
ANO LII  I  Nº 07 I  14 de fevereiro de 2016.

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 
19h30min - Aula do Pólo de Estudos (CEBESP) 
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro 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

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
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

Mães de joelhos                    
filhos em pé!

Trata-se de um ministério 
em que as mães oram 
diariamente 15 minutos 
pelos seus filhos. 
Participe de nosso               
grupo de oração,                         
4ª feira, às 18h30min.

“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 -

O mundo vive uma 
crise de valores, 

como nunca vimos. 
É tempo da Igreja 
de Cristo buscar 

mais intensamente 
ao Senhor. 
Isaías 55.6

A fermentação é um processo de 
degradação de substâncias orgânicas, 
onde usamos  bactérias e fungos como os 
principais organismos fermentadores. Estes 
também são utilizados na fabricação de 
bebidas alcoólicas como vinho e para fazer 
crescer a massa do pão.

Assim, o fermento é um processo 
estranho ao meio original, produzindo uma 
transformação, uma degradação, que é 
utilizada de forma industrial para fazer pão 
e vinho.

Nas sagradas escrituras Jesus na ceia 
faz uso do pão e do vinho como símbolos 
de seu corpo e sangue dados em sacrifício 
por nossos pecados.

Mas, o processo de fermentação 
deveria ser evitado no preparo tanto do 
vinho, como do pão.

A palavra grega para “vinho”, em Lc 
7.33, é oinos.  Oinos pode referir-se a dois 
tipos bem diferentes de suco de uva:

O suco não fermentado, e vinho 
fermentado ou embriagante. 

 Nem Lucas, nem qualquer outro 
escritor bíblico empregam a palavra “vinho” 
(gr. oinos) no tocante a Ceia do Senhor.

Os escritores dos três primeiros 
Evangelhos empregam a expressão “fruto 
da vide” (Mt 26.29; Mc 14.25; Lc 22.18).

O vinho não fermentado é o único 
“fruto da vide”. A fermentação destrói boa 
parte do açúcar e altera aquilo que a videira 
produz, portanto, o vinho fermentado não é 
produzido pela videira. 

 Jesus instituiu a Ceia do Senhor 
quando Ele e seus discípulos estavam 
celebrando a Páscoa.

A lei da Páscoa em Ex 12.14-20 
proibia, durante a semana daquele evento, 

a presença de seor (Ex 12.15), palavra 
hebraica para fermento ou qualquer agente 
fermentador.

Além disso, todo o hametz (i.e., 
qualquer coisa fermentada) era proibido (Ex 
12.19; 13.7).

Deus dera essas leis porque a 
fermentação simbolizava a corrupção e o 
pecado (cf. Mt 16.6,12; 1 Co S.7,8).

Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em 
todas as suas exigências (Mt 5.17).

Logo, teria cumprido a lei de Deus 
para a Páscoa, e não teria usado vinho 
fermentado.

“Vede e acautelai-vos do fermento dos 
fariseus e dos saduceus” (Mateus 16:6). 
Quando Jesus ofereceu estas palavras 
de advertência aos Seus apóstolos, ele se 
apoiou em milhares de anos de significado 
simbólico da palavra “fermento”. Quando 
entendemos o uso deste termo na Bíblia, 
podemos ver algumas aplicações da sua 
advertência, que são importantes para 
nossos esforços ao servir o Senhor.

A Importância de Ser Moralmente 
Sem Fermento

Nossa sociedade é, infelizmente, 
cheia do fermento de imoralidade. A 
desonestidade, a cobiça e a sensualidade 
têm corrompido as vidas de inúmeras 
pessoas e ameaçam cada um de nós, todos 
os dias. Os jornais estão cheios de relatos 
da corrupção no Governo. As revistas e os 
filmes tiram lucro da exploração do pecado 
sexual. Entretanto, Jesus nos chama para 
sermos luzes e para mudar este mundo 
escuro e corrompido (Mateus 5:14-16).

Porém, muitos que afirmam estarem 
seguindo Jesus ignoram esta determinação. 

A Santa Ceia   
e o fermento.

