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“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 -

IGREJA BATISTA

EM GUARABU

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVI I Nº 371 15 de novembro de 2020.

IGREJA GLORIOSA, SEM RUGA OU MÁCULA
A história da Igreja Batista em Guarabú começou
com um grupo de 27 irmãos da Primeira Igreja Batista
da Ilha do Governador (Zumbi), os quais se reuniram
pela primeira vez no dia 06 de março de 1963 na casa
do irmão Antônio Loureiro Nelas, na Rua Tramandaí,
65, com a finalidade de formar uma congregação.
Esse grupo, um pouco depois, desligou-se do
Zumbi e filiouse à então Igreja Batista Itacolomi, hoje
Jardim Guanabara, que a organizou com o nome de
Congregação Batista do Itacolomi.
A nova congregação convidou o Pastor Washington
Antenor de Souza para ser o seu pastor interino, o qual
trabalhou intensamente para organizá-la em Igreja.
Com o crescimento do trabalho, a Igreja mãe escolheu
a data de 14 de novembro de 1964 para o concílio
examinatório.
O exame foi realizado às 20 horas daquele dia, e ficou
assim constituído: 1. Presidente: Pastor Washington
Antenor de Souza; 2. Secretário: Seminarista Ubiraci
Dutra Gusmão; 3. Leitura do Pacto das Igrejas Batistas:
Diácono Enito Pinto; 4. Orador Oficial: Pastor João
Figueiredo e Oração Consagratória: Diácono Cleber
Tomaz. A congregação era composta de 58 membros
(assim, de março de 1963 a novembro de 1964 o
trabalho cresceu mais de 100%!!!). Dos 58 membros
fundadores, temos a alegria de ter entre nós no
presente ano: Ana Luiza Parucker, Evanilde Holanda
Silva, Iracy Rosa Pedroza, Moisés Charles Pedrosa,
Jathir Freire de Santana e Lauzira Pedrosa Lima.

A primeira mensagem pregada veio do Pastor
João Figueiredo, da Igreja Batista de Tauá, baseada
em Atos 9:31: “Assim, pois, as igrejas em toda a
Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram
edificadas; e se multiplicavam, andando no temor
do Senhor e consolação do Espírito Santo”. No seu
sermão, o Pastor Figueiredo instou a nova Igreja a
ganhar o bairro da Ilha do Governador para Jesus.
Terminada a pregação, a irmã Ruth Freitas (uma
das 58 membros da nova igreja), declamou uma
poesia intitulada “Gratidão a Deus”, de autoria do
irmão Antônio Loureiro Nelas (também fundador).
Participaram do culto o Quarteto Triunfal, da Igreja
Batista de Cascadura, o Quarteto do Seminário
do Sul e o Coral da Igreja Batista Itacolomi (igreja
mãe). Feitas as considerações finais, o Concílio
Examinatório foi dissolvido com o cântico do Hino
60 do Cantor Cristão (Coroai), e a glória do Senhor
desceu sobre a congregação.

A Igreja que nasceu naquele momento continua
firme no seu ideal de ganhar o mundo para Cristo.
Mesmo neste ano atípico de pandemia, em nenhum
momento a igreja fechou o seu templo ou deixou
de realizar os seus cultos. Pelo contrário, apesar
do isolamento social, estamos orando mais, mais
unidos e mais atentos à Palavra, isso porque quem
nos sustenta é o Senhor Jesus, pois Ele vive em
nossos corações e nos dá o privilégio de ser uma
igreja gloriosa, sem ruga ou mácula diante de um
mundo fragilizado pela doença, pelas divisões e pelo
Durante o concílio, todos os membros da recrudescimento dos valores morais e espirituais.
congregação se levantavam e recitavam um versículo
Parabéns Igreja Batista em Guarabu! Que neste
da Bíblia. Após as perguntas formuladas pelo seu 56º aniversário você continue sendo a igreja
Examinador, e diante da convicção bíblica e doutrinária gloriosa que nasceu naquele dia 14 de novembro
dos examinados, o Concílio se reuniu e propôs que de 1964!
o plenário aprovasse a organização da Congregação
Batista do Itacolomi em Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Uma vez aprovada, o dia 14 de novembro de 1964
Pastor Ivan Xavier
passou a fazer parte da nossa história.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Desde o começo da pandemia a nossa igreja resolveu se unir em oração uns pelos
outros e os resultados tem sido maravilhosos. Inúmeros pedidos chegam com as mais
diversas necessidades e a Igreja ora com fé, apresentando esses pedidos ao nosso
Deus por intermédido do Senhor Jesus. Humildemente nos colocamos como filhos
de um Pai amoroso que se compadece dos nossos sofrimentos. Louvamos a Deus
por cada resposta que o Senhor tem dispensado como fruto das nossas orações. A
certeza que temos é que Deus está trabalhando em nosso caráter e que no final de
tudo isso emergiremos como uma Igreja melhor do que entramos.
Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró

DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em
casa.
EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
185ª SEMANA

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

26 Participantes - 01 Visitantes

Texto: 1 Tess 4:1-12
Tema: Vivendo para agradar
a Deus
Quebra-gelo: Como os
filhos podem agradar seus
pais? Cite exemplos.
Transição: No texto, o
apóstolo Paulo realça a
conduta cristã que agrada
a Deus.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1.A santificação agrada a
Deus? O que é santificação?
v.1-7
2.Sua vida agrada a Deus? O
que é agradar a Deus?
3.O amor fraternal agrada
a Deus? Como podemos
entender o amor fraternal?
v.8-10
Conclusão: A verdadeira
vocação dos salvos em
Cristo é viver uma vida que
agrade a Deus, e nisso deve
crescer cada vez mais.
A verdadeira vocação dos salvos em Cristo
é viver uma vida que agrada a Deus, e nisso

Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

Missionários em Trento, Itália:
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Radical Amazônia:
---------------------
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Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

Igreja gloriosa, sem ruga ou
mácula.
Texto Bíblico:

Efésios 5:15-21, 25-27

Perguntas que podem ser feitas ao texto:

LIÇÃO 11
Mormonismo .

Oração
Texto Básico:

Gálatas 1.6-9

Texto devocional:

João 15. 1-11

1. A Igreja de Cristo é para sábios? v.15,16

Versículo-chave:

2. O que enruga ou macula uma Igreja? v.17,18

“Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo

3. O que é uma Igreja gloriosa? v.19-21,25-27

do céu vos pregue evangelho que vá além do
que vos temos pregado, seja anátema”.

Conclusão
Cristo é a garantia de uma Igreja sem ruga ou
mácula, amada, inculpável e gloriosa, quando
esta é purificada pela Palavra.

Gálatas 1.8

Pelo despertamento espiritual da
igreja; pelo pastor Ivan e família;
pelos PGM; pelos líderes e Líderes
em Treinamento de PGM; Pelo
Pr Luiz Cláudio e família; por
conversões; pelos adolescentes e
jovens; Cícero Galdino dos Santos
(pai da ir. Raquel); Leocina; Dc.
Adenair; Nair Bastos, Silvia Maria
da Conceição; Lauzira; Maria das
Neves; Thereza Ruas; Jathir; Maria
da Rocha Percu; Evanilde; Cliff e
Camila; Tereza Jussara; Fran Tavares;
Italo (neto do irmão Ataíde e da
irmã Regina), Zilda Campos; Wilson
Andrade, Cilas e Maria do Carmo,
Eliete (esposa do irmão Carlos) e
Vivian, Carlos (pai do Vitor).
“E tudo quanto pedirdes em meu
nome eu o farei, para que o Pai
seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu
nome, eu o farei.”

Alvo da lição: Ao estudar esta lição, você terá

João 14:13,14

condições de conhecer a história dos mórmons

Parabéns pra você...

e de identificar suas principais doutrinas.

Jéssica S. de Paiva

17/nov

Mariane M. N. Gonçalves 20/nov

Oração

Silvia Maria da Conceição 21/nov

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
“O dízimo e a oferta que devolvemos
a Deus faz parte da doutrina bíblica
que aceitamos como válida para
uma vida abençoada e feliz. Em
Atos 20:35 o apóstolo Paulo resgata
esse princípio ao dizer: Em tudo o
que fiz, mostrei-lhes que mediante
trabalho árduo devemos ajudar os
fracos, lembrando as palavras do
próprio Senhor Jesus, que disse:
“Há maior felicidade em dar do
que em receber”. Com a prática do
dízimo demonstramos que a nossa
felicidade é bem mais ampla do que
aquela que se obtém no dinheiro
simplesmente.
Banco Bradesco

Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

IDA AO TEMPLO
Frequência aos nossos cultos
na quarta-feira e domingo: a
igreja pode e deve frequentar,
observando as restrições de
isolamento social, comorbidades,
grupo de risco e cuidados com
a saúde e higiene pessoal. Por
enquanto só estamos utilizando
o nosso Santuário. Os zeladores
voltaram ao horário normal de
trabalho e a secretaria mudou
o padrão de atendimento para
cooperar com os cultos on-line:
SECRETARIA -presencial:
domingo: 9 às 12h; segunda:
FOLGA; terça, quinta e sexta: 13
às 18h; quarta: 18 às 21h; sábado:
FOLGA; 15 horas de home-office.

EBD ON-LINE
EBD DURANTE A PANDEMIA

A coordenação da E BD vem
informar que está nos preparativos
para o retorno das aulas de maneira
virtual. As aulas serão postadas no
YouTube da Igreja. Estudaremos a
revista “Religiões e Religiosidades”.
Nos ajudem em oração.

Venha participar da nossa
EBD On-Line aos domingos,
as 19h, no nosso canal no
YouTube. Nos vemos lá!

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA L A R UM T E M P L O ,
CADA R E U N I Ã O UM C U LT O ,
MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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