
ANO L  I  Nº 34 I  31 de agosto 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

DEPARTAMENO INFANTIL
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).” 

Viver em santidade nos dias de hoje, 
acaba tornando uma missão cada vez mais 
difícil em um mundo onde tudo é relativo, 
tudo tem um porém, tudo tem uma desculpa. 
Viver em Santidade propriamente dita sem se 
deixar vacilar pelas ciladas de satanás, onde 
nós muitas das vezes por negligência, acabamos 
deixando brechas para que isso aconteça, chega 
até ser impossível!

Portanto, para que essa difícil missão 
esteja sendo cumprida em nossas vidas, 
precisamos depender totalmente de Deus.

A teoria sobre Santidade todo mundo já 
conhece. Mas e a prática? E por onde começar 
uma vida de santidade? Que meios posso obter 
para uma vida em santidade? Santidade é ser 
Santo?

Perguntas desse tipo devem vir a 
nossa cabeça cada vez que ouvimos falar de 
santidade. Mas para responder a todas essas 
perguntas basta entender que a Santidade de 
Deus é o modelo que temos para nossas vidas. 
A bíblia diz em 1Pedro 1:15 “Mas, como é santo 
aquele que vos chamou, sede vós também 
santos em todo o vosso procedimento.” A 
Santidade de Deus não tolera o pecado. A bíblia 
diz em Isaías 59:2 “Mas as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e 
os vossos pecados esconderam o seu rosto de 
vós,de modo que não vos ouça.” Santidade é 
um dom da graça de Deus. Quanto mais lemos a 
palavra de Deus mais santidade adquirimos. Em 
João 17:17 diz “Santifica-os na verdade, a tua 
palavra é a verdade.”

Santidade é o principal atributo de Deus, 
e uma qualidade a ser desenvolvida em seus 
seguidores.

Santidade é o clamor do coração de Deus 
para o seu povo desde a antiguidade até os dias 
de hoje.

Deus deseja uma geração que seja 
exclusiva para si, separada para si, consagrada 
para si. E esse anseio do coração de Deus se 
revela em toda bíblia.

Não há como falar em Santidade, 
separação, consagração, dedicação, obediência 
e fidelidade, sem falar de Daniel e seus amigos 
(Sadraque, Mesaque e Abede-Nego). Daniel é 

AGOSTO MÊS DA JUVENTUDE

União de casais 
Todo domingo às, 18h.

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.

Santidade, uma difícil missão!

CEIA DO         
     SENHOR

14/09, 10hs

um exemplo forte e sua história se apresenta como 
uma das mais lindas no que diz respeito à dedicação 
a Deus.

A Santidade, por nos aproximar de Deus, por 
ser agradável a Deus e totalmente desagradável ao 
inferno, abre portas para a manifestação poderosa 
de Deus.

Os milagres acontecem, os livramentos deixam 
os inimigos perplexos. Tudo isso, porque a Santidade 
nos aproxima de Deus, e o desejo do nosso coração 
se alinha ao desejo do coração de Deus que se realiza 
plenamente em nossas vidas e através das nossas 
vidas.

Quem já experimentou a graça da Santificação 
não precisa fazer esforço em praticar o bem e a 
justiça. É tão lógico como a figueira dar figo e a 
videira, uvas.

O homem santificado opõe-se a todo pecado; 
anda nos estatutos do Senhor e guarda os seus juízos 
e os observa.

Um homem com coração puro vê pureza em 
tudo; o de coração impuro vê impureza em tudo e 
interpreta com malícia qualquer coisa.

Não basta falar de santidade. Precisa vivê-la. 
Esse é o testemunho.

Na Bíblia a palavra santo e santidade ocorrem 
mais de 600 vezes, quase sempre se referindo ao 
caráter do homem e atributo de Deus.

A verdade não pode ser adulterada 
ou deturpada. A mente carnal combate 
sistematicamente a santidade. O coração do homem 
carnal não admite a lei de Deus, a verdade, porque 
restringe suas tendências impuras.

Sem a santidade, ninguém verá o Senhor, isto 
é, não entrará no Reino de Deus. A santidade não 
pode ser protelada para se buscar nos momentos de 
agonia, de sofrimentos, na vida.