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

                                                                                              Atos 8.31a

SANTIFICADOS EM CRISTO, 

TEMOS POR FIM A 

VIDA ETERNA
“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

Feliz Aniversário
EDUARDO TAVARES

  06/02 

LUCAS CAVALCANTE
  14/02

Ministério infantil

Agindo assim, estão consentindo 
com um mundo em declínio moral, 
aonde algumas igrejas vão aceitando 
práticas claramente condenáveis, 
como o adultério (Lucas 16:18) e o 
comportamento homossexual (Romanos 
1:26-27; 1 Coríntios 6:9-11), etc. 

Onde Jesus exigia santidade, estas 
igrejas modernas a substituem por uma 
atitude tolerante e permissiva, dando 
espaço ao câncer mortal do pecado 
que encoraja a morte espiritual eterna 
(Romanos 6:23). O fermento está agindo, 
corrompendo os justos.

Na data de hoje, quando temos 
o privilégio de participar da Ceia do 
Senhor em nossa igreja, faço um convite 
a reflexão intima, buscando em nosso 
interior traços do fermento do pecado, 
como Jesus nos alertou: Examine-se, 
pois, o homem a si mesmo, e assim 
coma deste pão e beba deste cálice. ( 1 
Corintios 11:28)

Sabendo que nossa consciência será 
nossa testemunha. “Portanto, qualquer 
que comer este pão, ou beber o cálice do 
Senhor indignamente, será culpado do 
corpo e do sangue do Senhor”. (I Coríntios 
11:27)

Que a Ceia do Senhor sempre 
nos lembre do preço pago por nosso 
perdão e não venhamos a deslizar no 
esquecimento ou na lógica perversa 
do mundo, mas, mantendo nosso 
alvo no alto, porque “a nossa leve e 
momentânea tribulação, produz para nós 
um peso eterno de glória mui excelente“ (II 
Coríntios 4:17 )

Ricardo Cunha
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     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela e Juliane
Caminhando (5 a 8 anos): 
Júlia e Anderson
Vivendo (9 a 12 anos): 
Paul e Gabriela
Culto Infantil:    
M/N: Escala Dep. Infantil
Berçário: (0 a 3 anos)    
M:  Glória
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Thatiana
Contagem de Numerários:
M: Ana Paula / Irinéia
N: Veraneide / Irinéia

Escala da Recepção:
M: Alessandra
N: Irineia
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador/Genésio/Paulo José Jr
N: Paulo Freire/Ataíde/Paulo José
Escala de Dirigentes:
M: Adenair Andrade
N: Raquel Galdino

     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);  Messias Mota, (pai da ir. 
Magaly); Pedro Marcolino da Silva  
(pai do ir. Claudir); Cícero Galdino 
dos Santos (pai da ir. Raquel); José 
Maria e Zelma; José Maria Regadas; 
Raimunda; Evanilde; Silvia; Maria das 
Neves; Leocina; Agenor; Natan; Plínio; 
Diac. Santos; Jathir; Nathália Parucker 
Soares de Sá (sobrinha da ir Lucimar); 
Luis Carlos Soares e Sônia (tios da 
Lucimar); Aline; Fernanda Cristina; 
Théo (neto do irmão Antônio esposo 
da Diac. Judith), Claudir (EISA); Luis 
Ribeiro; Márcio e Sabrina; Everaldo 
(esposo Alizete); Joaquim Pedro da 
Silva Netto; 

Parabéns pra você... 
Edvaldo Santos                            15/fev

Karen Fraga Freire Rodrigues       15/fev

Edna de Mello                              16/fev

Jorge Cesar Marques                  18/fev

FORMAÇÃO DE LÍDERES
Toda terça-feira, às 19h30min., no Auditório.
Responsáveis durante as férias do Pr. Ivan: 
Pastor Nilberto, da IBCZ10 e Glória dos 
Santos (secretária).
Dias: 02 - 16 - 23/02 e 01/03.

VIGÍLIAS DE ORAÇÃO E JEJUNS 
EM 2016
O tema da santificação é um assunto 
recorrente na Bíblia. Sentimos o peso dos 
nossos pecados, nossas falhas e defeitos, 
bem como estamos cônscios de quão frágeis 
somos quando comparecemos perante o 
Senhor. Ao vermos a nossa geração, com 
tantas pessoas se refestelando no pecado, 
ficamos a imaginar: meu Deus, é tudo que 
eu não quero para a minha vida! Por isso 
propomos durante o ano de 2016 as vigílias 
e os jejuns, para buscarmos mais ao Senhor. 
Queremos mais da sua presença, mais do 
seu amor e mais da sua graça: “Se o Senhor 
se agradar de nós, então nos porá nesta 
terra, e no-la dará; terra que mana leite 
e mel” - Números 14:8.

