
ANO LIII  I  Nº 08  I  19 de Fevereiro 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 -

QUE O CARNAVAL NUNCA TENHA O APOIO DE 
NOSSAS MÃOS

Elevador I
     Na última quarta-feira, 15/02, 
o representante da Elevator fez a 
entrega oficial do nosso elevador.  
A utilização pela Igreja ocorrerá a 
partir do dia do ato de consagração à 
Deus, a ser realizado em 05/03/17, 
às 11:30h.
Elevador II
      Paralelo à entrega dos dízimos, 
vários irmãos fizeram ofertas para 
o pagamento dos custos do nosso 
elevador.  O irmão Serebias Lourenço 
ofertou alguns quadros que ele 
pintou, sendo o valor das vendas 
revertido integralmente como oferta.  
A empresa Gesso Guanabara  ofertou 
o valor das placas cimentícias (todo 
revestimento da torre). Um grupo de 
irmãos assumiu o compromisso de 
doar  as pastilhas, o rejunte e demais 
itens do acabamento.   O diácono 
Alcides Jorge adiou o prazo para o 
recebimento de parte dos valores da 
mão de obra.  Assim, as obras foram 
realizadas pela fé de muitos irmãos, 
amigos e colaboradores.  Ainda 
precisamos que os irmãos dêem a 
sua oferta para quitar o restante da 
obra - Deus ama  a quem contribui 
com alegria. II Cor. 9. 7 

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

        O carnaval é uma festa popular 
que surgiu ainda na Antiguidade 
com o intuito de celebrar os deuses 
pagãos e a natureza. Foi reconhecida 
pela igreja de Roma e incluída no 
calendário cristão católico depois de 
muitos séculos. 
        O nome carnaval vem de “Carne 
Vale”, pelo fato dessa festa pagã 
acontecer durante os três dias que 
antecedem a quaresma (40 dias antes 
da Semana Santa), que é um longo 
período de privação e jejuns, logo, a 
festa foi concebida para extravasar os 
desejos da carne, para fazer tudo o 
que era proibido durante a quaresma.
         Como todos sabem, esse período 
de liberalização geral termina em 
cinzas, ou seja, o fogo da luxúria 
consome  durante três dias, mas depois 
tudo acaba e morre na quarta-feira 
de cinzas.
        São coisas muito estranhas aos 
nossos sentidos espirituais, por isso 
algumas verdades precisam ser ditas 
sobre o carnaval. 
       Primeiro o fato de que a sua origem 
era para celebrar aos deuses pagãos 
e a natureza. Como cristãos temos a 
convicção bíblica de que somente ao 
Senhor nosso Deus devemos adorar, 
e somente a ele devemos servir – 
Mateus 4:10. Como tomar parte, 
ou gostar, ou compactuar de uma 
festa cuja finalidade é voltada para 
os demônios? Veja o que Paulo diz 
em 1 Cor 10:21: “Vocês não podem 
beber do cálice do Senhor e do cálice 
dos demônios; não podem participar 
da mesa do Senhor e da mesa dos 
demônios”.

 

        O segundo aspecto é surpreendente. 
Como uma igreja que se diz cristã 
aceita incluir em seu calendário uma 
festa liberalizante dos desejos da 
carne? Nota-se que a doutrina dos 
apóstolos e dos profetas foi totalmente 
desprezada aqui, pois o verdadeiro 
ensino cristão é que o salvo viva 
segundo o Espírito de Deus, e não 
segundo a carne. 
       O apóstolo Paulo nos diz em 
Romanos 6:1-4: “Continuaremos no 
pecado para que a graça aumente? 
De maneira nenhuma! Nós, os que 
morremos para o pecado, como 
poderemos continuar vivendo nele? 
Ou vocês não sabem que todos nós, que 
fomos batizados em Cristo Jesus, fomos 
batizados em sua morte? Portanto, 
fomos sepultados com ele na morte por 
meio do batismo, a fim de que, assim 
como Cristo foi ressuscitado dos mortos 
mediante a glória do Pai, também nós 
vivamos uma vida nova”. 
          É um contrassenso abismal com a 
doutrina cristã o incentivo aos cristãos 
à pratica da luxuria, do pecado e 
da imoralidade, ainda mais quando 
isso nasce numa vertente cristã. Os 
prejuízos são incalculáveis para 
toda a sociedade, mas nós, batistas, 
declaramos que permanecemos na 
doutrina dos apóstolos e dos profetas, 
pois ela rejeita frontalmente o voltar 
atrás, o voltar ao mundo com os seus 
pecados e concupiscências, pois o 
carnaval não vem de Deus, não é para 
os cristãos, nem mesmo para qualquer 
ser humano.
       Por último, paradoxalmente, 
o carnaval que é dita “a festa da 

