
ANO L  I  Nº 09 I  02 de março 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

INFORMATIVO DEPARTAMENO INFANTIL

Já é do nosso conhecimento 
que a missão do Espírito Santo é 
edificar a Igreja; por isso, tudo o que 
o Espírito Santo faz aqui na Terra visa 
a esse propósito. A nossa edificação 
pessoal, por exemplo, tem em vista 
a edificação da Igreja. Ele não está 
ocupado com outra coisa a não ser 
edificar uma grande família para 
Deus, com filhos parecidos com 
Jesus. E Ele está nos convidando 
a ajudá-Lo nesta tarefa. Aqui é 
importante perguntar: Eu estou 
em linha com esse propósito? Nós, 
que estamos trabalhando com Ele, 
estamos edificando o quê? Estamos 
ocupados com quê? Estamos  
ajudando a eficar a Igreja da maneira 
dEle, ou da nossa maneira?

O problema principal é que 
muito daquilo que chamam de 
igreja ou de obra de Deus está longe 
de sê-lo. Há muitas programações 
e atividades nas igrejas, e parece 
que com isto se está edificando a 
Igreja de Jesus; mas são atividades e 
programas que Ele nunca mandou 
fazer.

É necessário perguntarmos 
a nós mesmos: Eu estou ocupado 
fazendo o quê? Se não estivermos 
cooperando com o Espírito Santo 
na edificação da Igreja, estaremos 
ocupados com a coisa errada. 
Compreender esta verdade é 
fundamental para que a visão de 
células seja assimilada. Aliás, sem 
esta compreensão as células não 

fazem sentido.

O Espírito Santo trabalha em 
nós, edificando Cristo em cada um 
de nós, até nos tornarmos iguais a 
Cristo aqui na Terra. Tudo começa 
quando nos convertemos: nesse 
momento Cristo é ministrado para 
dentro de nós, pois só assim Ele 
pode expressar-Se ao mundo, ou seja, 
Sua vida através da nossa. Só vamos 
expressar Cristo quando estivermos 
cheios dEle.

Os primeiros seguidores de 
Jesus foram chamados de “cristãos” 
porque eles manifestavam a vida 
de Cristo: faziam o que Cristo fazia, 
falavam como Cristo falava, agiam 
como Cristo agia. Manifestar a vida 
de Jesus em caráter e em obras, esse 
é o desejo de Deus para cada um 
dos Seus filhos aqui na Terra. Veja o 
que a Bíblia diz: “Aquele que diz que 
permanece nele, esse deve também 
andar como ele andou” - I João 2:6. 
E mais: “...Cristo em vós, a esperança 
da glória” - Colossenses 1:27. “...até 
ser Cristo formado em vós” - Gálatas 
4:19. “...até que todos cheguemos... à 
perfeita varonilidade, à medida da 
estatura da plenitude de Cristo” - 
Efésios 4:13.

Esse é o alvo do Espírito Santo: 
levar cada pessoa a maturidade em 
Deus, e é o nosso alvo também. Não 
queremos apenas um prédio cheio, 
com muita gente, mas queremos 
muita gente cheia da vida de Deus. 
Em II Coríntios 3:18, a Palavra diz 

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!Precisamos edificar em linha com o Espírito Santo

que é o Senhor, o Espírito, que nos 
transforma na imagem de Jesus, e 
isso acontece de glória em glória, ou 
seja, passo a passo.

Não basta só pertencer a uma 
igreja. A pessoa precisa passar por 
um processo que envolve várias 
coisas .  O Espír i to Santo usa 
muitas formas para trabalhar Jesus 
em nós. Por exemplo, Ele usa o 
Tempo Sozinho com Deus (TSD), 
Discipulado Pessoal, a pregação da 
Palavra, comunhão e convivência 
com outros cristãos, e isto inclui 
o culto de celebração e a célula. 
Quando entendemos o propósito 
de Deus, entendemos o propósito 
das células.

(Extraído do livro Sua Igreja 
em Células - Pastores Sabá Liberal e 
Abe Huber)

P. S. Neste final de semana, 
estamos no período denominado de 
carnaval, onde o mundo sem Deus 
cultua as trevas, a licenciosidade e a 
falsa alegria de viver. Por ora, devemos 
lembrar as palavras do Senhor Jesus 
que nos identifica como sal da terra 
e luz do mundo. Que nenhum 
membro da nossa Igreja apoie este 
movimento ímpio (em nenhum 
sentido), mas aproveitemos a ocasião 
para orarmos mais uns pelos outros 
e, se possível, resgatarmos alguns das 
mãos do inimigo das nossas almas.  

Pastor Ivan Xavier

“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.

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.

