
ANO L  I  Nº 23 I  15 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).” 

Mais uma vez a nossa 
Igreja promove o trabalho 
missionário da Convenção 
Batista Carioca (CBC) na 
cidade do Rio de Janeiro. A 
nossa campanha começa 
hoje e vai se estender até o 
mês que vem, período em 
que pretendemos divulgar 
o que a CBC tem feito para 
pregar o Evangelho nos 
presídios, escolas e hospitais 
da nossa cidade, intensificar 
as nossas orações pelos 
novos alvos e objetivos e 
contribuir financeiramente 
para o sustento da obra.

Como uma das grandes 
forças da presença batista no 
Brasil, as juntas missionárias 
ajudam as igrejas a cumprir 
aquilo que os batistas 
têm de mais caro, que é a 
evangelização do Brasil e 
do mundo. Não somente 
enfatizamos o evangelismo 

na igreja local, mas também 
contribuimos para que as 
nossas juntas possam ir onde 
não podemos, por força das 
nossas limitações.  

De modo particular, em 
nossa cidade temos visto 
o interesse da Convenção 
Batista Carioca em pregar nos 
hospitais e presídios, levando 
a palavra da salvação para 
aqueles que estão nestas 
situações especiais. Isso 
equivale a dizer que, enquanto 
estamos envolvidos em outras 
atividades, existe alguém que 
está pregando o Evangelho em 
nosso lugar.    

Por outro lado, não 
podemos esquecer que essa 
tarefa é essencialmente nossa 
como igreja local, por isso 
estamos trabalhando neste 
ano com a implantação da 
igreja em células. Pelo que 

temos visto até aqui, esta 
é a forma mais eficiente de 
evangelização, e o nosso 
alvo é que a Igreja Batista em 
Guarabú abrace esta causa 
para aperfeiçoar aquilo que já 
tem feito.

Fazendo a nossa parte 
e contribuindo com aqueles 
que Deus levantou para ir 
aos campos mais distantes, 
estamos fazendo o nosso 
melhor para cumprir o ide 
de Jesus, tanto em Jerusalém 
(Rio de Janeiro), Judéia e 
Samaria (Brasil) e até aos 
confins da terra (outros povos 
do mundo) - Atos 1:8.

Que Deus abençoe a 
campanha Missões Rio da 
nossa Igreja!

Pastor Ivan Xavier

Fazendo o nosso melhor para que 
Cristo seja conhecido de todos



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] 10h30 - 11h30 Abertura de 
Missões Rio (Evangelismo)
19h - 21h Culto Vespertino
21h30 - 22h30 Cantina ADOLOVEM
[16I06] 19h - 20h Ensaio da Orquestra 
IBG
[18I06] 19h30 - 20h30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico
[19I06] Corpus Christi
[21I06] 16h - 18h Ensaios do Coro Elos
[22I06] 10h - 12h Culto Matutino
19h - 21h Dia a Educação Cristã 
Missionária - levantamento de ofertas 
para o CIEM
21h:30 - 22h30 Cantina ADOLOVEM
[23I06] Dia de Educação Cristã 
Missionária – Aniversário da UFMBB
19h - 20h Ensaio da Orquestra IBG
[25I06] 19h30 - 20h30 Culto de 
Oração e Estudo Bíblico
[26I06] 19h30 - 20h30 Reunião do 
Conselho Administrativo Eclesiástico

     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: Carine
N: --------
Áudio: 
M/N: Luciano / Daniel
Data-Show:  
M/N: Wallace
Contagem de Numerários:
M: Marilza/Telma
N: Shirley/Vandete
Escala da Recepção:
M: Irene/Alayr
N: Veraneide/Paulo Freire
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Saturnino/Wilson            
Escala de Dirigentes:
M: Juliana Tavares
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; 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 (ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Laodicéia Fraga da Silva
15/06......................................3796-1947

Nathan Oliveira Bassil Pires
17/06..................................... 3496-5756

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

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

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

Mar ia  Sa lgado Fernandes 
21/06.....................................3396-2091

Sabrina Silva Louzada
21/06....................................98247-8749

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Campanha Missões Rio

Prelúdio                                                                       Instrumental

Boas Vindas e Oração                                         Ir. Juliana Tavares

Tema: O Rio que Deus quer começa em mim.

Divisa: “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer 
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não 
podem fazer coisa alguma.” (João 15.5)

Palavra do Promotor

“Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e 
quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a 

mim. ” (Isaías 6:8)

Hino                         478 HCC                       
Tua Voz Escuto a Convocar-me

Oração de Louvor                                       Ir. Diego Albuquerque

Momento de Louvor                                                Ministério Elion

“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)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                          546 HCC       
Dá-me tua visão 

Oração Intercessora e Agradecimento                    Pr. Ivan Xavier

Mensagem                           Pr. Claudio Antônio Barreto Francisco                                                              
(Capelania Prisional e Socioeducativa)

Poslúdio                                                                          Instrumental

Prelúdio                                                                      Instrumental

Boas Vindas e Oração                                      

“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, sendo nós ainda pecadores. ” (Romanos 5:8)

Hino                                         169 HCC Buscou-me com Ternura

Leitura Bíblica:                                           Atos 2:46-47 / 5:42 / 4:4
Dirigente: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam 
pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e 
singeleza de coração.
Congregação: Louvando a Deus e contando com a simpatia de 
todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, 
os que iam sendo salvos.
Dirigente: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
Congregação: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceita-
ram, subindo o número de homens a quase cinco mil. 

Conexão Missionária:
Vídeo de abertura da campanha
Tema: O Rio que Deus quer começa em mim.
Divisa: “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer 
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não 
podem fazer coisa alguma.” (João 15.5)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                       438 HCC 
Quero ser um vaso de benção

Oração de Agradecimento                                                 Dirigente

“Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, 
com as mulheres, e Maria mãe de Jesus, e com seus irmãos. “ 

(Atos 1:14)

Momento de Intercessão pelos Missionários        Pr. Paulo Tavares

Momento de Louvor                                             Ministério Elion

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações. “ (Atos 2:42)

Mensagem                                                                  Pr. Ivan Xavier

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, 18h.

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h. 

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.


