
ANO L  I  Nº 16 I  27 de abril 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, papai e mamãe NÃO estamos de férias, a EBD e os Cultos infantis estão 
sendo realizados normalmente.

Se você deseja fazer parte do Ministério Infantil ajudando no Culto Infantil, fale com 

a irmã Jennifer Nogueira.

OS DIAS SÃO MAUS, 

O prefeito da 
cidade de Flower 
Mound, no Texas 

(Estados Unidos), Tom 
Hayden, começou o ano 
se envolvendo em uma 
grande polêmica ao declarar 
que 2014 será o “Ano da 
Bíblia”.  A idéia do prefeito 
é estimular a leitura da 
Bíblia entre os moradores 
da cidade.  Mesmo sob 
algumas críticas em relação 
à sua postura política nesta 
situação, ele tem levado a 
ideia em frente. Ao defender 
seu projeto, Hayden lembrou 
que os valores morais que 
ajudaram a construir os 
Estados Unidos são bíblicos 
e precisam ser resgatados. 
Por isso, o prefeito criou 
um site thebible2014.com, 
em que trechos bíblicos 
são publicados para que os 
moradores os acessem e 

leiam diariamente.

Outra iniciativa em favor 
da Bíblia vem de mais perto.  
O Pastor Edgard Barreto 
Antunes, da PIB de Nova 
Iguaçú/RJ, escreveu a Bíblia 
toda à mão, num prazo de 10 
meses.  O pastor contou que já 
leu a palavra de Deus 80 vezes 
e promoveu várias campanhas 
de incentivo à leitura bíblica 
em sua Igreja; uma delas 
inclusive, com direito à 
formatura, alcançando 400 
pessoas da Igreja e também 
da comunidade.  Foi na 
madrugada do dia 11 de 
março de 2013 que o Pr 
Edgard acordou de um sonho 
e decidiu começar a escrever a 
Bíblia toda à mão.

Iniciativas como estas não 
podem passar despercebidas. 
Deus está falando para que 

o seu povo conheça e se 
aprofunde no conhecimento 
da Sua Palavra.  Os dias são 
maus e a necessidade de fazer 
brilhar o conhecimento de 
Deus na vida das Igrejas é 
cada vez maior. Para tempos 
como esses, o Evangelho de 
Cristo somente brilhará se 
nos envolvermos mais com a 
Palavra de Deus.

Pense nisso com carinho!

Pr Ivan Xavier

(Informações extraídas de A 
colheita, JMM – nº56 – Abril 
2014)

E A NECESSIDADE DA BÍBLIA É AINDA MAIOR



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 da Escola Dominical
10:00 - 11:00 Assembléia Geral Ordinária
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[28I04] Dia Mundial de Oração e 
Testemunho do Homem Batista
19:00 - 20:00 Ensaio da Orquestra IBG

[30I04] Dia Nacional da Mulher
19:30 - 20:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico

[01I05] Dia do Trabalho

[03I05] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

[04I05] Dia Batista de Ação Social 
Direção dos Cultos - MCF
10:00 - 12:00 Culto Matutino
10:30 - 11:00 Ceia do Senhor
19:00 - 21:00 Culto Vespertino

[05I05] 19:00 - 20:00 Ensaio da 
Orquestra IBG

     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
Data-Show:  
-----------
Contagem de Numerários:
M: Talita / Lucia
N: Veraneide / Luciane
Escala da Recepção:
M: Almerinda/Jairo
N: Irinéia/Caleb/Paulo Silva
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Caleb/Marcio G.                        
Escala de Dirigentes:
M: Adenair Andrade 
N: Diac. Josias de Jesus
Escala de Regência:
M/N: Pr Paulo
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)

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... 
Maria Geralda Dias Silveira 
27/04...................................................3041-7944

Juçara Andrade Silva
30/04...................................................2466-2594

Nair de Almeida Bastos Adriano 
30/04...................................................3975-2522

Everaldo Costa Lima
01/05...................................................3025-5354

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                         Instrumental

Oração e Boas vindas                                       Ir. Adenair Andrade

Momento de Louvor                                             Ministério Elion           

Leitura Bíblica                                                                  Salmo 121
DIRIGENTE: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: 
De onde me vem o socorro?
CONGREGAÇÃO: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus 
e a terra.
DIRIGENTE: Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se 
manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre 
alerta! O Senhor é o seu protetor; como sombra que o protege, 
ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua, de noite.
TODOS: O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida.
O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e 
para sempre.

Canto 340 HCC                                                    “Salvador Bendito” 

Oração

Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o 
homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua 

carne, da carne colherá destruição; mas quem semeia para o 
Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos 

de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos. (Gálatas 6: 7-9)

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:                                         488 HCC
  “Brilha no meio do teu viver” 

Oração de Gratidão

Assembleia Ordinária

Poslúdio                                                                      Instrumental

Prelúdio                                                                         Instrumental

Oração e Boas vindas                                   Diac. Josias de Jesus

Momento de Louvor                                             Ministério Elion     

Leitura Bíblica em Uníssono:                                     Salmo 63:1-8
Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha 
alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, 
exausta e sem água.
Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua 
glória. O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios 
te exaltarão.
Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas 
mãos. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas 
asas. A minha alma apega-se a ti; a tua mão direita me sustém. 

Oração de Louvor

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que 
os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” (1 Pedro 2:9)

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:                                         478 HCC        
Tua Voz Escuto a Convocar-me                                                                         

Oração de Gratidão

“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está 
dentro do meu coração”. (Salmo 40:8)

Mensagem                                                                  Pr Ivan Xavier

Oração e Bênção 

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.


