
ANO LIII  I  Nº 02  I  08 de Janeiro de 2017

Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Uniões de Treinamento (confirmar)
19h – Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração /MCA
15 às 20h - Gabinete Pastoral 
QUARTA-FEIRA 
15 às 18h - Gabinete Pastoral
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA 
15 às 20h - Visita Pastoral
18h30min - Oração das Déboras

Atividades Semanais

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Ministério com Casais
Domingo - 18h  (confirmar)

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h (confirmar)

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h
Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

Missionários entre os Refugiados na Europa: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
www.batistas.org.br

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”  At  8.31a

FRUTIFICAR É UM IMPERATIVO 
DA VIDA CRISTÃ

Elevador I
As obras prosseguem, com a 
realização dos arremates das portas 
para a instalação da cabine, portas 
e comandos.

Elevador II
Todos devem ter cuidado nas 
proximidades da obra, evitando a 
permanência no local.

Elevador III
As doações podem ser feitas em 
dinheiro ou em material. Caso você 
queira fazer alguma doação de 
material, procure o Diácono Alcides 
Jorge.
As ofertas financeiras podem ser feitas 
no momento do ofertório, em ato de 
culto.  O valor da oferta é aquele que 
Deus falar ao seu coração.
“E bem sei eu, Deus meu, que tu provas 
os corações e que da sinceridade te 
agradas; eu também, na sinceridade 
de meu coração, voluntariamente dei 
todas estas coisas; e agora vi com 
alegria que o teu povo, que se acha 
aqui, voluntariamente te deu.”
I Crônicas 29:17

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

Em meu primeiro sermão deste 
ano foi enfatizada a necessidade 
de darmos fruto. Isso mesmo, a 
nossa Igreja existe e está aqui na 
Ilha do Governador há mais de 
50 anos para dar fruto. Em João 
15:1-8, Jesus explica que Deus é 
o agricultor (aquele que cuida), 
Ele (Jesus) é a videira verdadeira 
(aquele que sustenta) e os ramos 
somos nós, a Igreja (aqueles de 
quem o agricultor espera o fruto).

Que fruto é esse que devemos 
produzir? Jesus diz que é o fruto 
que permanece (v. 16). No mesmo 
contexto de João 15, Jesus fala 
do amor, que é fruto do Espírito 
Santo (v. 12; Gal 5:22). Ele enfatiza 
que devemos permanecer nele, 
amarmos uns aos outros assim 
como ele nos amou, e guardar a 
sua palavra. Se permanecermos 
nele e a palavra dele estiver em 
nós, produziremos o fruto (v. 5), e o 
nome do nosso Pai será glorificado 
(v. 8). É sempre bom lembrar que 
esse amor de Deus no meio do seu 
povo foi a causa da multiplicação 
de discípulos na igreja cristã 
primitiva (Atos 2:41-47).

Acontece que o texto também 
chama a atenção para o fato de 
que na videira chamada Jesus tem 
ramos sem fruto. O que acontecerá 

com eles? Todo o ramo que não 
dá fruto é cortado e lançado fora, 
para que aquele que dá fruto 
possa dar mais fruto ainda (v. 2). É 
comum no cultivo de uma planta, 
o agricultor tirar os galhos secos 
para fortalecer a planta. Depois 
dessa limpeza, os galhos bons 
são revitalizados para dar o fruto 
esperado. 

O problema da falta de fruto 
não está na videira, mas nos 
ramos que não recebem a seiva 
da videira. Seriam esses aqueles 
cristãos que não são alimentados 
pela Palavra de Deus? Sim, aqueles 
cujas vidas estão conectadas 
fisicamente à videira, mas os seus 
corações estão desconectados do 
puro Evangelho (Mt 15:8, 13, 19). 
E quantos há assim em nossas 
igrejas? Não ouvem e não aplicam 
a sabedoria de Deus em suas 
vidas.

Vamos, então, aprender o 
ensino de João 15:1-8:

1. Dar fruto é um imperativo 
para os ramos da videira 
verdadeira, logo, dar fruto é um 
imperativo para aquele que está 
na Igreja do Senhor Jesus. 