Quem não se preparar e tiver vida santa na 
terra, não terá santidade na Eternidade. A santidade 
é requerida na vida presente.

Todo aquele que crê em Deus Santo deve buscar 
ser santo. Ser santo não é sugestão, mas imperativo 
para todo aquele que se tornou filho de Deus.

A santidade é uma qualidade moral de pureza 
do espírito, alma e corpo. O cristão é, portanto, um 
elemento raro no mundo corrompido, pois tem a 

qualidade de santidade cujo grau e intensidade vai 
gradualmente crescendo, mas, na essência, já tem 
todos os atributos divinos.

Deus é 100% santo e essa qualidade de ser 
santo, puro, isento de mistura da velha natureza, 
humana e adâmica, deve fazer parte da vida do 
cristão.

Um cristão autêntico tem em seu coração 
o amor, fé, paz, mansidão, sinceridade, bondade, 
honestidade e esses traços de caráter vão 
sendo confirmados, ampliados, amadurecidos e 
desenvolvidos.

Pureza é a ausência do pecado; assim como a 
saúde é a ausência da doença.

Esvaziando-se dos pecados, imediatamente o 
cristão deve ser cheio de santidade de Deus, e essa 
plenitude de pureza deve ser o estado permanente 
de cada um que segue a Jesus Cristo.

Descarte qualquer tentativa de desejar ver 
a Deus, guardando em seu coração iniquidades e 
impurezas.

Natureza da Santificação:

Quando se diz “Santo”, devemos considerar 
os seguintes sentidos:

1  SEPARAÇÃO do terreno, do humano, ou do 
mundo para Deus. A pessoa ou algum objeto Santo, 
então, é considerado separado para uso santo no 
serviço do Senhor.

2  DEDICAÇÃO que é requerida para culto 
de adoração a Deus. Uma pessoa ou um objeto 
Dedicado é santo, pois passou a ser propriedade 
exclusiva do Senhor.

3  CONSAGRADO um homem é consagrado 
a Deus, no sentido de viver de modo justo (isto 
é, justificado pelo sangue de Jesus derramado na 
cruz).

4  SANTO (PURO) “mas como é Santo aquele 
que vos chamou, sede vós também santos em toda 
a vossa maneira de viver” (I Pe 1.15).

Assim, a santificação inclui a remoção de 
qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à 
santidade da natureza divina.

E que em nosso viver diário possamos buscar 
uma vida de Santidade, subindo de degrau em 
degrau, sempre procurando estar nos limpando 
das impurezas do pecado, tornando essa difícil 
missão, uma missão possível.

Santidade, missão Possível!

Jennifer Nogueira
(Extraído e Adaptado)



AGENDA
[HOJE]  10:00 - 12:00 Culto Matutino
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
[01I09]19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG
[02I09] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[06I09] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
Visita da Sociedade de Homens Batistas 
ao Ebenezer, culto de louvor e adoração a 
Deus, seguido de confraternização.
[07I09] Dia da Independência
10:00 - 11:00 Encerramento de Missões RIO 
/ Apresentação do Dept. Infantil Alusivo ao 
Dia da Pátria
19:00 - 21:00 Culto Cívico (Eventos 
Especiais)
[08I09] 19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra 
IBG
[10I09] 19:30 - 20:30 Culto de Oração e 
Estudo Bíblico
[13I09] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro Elos
[14I09] Dia de Missões Nacionais 
10:30 - 11:00 Ceia do Senhor
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: ----------
Áudio: 
M/N: Johny / Alcides Jorge
Data-Show:  
M/N: Escala com Wallace
Contagem de Numerários:
M: Vera Cunha / Lucia 
N: Irinéa / Talita
Escala da Recepção:
M: Iracy/Moisés/Manoel
N: Antônio Carlos/Genésio
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito/Sergio Adriano    
Escala de Dirigentes:
M: Andrews Paul
N:  ----------
Escala de Regência:
M/N: Eliane Valentim

     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); Luciane Lopes; 

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

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

(ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Hadriana Mara Rangel Lourenço  
01/09  3393-3886

Jairo Freire Santana
05/09  2466-8928

Luciano Nunes Paulino  
06/09  3393-2075

Zilda Lopes Campos
06/09  3393-7614

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

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 na seguinte data: 18/09/2014 
(quinta-feira) para o prazo final. Após 
esse período de depuração, o nosso 
Regimento Interno será registrado em 
cartório e valerá oficialmente.  

