
ANO XLIX  I  Nº 44 I  27 de outubro de 2013.

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 e Minist. 
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 do Departamento Infantil 

Prezados irmãos,

Mais uma campanha missionária 
chegou. Em primeiro lugar louvamos a 
Deus pelo envolvimento desta amada 
igreja em nossa última campanha, em 
especial.

O alvo da campanha passada foi 
de R$ 13 milhões e até julho atingimos 
R$ 11,5 milhões, o que representa 88% 
do desafio que abraçamos no início da 
campanha.

Suas ofertas contribuíram para a 
expansão da obra missionária em nosso 
Brasil, quando destacamos o Ministério 
Cristolândia que, a cada dia, chega a mais 
capitais que sofrem com as drogas, por 
meio da Missão Batista Cristolândia e 
também dos Centros de Formação Cristã.  
Também avançamos na evangelização 
do estado apresentado como detentor 
do menor percentual de evangélicos 
que é o Piauí.  Nada disso teria sido 

possível sem a contribuição das igrejas e 
por isso agradecemos a Deus pela visão 
missionária demonstrada também por 
meio da contribuição financeira.

Deus tem feito grandes coisas entre 
nós.  Este ano tivemos 100 dias de 
oração pela família; continuamos com o 
programa Seja Luz semanalmente na TV; 
tivemos Trans no Piauí, nas Cristolândias 
e também na Copa das Confederações 
– um treino para a Copa do Mundo que 
receberemos no próximo ano.  Cremos que 
muito mais Deus deseja realizar em nosso 
meio e por meio de nossas vidas.  Ele tem 
nos concedido muita oportunidades e não 
desejamos desperdiçar uma sequer.  Por 
isso precisamos continuar contando com 
sua participação em oração, realizando 
a obra e também contribuindo para a 
evangelização do nosso Brasil.  O alvo 
para a nova campanha é ainda mais 
desafiador:  R$ 15.000,00 para que 
possamos ampliar a obra missionária, 

PARA O QUE  VOCÊ VIVE?

INFORMATIVO MCA

Reunião de oração 
toda terça-feira, às 
15h00. 

atendendo a necessidade do nosso país.

Pastor Fernando Macedo Brandão 
Diretor Executivo de Missões Nacionais

Pr Ivan Xavier

“Seja uma criança esperta, matricule-se na Escola 
Bíblica Dominical, Você vai aprender tanta coisa boa!!!”

 Aos Pais: Se vocês tiverem alguma dúvida, sobre algum assunto 
que seu(a) filho(a) te perguntar e você não souber responder, peça 
ajuda ao Professor da EBD de seu(a) filho(a), para que através do 
estudo da palavra de Deus, ele(a) esclareça sua dúvida, cresça nos 
Caminhos do Senhor!

Missões Nacionais



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 “Musical de Natal” e o projeto 
“Natal de Braços Abertos II”. Eles 
serão representados pelo coro Dons
& Tons desta amada igreja. Nossos
ensaios já começaram.
Todas as sextas-feiras às 19:30hs 
às 21:30hs. (TODOS OS NAIPES).
Nossas próximas apresentações 
serão: 06 de outubro e 22 de 
dezembro. ”Tudo quanto tem fôlego
louve ao Senhor” - Salmos 150:6

MUSICA EM GUARABU
Nossas aulas já começaram toda 3ª 
feira de 17h00 às 19h00, aulas de  
“inicialização musical”, para crianças 
de 6 à 14 anos.  Jovens e Adultos, 
de 19h00 às 21h30min.
Temos aulas de: canto, violão, 
teclado/piano, metais e bateria.

Contamos com suas orações!

ANIVERSÁRIO DA IBG
Cultos em Ação de Graças pelo 
49°Aniversário da Igreja Batista em 
Guarabu, dia 17/11/2013, às 10h30min 
e 19h00.
Pregador convidado: Pr José Paulo 
Moura Antunes, da PIB do Recreio dos 
Bandeirantes

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a 
ajudar na recuperação 
de dependentes químicos 
(inclusive álcool e tabaco). 

Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o irmão Ricardo 
Romano.

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 
Administrat ivo Ec les iást ico nas 
seguintes datas: 19 de novembro de 
2013 (terça-feira); 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] Apresentação do Recital dos 
alunos do Projeto de Música em 
Guarabu, às 10h30min.
- Culto de Gratidão pelos 26 anos 
de Ministério do Grupo Canções, às 
19h00min.
[31I10] Dia da Reforma Protestante. 
[02I11] Finados - Feriado
[03I11] Ceia do Senhor
[09I11] Evangelismo
[10I11] Dia do Diácono Batista 
[14I11] Aniversário da IBG
[15 I11]  Feriado-Proclamação da 
República. 
- Passeio entre pais e filhos 
[16I11] ADOLOVEM, às 19h30min.
[17I11] Dia da Educação Teológica   
- Aniversário da IBG 49 anos, culto de 
Gratidão, às 19h00.