2. Os ramos são 
dependentes da videira, o que 

equivale a dizer que somos 
totalmente dependentes 
do Senhor Jesus, do seu 
Evangelho, das suas palavras 
e dos seus ensinos para 
vivermos e darmos o fruto 
esperado. Aquele que optar 
por permanecer nele e guardar 
a sua palavra, certamente 
frutificará.

3. O ramo que já 
produz fruto vai produzir 
mais fruto ainda.

4. O ramo que não 
produz fruto será cortado, 
lançado fora e queimado.

5. O agricultor cuida 
da sua videira, logo, cuida 
dos ramos dessa videira. Ele 
sabe que os ramos precisam 
de água, sol, nutrientes e 
cuidados constantes. Assim, 
ele também cuidará das 
nossas necessidades.  

Concluindo, em 2017 não 
temos outra alternativa a não 
ser frutificar. Essa palavra só 
é compreendida por aquele 
ramo que é verdadeiro. Quem 
não é, não a entenderá de 
modo algum (Mt 13:11,12). 

Pastor Ivan Xavier

Em 2017 estaremos de volta 
com reuniões abençoadas para 
edificação das nossas famílias.

Próximos encontros na Sala da 
MCF:

05/02/2017 (domingo) – 18:00h.

18/02/2017 (sábado) – 17:00h – 
Confraternização e estudo do tema:  
A sexualidade dos filhos.

MINIST. COM FAMÍLIA

JUVENTUDE
No ano de 2017, a liderança da 
Juventude será exercida pelo casal 
Tiago e Anna Caroline, contando 
com a assessoria do Pr. Jean Carlo e 
do casal Paulo Freire e Edna Fraga.
Em janeiro, as datas reservadas 
pelos Jovens são:  sextas-feiras, 
às 20h: 06/01, 13/01, 20/01 
e 27/01; e o sábado, 28/01, às 
09:00h.
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: Candida e Tânia
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M: Pablo / N: Thiago
Contagem de Numerários:
Escala com Erinéia.
Escala da Recepção:
M: Glória / N: Edna
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / Genésio
N: Paulo Freire / Ataíde
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes: 
M: Alcides Jorge  / N: Josias

     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);  Walter Duarte; 
Manoel Emílio; Shirley Machado;  
Pedro Marcolino da Silva  (pai do 
ir. Claudir); Cícero Galdino dos 
Santos (pai da ir. Raquel); José 
Maria e Zelma; Everaldo (esposo 
Alizete);  Adeilton; José Maria 
Regadas; Rejane Paulino; Julia 
Cristina Marques; Flávia Rocha; 
Maria da Rocha Percu; Raphael 
Mota (filho da Magaly); Marcio 
Vieira Souto (esposo da ir. Aline 
Danielle); Conciny Vidal; Saturnino 
Gonçalves; Diego Fernandes.

Parabéns pra você... 
Jathir  Fre ire Santana 14/ jan

Gabinete Pastoral

Gabinete: (09 a 23/01 - férias) 
3ª Feira: 15h às 20h.
4ª Feira: 15 às 17h.

Visita Pastoral: (09 a 23/01 - férias)
5ª Feira: 15h às 20h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

Guarabu em ação

Prelúdio

Oração

Leitura bíblica:                     Jeremias 9.23 e 24

Cânticos                               Ministério Elion

Leitura Bíblica:               Salmo 8.1; Malaquias 1.11; Salmo 72.17; 
Isaías 9.6; Atos 4.12

Canto 174 HCC               Nome bom doce a fé

Dedicação de dízimos e  ofertas

Oração consagratória        

Canto 422 HCC   Como agradecer a Jesus?       (A. Crouch)

Momento de Intercessão

Mensagem

Oração        

Poslúdio

Guarabu em ação
Prelúdio 

 EM CRISTO TEMOS UM NOVO CORAÇÃO
 Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra 
e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas 

existem e foram criadas 
(Apocalipse 4.11)

 
Canto  66 HCC                                   Cantarei ao meu Salvador  
Oração de adoração

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais 

em Cristo. (Efésios 1.3)

Cânticos                                 Ministério Elion
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração consagratória 
Leitura bíblica:                                                  2 Timóteo 4.1-5
Momento de intercessão pelo Brasil e mundo

…UM CORAÇÃO LIVRE EM CRISTO
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em 

vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração 
de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem 

segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas 
leis.  (Ezequiel 36.26-27)