CARNAVAL
[02 I03]  NÃO haverá Cul to 
Vespertino no templo - cultuar 
em casa.



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 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 Esposa do Pastor 
10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
19:00 - 20:00 NÃO haverá culto no 
templo - cultuar em casa.

[04I03] Carnaval
[05I03] Cinzas / 19:30 - 20:30 Culto de 
Oração e Estudo Bíblico
[08I03] Dia Internacional da Mulher
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
[09I03] Dia de Missões Mundiais
10:00 Assembléia Extraordinária
Apresentação de Coreografia com 
Minist. Expresando Louvor e meninas 
do Dept. Infantil.
10:30 - homenagem ao dia da Esposa 
do Pastor
19:00 - 20:00 Culto Vespertino

     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: Irene
Áudio: 
M/N: Alcides/Johny
Data-Show:  
M/N: Juliane/Karina
Contagem de Numerários:
M: Talita / Irinéia
Escala da Recepção:
M: Saturnino/Lucia
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Paulo Ribeiro/Antônio Carlos                                   
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio 
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Regência:
M/N: Eli
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)
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Em destaque

ENCONTRE-NOS

Parabéns pra você... 
Edna de Mello - 16/02............................2462-4471

Carolina Falcão Correia - 29/02 .......3393-8979

Andréia C. de Melo Marins 02/03....3975-6841

Terezinha Almeida Freire - 03/03.....2467-6893

Leocina Gomes Ribeiro - 04/03........2463-4590

Marcelo Bardassen S. - 04/03........2462-2669

Nathan Barbosa Dutra- 04/03.........2465-3703

Diogo de O. G. Pacheco - 06/03.......2465-2059

Marcio Alves Louzada - 06/03.........3895-8574

Thatiana L. A. Romano - 08/03.........3281-3284

Matutino - 10h15min

Preludio                                 Instrumental 

Boas Vindas e Oração                                              Dirigente

“Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão 
perecendo, mas, para nós, que estamos sendo salvos, é o 

poder de Deus.” (1 Coríntios 1.18)

Canto 2 HCC                                             Santo! Santo! Santo!             
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,

eras e sempre és e hás de ser, Senhor.
 
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome, com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo,
És um só Deus, Supremo Criador. Amém 

Leitura bíblica: 1 Coríntios 1.25-27;29-31
Dirigente: Porque a loucura de Deus é mais sábia que a 
sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a 
força do homem.
Congregação: Irmãos, pensem no que vocês eram quando 
foram chamados. 
Homens: Poucos eram sábios segundo os padrões humanos; 
poucos eram poderosos; poucos eram de nobre nascimento.
Mulheres: Mas, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para 
envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo 
para envergonhar as fortes.
Dirigente: É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em 
Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto 
é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito: 
Congregação: “Quem se gloriar, glorie-se no Senhor”.

INFORMATIVO MCA

Reunião de Oração 
toda terça-feira,      

às 15h00. 

AGENDA 2014
A Agenda IBG 2014, já se encontra 
disponível na secretaria, reserve a sua, 
ligando para Igreja durante a semana 
no horário comercial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Igreja Batista em Guarabu convida 
todos os membros, para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 09 de março 
de 2014, às 10h30min na sede social, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:
a) Posse da Diretoria Estatutária 2014.

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

CORO DONS&TONS
Se você tem interesse em cantar, 
dançar ou atuar, venha fazer parte 
do Coro Dons & Tons.

União de casais 
Todo domingo, às 18h00.

Momento de fidelidade  244 HCC - Oh, trazei à casa do tesouro!          
Oh, trazei à casa do tesouro
dízimos e ofertas, com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o, confiantes;
dedicai-vos já ao Senhor,

que grandes bênçãos sobre vós derramará.

Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;

pelo seu amor, então, prossigo.
Eu lhe dediquei a minha vida,

todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;

nele achei perdão e paz perenes.

Oração de Agradecimento

“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e 
súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem 

na oração por todos os santos.” (Efésios 6.18)

Mensagem                                                          Pr Ivan Xavier

Ceia do Senhor  514 HCC                              Venham à Mesa
“Venham à mesa”, convida o Senhor.
“Venham lembrar-se de mim.
Foi por vocês que morri em amor.
Venham lembrar-se de mim.”

Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar,
para lembrar-nos de ti;

nossa aliança contigo renovar,
tudo fazendo em memória de ti.

“Este é o meu corpo. Comamos do pão.
Venham lembrar-se de mim.
Ele é o símbolo da salvação.
Venham lembrar-se de mim.”

“Venham do cálice o vinho beber.
Venham lembrar-se de mim.

Este é meu sangue; oh, venham viver!
Venham lembrar-se de mim.”

Oração e Bênção
Poslúdio                                                               Instrumental