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio  Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Tias Carolina e Vandete
Amigos de Missões: 
Tia Erenilda
Berçário: (0 a 3 anos)    
M: 
N: 
Áudio: Alcides Jorge
Data-Show:  
Wallace
Contagem de Numerários:
M/N: Irinéia
Escala da Recepção:
M:  Irene / Caleb                                
N:  Nilza / Josias / Paulo S.     
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Sérgio Adriano e Marcio G             
Escala de Assistentes de Púlpito:
M: Diac. Genésio
N: Diac. Paulo Freire
Escala de Dirigentes:
M: Samanta
N: Eliane
Escala de Regência:
M/N: Eli Valentim
Escala de Pianista:
M/N: Paul Tavares

     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; 
Lucas Estrella da Rosa; Claudia 
Cristina da Silva; Flávia; Viviane; 
Thiago; Carlos Alberto; Cícero; 
Ir. Laudicéia; Welington (filho 
irmão Alayr);  irmã Nair Tavares; 
Julia Martinez Gonçalves; Rogério 
Marques; Wilson.

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... 
Lúcia Maria Gonçalves dos Santos 
30/10.......................................................3366-4964

Luana dos Santos Ferreira 
02/11.....luanasantosferreira@hotmail.com

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio.............................................................................................. Instrumental

Boas vindas e oração .......................................................................Dirigente

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira  que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça  
mas tenha a vida eterna”  (João 3.16)

Hino ..............................................................................................................157 HCC

Leitura Biblica (em unissono): 156 HCC
Acautelai-vos; ninguém vos engane; muitos virão em meu nome, 
dizendo: Sou eu; e a muitos enganarão.
Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras não 
vos perturbeis; forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim.
Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino; e haverá 
terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Um irmão entregará 
à morte a seu irmão, e um pai a seu filho; e filhos se levantarão 
contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa 
do meu nome.
Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 
O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão do 
céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. 
Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e 
glória. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 
Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no 
céu nem o Filho, senão o Pai.

Conexão Missionária
Tema: Vivo para a glória de Deus, para o que você vive?
Divisa: “E ele morreu por todos, para que os que vivem não 
vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou” (2 Coríntios 5.15)

Entrega de Dízimos e Ofertas.......................................................153 HCC

Oração de Agradecimento

Recital dos alunos do Projeto Música em Guarabu

Mensagem.............................................................................Pastor Ivan Xavier

Poslúdio..............................................................................................Instrumental

Convite especial para “VOCÊ”!
Venha participar dos ensaios para o 
“Natal de Braços Abertos II” e o 
Musical de Natal “Faz Brilhar”.

Direção: Coro Dons & Tons
Ensaios: Toda sexta-feira, 19h30min.
Apresentações: Shopping 
22/Dez - Igreja Batista em Guarabu

O MELHOR LUGAR DO MUNDO...
Prelúdio............................................Santo é o Senhor - Grupo Canções

... É ONDE HÁ ALEGRIA E ADORAÇÃO
“Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o 

vosso coração; pois vede quão grandiosas coisas vos fez.” (1Sm 
12.24)

Adoração Comunitária.............................Grandioso és Tu - 52 HCC
Leitura bíblica............................O Senhor é a nossa alegria - 317HCC
Perto quero estar...................................................Canções/Congregação
Oração de adoração

... É ONDE FICO EM ORAÇÃO, ONDE HÁ ESPERANÇA E 
TRAZ ALÍVIO AO SOFREDOR

“Ouvi a tua oração, e a súplica que fizeste perante mim; santi-
fiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para 
sempre; e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os 

dias.” (1 Reis 9.3)

Momento de oração.........................................................A dois com Deus
Mente e coração....................................................Canções/Congregação

... É ONDE ME ENCONTRO COM A FONTE DO AMOR
“Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, 
em haver Deus enviado o Seu Fiho unigênito ao mundo.”                 

(1 Jo 4.8-9)

Louvor.........................................Não tente entender - Grupo Canções
Reflexão.......................................Onde você está agora? - Mt 10.38-41
Conexão Missionária
Louvor........................................Ainda sou o mesmo - Grupo Canções
Oração de dedicação.....................................................Pastor Ivan Xavier

... É AOS PÉS DO SALVADOR
“Estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo 

vive em mim.” Gl 2.20

Louvor.........................O melhor lugar do mundo - Grupo Canções
Benção Apostólica...........................................................Pastor Ivan Xavier
Poslúdio.......................................................Preciosa luz - Grupo Canções

GRANDE CARREATA 
PELO DIA DA BÍBLIA

Dia:  07/12/13 (sábado), de 17h00 às 
19h00.
Saída: Mac Donald’s até a Praia da Bica.
Culto de Louvor a Deus, com a prega-
ção do Pr Wander Ferreira Gomes, da 
PIB do Recreio.
Promoção da AIBIG.

Ore, divulgue e participe!!