Canto 308 HCC                         Livre em Cristo 
Mensagem
Oração/ Bênção
Poslúdio 

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela, Juliane Lopes e Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Anderson e Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Anderson 

[HOJE] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino 
19:00 Culto Vespertino
[09I01] Férias Pastoral (Início)
[11I01] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico
[13I01] 08:00 Jejum - Jornada da 
12 horas de Oração (Ministério de 
Intercessão)
19:30 Ensaios do Coro Elos
20:00 Encontro das Juventudes
[14I01] 18:00 Reserva do Salão 
Social para o noivado da Ingrid (filha 
do Paulo Silva)
[15I01] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino
[17I01] 19:00 Ensaio da Orquestra 
IBG

VESPERTINO - 19h00MATUTINO- 10h00

AGENDA

Em todos os PGM, os líderes distribuirão o 
cartão alvo de oração para os integrantes 
dos seus respectivos grupos.
Esse cartão deve ser preenchido com 
os nomes das pessoas que desejamos 
que conheçam a Cristo, e que tenham 
uma experiência de arrependimento 
de pecados, regeneração e entrega do 
coração ao Senhor Jesus.
Geralmente são pessoas do nosso convívio, 
quer seja familiar ou secular, vizinhos, 
amigos, colegas de trabalho, etc.  Numa 
dada oportunidade, deverá ser dito a 
elas que estamos orando por suas vidas; 
em outra, procuraremos saber se desejam 
fazer algum pedido de oração.  Assim, na 
medida do bom senso dado pelo Espírito 
Santo, vamos travando um relacionamento 
de amizade com o objetivo da pessoa 
conhecer o Evangelho.
Os PGM, portanto, são locais próximos 
para que essas pessoas que tanto amamos 
tenham uma oportunidade válida de ouvir 
a voz de Deus.
Dia 24/01, terça-feira, às 19:30h, é a 
data para a consagração do 3ª PGM 
(Moneró).
O Culto especial de abertura da Igreja 
Multiplicadora será em 05/03, às 10:30h. 
A partir desta data, os PGM consagrados 
irão iniciar as suas atividades durante a 
semana.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES  (PGM)

ÚLTIMO CULTO DO ANO
Foram momentos de profunda intimidade 
com Deus, de louvor e gratidão pelo ano 
que se encerrava, do batismo da irmã 
Maria Nazaré, seguido da Posse da 
Nova diretoria, do momento de ouvir a 
voz de Deus em Filipenses 3:13,14, da 
recepção do novo ano de joelhos em 
oração, fechando com as boas vinda ao 
ano de 2017 com todos de mãos dadas.
Os primeiros momentos foram de alegria 
junto com o povo de Deus, participando 
do jantar no salão social.  Assim 
recebemos o ano novo. Como disse 
Samuel 7:12: Até aqui nos ajudou o 
Senhor! Bem Vindo 2017!!

EXPOSIÇÃO DE QUADROS

CAMINHADA DE ORAÇÃO

Pr. Paulo, Manoel Sales e Dc. Judith (Jardim 
Carioca); Dc. Alcides Jorge e Paulo Silva 
(Guarabu); Shirley e Francisca (Jardim 
Guanabara); Dc. Paulo Freire, Diego e Nair 
Bastos (Moneró); Glória Catarina e Paulo 
Ribeiro (Cacuia).
Caminhada de oração no bairro, em data 
a ser definida pelo grupo.

CONSAGRAÇÃO DOS PGM
Consagração dos Locais do PGM, uma casa 
por semana.
Possíveis locais de PGM (a ser confirmado):
1. Casa ir. Serebias (Guarabu).
2. Casa ir. Conciny (Cacuia).
3. Casa Dc. Paulo Freire (Moneró).
4. Casa Dc. Alcides Jorge (Jardim Carioca).
5. Casa Dc. Judith (Jardim Carioca).
6. Casa Glória Catarina (Jardim Carioca).
7. Casa ir. Francisca (Jardim Guanabara).

No salão social estão expostos 
alguns quadros, cujas vendas serão 
revertidas para as obras do elevador. 
Os interessados deverão colocar o 
valor no envelope, depositá-lo no 
momento do ofertório, e apanhar 
o quadro com o irmão Serebias.  
Os valores são de R$ 50,00 a 
R$100,00.


