
ANO L  I  Nº 18 I  11 de maio 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).” 

Quando crianças, reclama-
mos o tempo inteiro de nossas 
mães. Falamos que são chatas, que 
não nos deixam fazer nada e por 
aí vai. No entanto, quando cres-
cemos e amadurecemos, percebe-
mos que todas aquelas privações 
eram o meio que ela encontrava 
de “mascarar” um pouco o mundo 
tão perverso em que estamos inse-
ridos. Um mundo onde raramente 
encontramos amor e compaixão. 
Existe uma frase bem pequena e 
muito conhecida que diz: “Mãe é 
mãe!”. Realmente o amor materno 
é algo imensurável e só quem é 
mãe consegue compreendê-lo. 
Elas nos carregaram na barriga por 
9 meses, sentiram a dor do parto 
e, mesmo depois de 15, 20, 40, 
60 anos, ainda fazem tudo o que 
podem para nos ter por perto 
e para nos verem felizes. Quan-

do sorrimos, elas vibram. Quando 
choramos, o seu coração se parte. 
Quando conquistamos algo, pare-
ce que foi uma conquista própria. 
Tudo o que sentimos, ela sente em 
dobro.

Mãe é o amigo mais verdadeiro 
que existe. É aquele amigo que 
nunca vai te trair, que nunca vai te 
desejar mal, que nunca vai mentir e 
que nunca vai te abandonar. Hoje 
comemoramos o dia delas! Mais do 
que enchê-las de carinho, beijos, 
abraços e presentes, precisamos 
refletir no que temos feito por 
elas. Temos dado a atenção que 
ela merece? Temos sido os filhos 
que ela merece? Temos dado o 
merecido valor? Porque mãe vale 
muito mais que ouro e diamante. É 
a pedra mais preciosa do mundo!

“Reveste-se de força e 
dignidade; sorri diante do futuro. 
Fala com sabedoria e ensina com 
amor. Cuida dos negócios de sua 
casa e não dá lugar à preguiça. Seus 
filhos se levantam e a elogiam; seu 
marido também a elogia, dizendo: 
“Muitas mulheres são exemplares, 
mas você a todas supera”. A 
beleza é enganosa e a formosura é 
passageira; mas a mulher que teme 
o Senhor será elogiada. Que ela 
receba a recompensa merecida, e as 
suas obras sejam elogiadas à porta 
da cidade.” Provérbios 31: 25-31

Queridas mães, parabéns 
pelo seu dia!!! Que Deus esteja 
abençoando ricamente a sua vida e 
da sua família hoje e sempre!

Thatiana Romano

Mãe é Mãe!



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.

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

AGENDA
[HOJE]  Dia das Mães 
Direção dos Cultos - MCF
10:30 - 11:30 Apresentação do Dept. 
Infantil em homenagem ao Dia das Mães
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
[12I05] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG
[14I05]19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico

[15I05] 19:30 - 20:30 Reunião do 
Conselho Administrativo Eclesiástico

[16I05] Reunião da UFMIBIG

[17I05] Evangelismo com Esportes - 
Juventude
16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos

[18I05] Direção dos Cultos - MCF
10:00 - 12:00 Culto Matutino 
10:30 - 11:00 Assembléia Geral Ordinária
19:00 - 21:00 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
N: Glória
Áudio: 
M/N: Johny/Alcides Jorge
Data-Show:  
M/N: Wallace
Contagem de Numerários:
M/N: Diac. Irinéia
Escala da Recepção:
M: Vera Cunha/Santos
N: Magaly/Ataíde/Osmar
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Jairo/Alex                    
Escala de Dirigentes:
M: Ir. Eliane Valentim
N: Ir. Andréa Romano
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

Parabéns pra você... 
Ana Maria da Silva 
11/05..................................................3363-2424

Samanta Cristina da Silva Cruz 
11/05.................................................2463-7376

Esther Romano
12/05..................................................3686-5457

Stefany Aprígio da Silva Francisco 
14/05....................................................3904-0873

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Mães, Sempre Mães!

Boas vindas e oração                                         Ir Eliane Valentim

Prelúdio             Instrumental

‘’De modo que Ana concebeu e, no tempo devido teve um filho, ao 
qual chamou Samuel; porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor’’ 

1ª Samuel 1:20

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:                                 “Rei das Nações” 

Oração de agradecimento                Irmã Rejane

Leitura Bíblica                                                Provérbios 23:22-25

JOVENS/ADOLESCENTES/CRIANÇAS: Ouve teu pai, que te gerou, 
e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer.

CONGREGAÇÃO: Compra a verdade, e não a vendas; e também a 
sabedoria, a instrução e o entendimento.

HOMENS: Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar 
um sábio, se alegrará nele.

MÃES: Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou.

Homenagem para as Mamães...

Oração de gratidão                        Karen Fraga

Mensagem                              Pr. Ivan Xavier

Oração

Pósludio                                                                      Instrumental 

Família - Amor e Igreja
Boas vindas e oração                       Andréa Romano

Prelúdio                                                                         Instrumental

‘’Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de 
Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 

Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor’’         
1 João 4:7-8

Leitura Bíblica                                            Romanos 12: 1-5; 9;10;16
DIRIGENTE: Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.   
CONGREGAÇÃO: E não vos conformeis a este mundo, mas trans-
formai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.   
DIRIGENTE: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um 
dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que 
convém; mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da 
fé que Deus, repartiu a cada um.  . 
CONGREGAÇÃO: Pois assim como em um corpo temos muitos 
membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim 
nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individual-
mente uns dos outros.   
DIRIGENTE: O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-
vos ao bem.  
CONGREGAÇÃO: O amor não faz mal ao próximo. De modo que 
o amor é o cumprimento da lei. Sede unânimes entre vós; não 
ambicioneis coisas altivas mas acomodai-vos às humildes; não 
sejais sábios aos vossos olhos

Amor pela Evangelização

Entrega de dízimos e ofertas       Hino 169 HCC  
Buscou-me com Ternura

Oração de gratidão Testemunho       Irmã Flordelis

Oração e benção apostólica        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, 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.