alegria”, embute em sua mensagem 
a ideia do fim pelas cinzas, e esse 
aspecto nos revela de modo profético 
que todos os que estão buscando a 
falsa alegria do carnaval terminarão 
em cinzas. 
          Toda a organização do carnaval, 
todos os investimentos públicos, toda 
a sua logística, com seus bailes, hotéis 
cheios, gastos com segurança, pessoas 
que investem suas energias e seus 
recursos para ver a festa da luxúria e 
das cores, estão trabalhando para as 
cinzas e para a morte, pois o salário 
do pecado é a morte – Rom 6:23. 
         Não. O Brasil não precisava de 
mais um carnaval. O Rio de Janeiro está 
falido do ponto de vista financeiro, mas 
sempre haverá alguém capaz de dizer 
que o carnaval é uma festa popular e 
necessária para o povo. Depois do 
carnaval teremos mais cinzas, mais 
vidas queimadas e destruídas pelas 
drogas, pela prostituição, pelos vícios, 
pelo desregramento dos costumes 
e pela imoralidade. Mas isso eles 
não divulgam, embora houvesse a 
necessidade de um alerta em todas as 
propagandas do carnaval: O carnaval 
é prejudicial à família e à sociedade.
        Que o carnaval nunca tenha 
o apoio das nossas mãos, pois elas 
já estão limpas pelo sangue de 
Jesus, e o mundo passa com a sua 
concupiscência, mas aquele que faz 
a vontade de Deus permanece para 
sempre – 1 João 2:17. 
  

  Pastor Ivan Xavier

ANUNCIANDO O REINO COM O PODER DE CRISTO
“VENHA O TEU REINO, SEJA FEITA A TUA VONTADE, 

ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU”
MATEUS 6:10

TEMA EBD 2017

CULTO DE ORAÇÃO E  
ESTUDO BÍBLICO

       Próxima quarta feira, 22/02, às 
19:30h, o Culto de Oração será dirigido 
pela MCA, com o estudo da revista Visão 
Missionária.

JUVENTUDE
  No sábado dia 11/02, às 19h, a 
Juventude recebeu em nossa Igreja a 
Missionária Radical Vanessa Calixto, 
que relatou a sua experiência missionária 
na África.

Próximos encontros: 24/02 (sexta), 20h 
e 25/02 (sábado), 9:00h. Entre em 
contato com a liderança, Anna Caroline 
e Tiago, para maiores detalhes.
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(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
Manhã - Irene
Noite - Cândida e Tânia
Áudio: 
M/N:  Luciano
Data-Show:  
M/N: Pablo
Contagem de Numerários:
M: Irinéia / N: Veraneide
Escala da Recepção:
M: Judith / N: Talita 
Escala de Vigilância Externa:
M: Paulo Americano 
N: Dc. Paulo José /Saturnino
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes: 
M:  Adenair Andrade 
N:   Alcides Jorge

     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);   
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; Julia Cristina Marques; 
Flávia Rocha; Maria da Rocha 
Percu; Conciny Vidal; Saturnino 
Gonçalves; Diego Fernandes; 
Paulo Sergio dos Santos Cunha 
(irmão da Vera Cunha); Juliane 
Lopes..

Parabéns pra você... 
Creuza R. C. da Rocha - 21/fev
Altino Zerbinato - 22/fev
Ivanilda G. da S. Rocha - 23/fev

Gabinete Pastoral
Gabinete: 
3ª Feira: 15h às 20h.
4ª Feira: 15 às 17h.

Visita Pastoral: 
5ª Feira: 15h às 20h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

COMO DEVEMOS SERVIR A DEUS?

Com Louvor e Gratidão.