Vigílias: 
18/03/2016 - 22h;  
20/05/2016 - 22h; 

AGENDA

[14I02] Dia do Conselheiro de Embaixador 
do Rei
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino - Ceia do Senhor
19:00 Culto Vespertino
18:00 Reunião Administrat iva MCA/ 
Apresentação do Relatório da MR

[15I02] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[16I02] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[17I02] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico

[18I02] 19:30 Reunião do Conselho e 
Ministérios

[19I02] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[21I02] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Cul to Matut ino -  Assemblé ia 
Administrativa Regular
18:00 Estudo da Revista da MCA
19:00 Culto Vespertino

[22I02] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

[23I02] 15:00 Reunião de Oração da MCA
19:30 Aula do Pólo de Estudos CEBESP

[24I02] 18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo Bíblico 
(Direção da MCA)

[26I02] 19:30 Ensaios do Coro Elos

[27I02] 19:30 DVD do Pr Claudio Duarte “O 
Paraíso do Nudismo” (M. Famílias)

[28I02] 09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino

[29I02] 19:00 Ensaio da Orquestra IBG

CULTO DE ORAÇÃO DAS 4ª FEIRAS
Ninguém imagina que as Parábolas 
do Senhor Jesus fornecem a raiz da 
teologia da salvação desenvolvida nas 
demais epístolas do Novo Testamento.  
Somente quem está acompanhando o 
Estudo das Parábolas nas quartas-feiras 
tem esta noção. 

Venha e participe com a sua família!

O início das obras de instalação do nosso 
elevador foi no dia 04/01/2016, bem 
como a última prestação será paga em 
10/02/2016. Solicitamos que os irmãos e 
amigos continuem apoiando esta obra 
com as suas ofertas.

AGENDA 2016
A agenda de 2016 pode ser adquirida na 
secretaria pelo valor de R$ 5,00. Na agenda 
constam o planejamento da igreja, o rol de 
membros atualizado, o manual funcional, o 
estatuto da Igreja, a diretoria estatutária e 
os demais nomes dos relatores e vogais das 
comissões. Todos os lideres devem possuir 
a agenda para que o nosso planejamento 
seja cumprido.

FÉRIAS PASTORAIS
De 01/02 a 01/03/2016. 
Retorno: 02/03/2016 (quarta-feira)

Jejuns: 
15/04/2016; 
12/08/2016; 
14/10/2016; 
16/12/2016

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.

Visita Pastoral:
5ª Feira: 15h às 20h.

* Agendamento a partir de 08/03/2016.

Em destaque

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Guarabu em ação

Prelúdio

Leitura bíblica:                     Salmo 136

Hino 64 HCC       Glorioso és tu, Senhor
“O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as 

gerações.”(Salmo 145.13)

Oração

Leitura bíblica:                                                                   Salmo 19.1 e 2

Cânticos              Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória
“Agora, ó Senhor, tu és nosso Pai; nós somos o barro, e tu o nosso oleiro;

 e nós obra das tuas mãos.”
(Isaías 64.8)

Canto                                                                              Ministério Elion

Momento de intercessão

Mensagem                                                                     Sem. Paulo Freire

Celebração da Ceia do Senhor

Canto 135 HCC                                                                Cristo Já Ressuscitou

Poslúdio

Guarabu em ação
Prelúdio
Saudações

“Deus o Exaltou soberanamente, e lhe deu o nome 
que é sobre todo o nome”

(Filipenses 2.9)

Canto 25 CC                                                                                                                           Amor

Oração 

Leitura bíblica:                                         Colossenses 1.15-20; Apocalipse 5.12

Participação musical                                                           Pr. Paulo Tavares

Cânticos                                                                               Ministério Elion

Oração

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração consagratória
Participação Musical                                                                                      Beatriz

“O meu coração exulta no Senhor, (...) porquanto me regozijo na sua 
salvação.” (1 Samuel 2.1)

Canto 417 HCC                                             Que Segurança! Sou de Jesus! 
Momento de intercessão
Mensagem                                                                          Ir. Sidmar Cruz
Oração 
Poslúdio