SUPERVISÃO DAS ESCALAS 
DOS CULTOS
A Igreja reunida em Assembléia Regular, 
em 24 de agosto 2014, designou o 
Corpo Diaconal realizar a supervisão 
das diversas escalas dos nossos cultos. 
Assim, antes dos cultos, um diácono 
estará verificando a presença dos irmãos 
escalados para o data show, som, 
introdução, berçário, departamento 
infantil, segurança externa, etc. Caso haja 
alguma falta, o responsável pela escala 
será acionado para resolver o problema, 
além disso, irá fazer o registro no livro de 
ocorrências encontradas, antes e durante 
os cultos, para que sejam avaliadas nas 
reuniões do Conselho e Ministérios, 
visando a não repetição dos problemas. 

Prelúdio                                                                       Instrumental

Dirigente                                                                    Andrews Paul

Leitura Bíblica alternada                                                      I Tess. 4:1 a 7

Louvor e ofertório                                           Grupo ADOLOVEM

Tema: Santidade Missão Possível

Divisa: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação l Tes 4.3

Música Oficial                  Santidade - Grupo Louvor ADOLOVEM

Mensagem                                                             Carolina Falcão

Oração final

Poslúdio                                                                     Instrumental

                                     

Poslúdio                                                                       Instrumental

Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de 
entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, 

longanimidade;  Colossenses 3:12

Dirigentes

Oração 

Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, 
se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos 

perdoou, assim fazei vós também.   
Colossenses 3:13

Leitura Bíblica alternada                                   Colossenses 3:1-17

E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da 
perfeição.  Colossenses 3:14

Ofertório e louvor                                           Grupo ADOLOVEM

Tema / Divisa / Música Oficial

Participação Musical                                              Timothy Tavares

A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, 

com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com 
graça em vosso coração.  Colossenses 3:16

Mensagem             Min. de Música Everton Louvize - IB Bancários

Palavra dos líderes do ADOLOVEM                               Edinha e Paulo

Bênção Apostólica                                                    Pr Ivan Xavier

Poslúdio                                                                      Instrumental

CURSO DE LIDERANÇA 
ECLESIÁSTICA

Vagas Limitadas!
Xerox: Carteira de Identidade; CPF; Título 
de Eleitor; Comprovante de residência; 
Diploma e Histórico do Ensino Fundamental 
(autenticados); 02 (duas) fotos 3x4 recente

Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)

O curso é de caráter modular e rotativo, 
devendo o aluno cursar todas as disciplinas 
da Matriz curricular.

O aluno terá direito à carteira de estudante.

O aluno fará as provas dos módulos, os 
quais serão corrigidas pelo CEBESP (Centro 
Batista de Educação, Serviço e Pesquisa). 
A nota mínima de aprovação é 7,0 (sete).

As aulas serão ministrados uma vez por 
semana, na Igreja Batista em Guarabu.

O curso de Liderança Eclesiástica tem por 
objetivo preparar os futuros líderes das 
células da nossa Igreja.

Inscrições abertas na Secretaria da Igreja ou 
com a irmã Glória Catarina (98742-5575)

Maiores detalhes poderão ser obtidos com 
o Pastor Ivan Xavier (99300-6718).

CULTO DE ENCERRAMENTO 
MÊS DA JUVENTUDE

CEIA DO SENHOR
Dia 14 de setembro, às 10 horas.

NOVA COORDENADORA DO 
MINISTÉRIO DA ADORAÇÃO

A Igreja reunida em Assembléia Regular, 
em 24 de agosto 2014, designou a irmã 
Eliane Valentim da Rocha para substituir 
a irmã Sára Souza na Coordenação Geral 
do Ministério da Adoração. 

RETIRO ESPIRITUAL DE JOVENS 
E ADOLESCENTES
A Igreja agradece ao casal Paulo Freire 
e Edinha, e sua equipe de apoio, pela 
realização de mais um retiro espiritual dos 
jovens e adolescentes da nossa Igreja. O 
trabalho foi grande, mas todo o esforço 
dos irmãos será recompesado pelo Senhor 
Jesus.