Guarabu em ação

Prelúdio
Boas-vindas                                                              Dca.  Adenair Andrade

Oração
Leitura Bíblica:                                                                              Salmo 100
Cânticos Ministério Elion 
Leitura Bíblica:                                                                         Salmo 33.5-8
Canto Congregacional 202 HCC:                            “Ele é meu e teu Senhor”
Oração de intercessão 

COMO DEVEMOS SERVIR A DEUS? 

Consagrando-nos a Ele como filhos amados.

Dedicação de dízimos e ofertas

Canto 433 HCC                                                                           Usa,Senhor 

Oração consagratória
 

COMO DEVEMOS SERVIR A DEUS?

 Vivendo na Sua presença.

Assembleia Administrativa Regular
Oração final
Poslúdio

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.

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Pr. Paulo Tavares 

[HOJE] 
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino- Assembléia 
Administrativa Regular
18:00 Ministério com Famílias:  
Palestra sobre a sexualidade 
dos filhos
19:00 Culto Vespertino 
21/02 
15:00 Reunião de Oração da 
MCA
19:00 Ensaio da Orquestra IBG
22/02 
18:30 Desperta Débora
19:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico (Estudo da Revista da 
MCA)
24/02 
19:30 Ensaios do Coro Elos
20:00 Encontro das Juventudes
25/02 
Carnaval
09:00 En t re ten imen to  do 
Adolovem (Atividade Externa)
26/02 
Carnaval
09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino
19:00 Culto Vespertino - NÃO 
HAVERÁ CULTO NO TEMPLO.

VESPERTINO - 19h00MATUTINO- 10h30

AGENDA

            Na última terça feira, 
14/02, às 19:30h, 
o lar da Diaconisa 
G l ó r i a  C a t a r i n a 
(Jardim Carioca III), 
foi consagrado para 
abrigar mais um PGM 
da Igreja Batista em 
Guarabu foto acima.

               Na próxima 
semana 23/02 quinta 
feira, às 19:30h, será 
o culto de consagração 
do PGM no Jardim 
G u a n a b a r a ,  q u e 
funcionará no lar da 
Irmã Francisca (Luza). 
      
 O culto oficial 
de abertura da Igreja 
Multiplicadora será 
no dia 05/03, às 
10:30h.  Convidamos 
toda membres ia  a 
se fazer  presen te , 
para marcarmos este 
importante passo na 
vida da nossa Igreja                                    
(I Crônicas 29:9-13).   

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES  (PGM)

MCA

      Hoje, café da manhã na 
cantina. Por um precinho que 
cabe no bolso!

CRISTO, SOMENTE CRISTO...

...É Digno de Louvor.

Guarabu em ação

Prelúdio
Boas-vindas                                                                                 Dc. Alcides Jorge
Oração

Leitura Bíblica:                                                                                                                              Salmo 93

Canto 329HCC                                                                                                              Sou Feliz com Jesus 

Oração de Louvor

Participa:ção especial                                                                                   Beatriz Marques e Paul Tavares

CRISTO, SOMENTE CRISTO...

 ...É Digno de Gratidão.

Cânticos Ministério Elion

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração consagratória

Leitura Bíblica:                                                                                                                       Mateus  7.7-11

Canto 344 CC                                                                                                                  Deus cuidará de ti 

Oração intercessória

CRISTO, SOMENTE CRISTO... 

...Tem Cuidado de nós.

Leitura Bíblica Uníssona:                                                                                                           1 Pedro 5.7

Canto 344 CC                                                                                                                  Deus cuidará de ti 

CRISTO, SOMENTE CRISTO... 

...É Senhor e o meu Deus.

Mensagem:   

Oração e bênção

Poslúdio

MENSAGEIRAS DO REI

     
        Levanta-te, resplandece, 
porque já vem tua luz.

Isaías 60.1

DESPERTA DÉBORA

Ministério com a 3ª Idade

      No último dia 11/02, 
sábado, às 17:00h, aconteceu 
a palestra “Aprendendo a ter 
qualidade de vida” com a 
fisioterapeuta Danielle Costa.
      O próximo encontro será 
em 04/03, às 17h. Maiores 
detalhes desta programação 
com a irmã Adriana Pereira.


