidão. 

Uma comparação de várias 
traduções da Bíblia demonstra 
que não existe uma distinção 
semântica entre “adoração” e 
“culto”. Adoração é culto. Culto 
é adoração. Para o cristão, cada 
ato de vida deve ser um ato de 
adoração.

Temos observado que um 
número demasiado de cristãos 
amam o seu trabalho, levam a 
sério a sua diversão e brincam 
com a sua adoração. E hoje, temos 
o privilégio e a oportunidade 
de aperfeiçoar nossos dons 
à adoração da Deus, por que 
desperdiçar? Temos, através 

da instrumentalidade de Deus, a 
honra de ser como ferramentas 
de adoração e salvação àqueles 
que ainda não conhecem como o 
conhecemos, por não fazê-lo?

Certa vez o Arcebispo William 
Temple disse: “o mundo pode ser 
salvo por uma coisa: adoração. 
Sim, pois adorar é despertar a 
consciência pela santidade de Deus, 
alimentar a mente com a verdade 
de Deus, purificar a imaginação 
pela beleza de Deus, abrir o coração 
para o amor de Deus, devotar a 
vontade ao propósito de Deus.”

Gary Rhodes e Claire Cloninger 
em sua belíssima obra: “Experência 
com Deus – o musical” escrevem:

Não é o que eu farei por Jesus, 
mas o que ele fará em mim.

Não é o meu próprio poder, mas o 
seu poder em mim.

Não é o que ele quer que eu faça, 
mas o que ele quer que eu seja.

Já me perguntei: “o que faria 
Jesus?” E agora vou buscar.

Não são os meus planos que ele 
quer, pois ele já traçou os seus.

Não é o que eu posso ofertar, pois 
tudo vem das suas mãos.

Se eu abrir mão das minhas ideias 
e deixá-lo dirigir,

Não perguntarei: “o que faria 
Jesus?” Mas verei ao meu redor.
O que ele está fazendo bem aqui 

onde eu estou?
E quais são os planos do seu 

coração?
Deus quer que eu faça parte e seja 

honesto ao perguntar:
“O que ele está fazendo e se eu 

vou ficar à parte?”

Deus, a seu tempo, trouxe 
pessoas com o desejo sincero da 
adoração em seu corações, uma a 
uma, cada qual em seu momento. 
Juntos formamos o CORO ELOS, 
e como vasos, nos dispomos à 
Santidade e à Adoração, nas mãos 
do Oleiro: Deus!

Eliane Valentim



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: 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.

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos com pesar o falecimento 
da irmã Maria da Glória de Souza 
Santos, esposa do Diac. Santos, no dia 
10/04.
Contamos com o apoio e orações para 
que o Santo Espírito esteja confortando 
e consolando a família.

AGENDA
[HOJE] 10:00 - 11:00 Encerramento da 
Semana em Foco da MCA
10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
[14I04] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG
[16I04] 19:30 - 20:30 Direção do Culto 
de Oração - MCA

[17I04] Paixão de Cristo
19:30 - 21:30 Ensaios do Coro Dons 
& Tons

[19I04] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

[20I04] Páscoa
10:00 - 12:00 Culto Matutino
10:30 - 11:30 Encerramento da Semana 
em Foco da MCA
19:00 - 20:00 Apresentação para Páscoa 
- Dept. Infantil
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[21I04] Dia de Tiradentes
19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG

[23I04] 19:30 - 20:30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico
[24I04] 19:30 - 20:30 Reunião do 
Conselho Administrativo Eclesiástico

[26I04] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

     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: ----------
Áudio: 
M/N: Johny/Alcides
Data-Show:  
-----------
Contagem de Numerários:
M: Telma
N: Veraneide / Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha/Valdemir
N: Magaly/Ataíde/Osmar
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Jairo/Alex                            
Escala de Dirigentes:
M: Vandete Silva 
N: 
Escala de Regência:
M/N: Eliane 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; Claudia Cristina 
da Silva; Flávia; Viviane; Thiago; 
Carlos Alberto; Cícero; Welington 
(filho irmão Alayr); Julia Martinez 
Gonçalves; Alacir Motta (mãe da 
Magaly)

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... 
Cléa Regina dos Santos de Souza 
15/04....................................................3383-6567

Deivison da Cruz Noronha 
15/04.................................................3909-3400

Gilberto da Rocha Chaves 
15/04...................................................2465-1863

Karina de Oliveira Santos Nogueira 
19/04..............................................98382-6535

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                            Instrumental

Boas Vindas e Oração                                               Vandete S. Ferreira                                           

“Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração; contarei 
todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; 

cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo”.  (Salmos 9:1-2)

Hino 9 HCC                                                         Louvamos-Te, ó Deus 

Encerramento da Semana em Foco MCA                   Ir. Waldette Silva

Leitura Bíblica Alternada                                 Salmos 42:1-3, 8, 11

DIRIGENTE: Como a corça anseia por águas correntes, a minha 
alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do 
Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?

CONGREGAÇÃO:  Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de 
dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: “Onde está o seu 
Deus? “ Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noite esteja 
comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. 

TODOS: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que 
está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança 
em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus. 

Momento de Louvor                                              Ministério Elion

Conexão Missionária

Tema: “Entre em campo com Cristo, pelas nações.”

Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão” 
(Apocalipse 15.4)

Entrega de Dízimos e Ofertas – Musica da Campanha   Minist Elion

Oração de Agradecimento

Mensagem                                                                Pr. Ivan Xavier

Oração

Poslúdio                                                                             Instrumental

Primeiro aniversário do Coro Elos

Louvemos o Maravilhoso amor de Deus!

“Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?” 
(Sl. 116:12)

Prelúdio                     Ficarás onde estais                        Piano e flauta

Oração de louvor                                               

Leitura Bíblica em uníssono Rm.8:31;32 e 39
Que diremos, pois, a estas coisas?Se Deus é por nós, quem será 
contra nós?Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, 
antes o entregou por todos nós,como nos não dará também com 
ele todas as coisas? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma 
outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em 
Cristo Jesus nosso Senhor! 

Hino 417 HCC   Que segurança sou de Jesus!    Phoebe Palmer Knapp

Coro Elos         Deus é amor      John Bowring – George Coles Stebbins

Louvemos porque a graça de Deus trouxe a Salvação!

Leitura Bíblica Deuteronômio 32:3 – 4; Tito 2:11

Conexão Missionária

Cânticos                                          Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória

Poema            Louvai ao Senhor                   Cirlene Pinheiro Cardoso

Louvemos porque o amor  Deus nos restaura!

Coro Elos                Restaura em mim a alegria                   Harlen Moore
                               Louvai a Deus,Senhor             Camille Saint-Saens

Mensagem                                                                          Pr. Ivan Xavier

Louvemos  seu amor imenso!

Coro Elos           O amor de Deus                             Trad. Eli Prates

Oração Bênção

Poslúdio           Orquestra Guarabu     Meu Tributo     André Crouch

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. 


