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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 -

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES (PGM) DA IGREJA BATISTA EM GUARABU

Multiplicadora da Graca e do Amor de Deus 

IGREJA BATISTA
EM GUARABU

,

LOCAL LIDER LIDER EM 
TREINAMENTO ENDEREÇO DIA/HORA

Guarabu Adriana Pereira Paulo Silva R. Crundiuba, 423 3ª/19h30min.

Jd. Carioca I Dc Judith Dc Adenair R. Zurique, 63 2ª/19h30min.

Jd. Carioca II Dc Alcides Jorge Dc Manoel Sales R. Jaime Cabral, 49 3ª/19h30min.

Jd. Carioca III Dc Glória Catarina Dc Paulo Ribeiro R. Tupirama, 263 3ª/19h30min.

Moneró Dc Paulo Freire Edna Fraga R. Alteia, 120 6ª/19h30min.

Jardim Guanabara Diego Albuquerque Francisca (Lusa) R. Dom Antônio de 
Macedo, 91/101 3ª/19h30min.

HFAG Dc. Paulo Freire Paulo Silva Est. Galeão, 4101 4ª/14h00min.

Embaixadores do Rei Dc. Paulo Ribeiro Paulo Jr. IBG 6ª/18h30min.

Ministério Atos Pr Luiz Cláudio IBG 6ª/19h30min.

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h - EBD (Jovens e Adolescentes)
19h – Culto Vespertino

TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração MCM (EM RECESSO)
15 às 18h - Gabinete Pastoral 

QUARTA-FEIRA 
15 às 19h - Gabinete Pastoral
18h30min - Desperta Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

QUINTA-FEIRA 
15 às 19h - Visita Pastoral

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Atividades Semanais
Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Escola de Missões
3º Domingo - 18h
- Mulheres Cristãs em Missão (MR e Amigos 
de Missões)
- Sociedade de Homens Batistas (ER)

Ministério Atos (Jovens e Adolescentes)
19h30 - Sexta-feira  [PGM] 
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk] 
(confirmar)
18h00 - Todos os domingos - Classe 
da EBD
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Atividades Mensais

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa 
do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Texto:  Lucas 22:1-6

Tema: Um problema chamado 
JESUS

Quebra-gelo: Alguma vez você 
já foi descartado numa decisão 
importante?

Transição: No texto, há todo 
um jogo de interesses escusos 
para se livrarem de JESUS.

Perguntas para discussão nos 
PGM:

1. Por que JESUS passou a ser 
um problema para algumas 
pessoas no seu tempo? Isso 
ainda acontece hoje? v.1,2

2. Quem agiu por trás de Judas 
para que ele traísse JESUS?  Por 
que isso aconteceu? v. 3

3. O que de fato motivava Judas 
no Colégio Apostólico? v.3-6

Conclusão:
Quando olhamos para JESUS 
pelas motivações erradas, mais 
cedo ou mais tarde ele passa a 
ser um problema que precisa 
ser descartado.  E você? Como 
você olha para JESUS?

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

147ª SEMANA

59 presentes e 1 visitante

No dia 10 de maio de 1990 eu estava 
em Nova Iorque, depois de alguns meses 
fazendo cursos no Texas e no Colorado. 
Nesse dia, aproveitei para visitar a sede das 
Nações Unidas, onde vi tremulando a nossa 
bandeira entre as demais. No meio de tantas, 
só a do Brasil se destacava em minha visão 
de conjunto, uma vez que só ela possuía um 
significado especial para um brasileiro solitário 
num lugar tão distante. 

Na vitória contra os amalequitas, Moisés 
construiu um altar e chamou-lhe “O Senhor é 
a minha bandeira” – Êxodo 18:15. Interessante 
que ele não fez tremular uma flâmula de pano 
para chamar de bandeira. Ele fez sim, um altar 
(que ficou vazio) e disse que o Senhor era a sua 
bandeira. Como o Senhor pode ser a bandeira 
de alguém? Obviamente, quando para esse 
alguém o Senhor tem um significado especial, 
no caso, o reconhecimento de que fora tão 
somente o Senhor que dera a ele a vitória 
sobre os seus inimigos. 

Somos semelhantes como Igreja de Cristo. 
O Senhor também é a nossa bandeira. Sabe por 
quê? Porque somente por meio da sua graça 
e misericórdia somos o que somos hoje. Sem 
ele não seríamos ninguém, porque certamente 
os nossos inimigos já teriam nos sobrepujado 
e vencido. Nossos inimigos sempre foram o 

O SENHOR É A MINHA BANDEIRA

HFAG

JD CARIOCA II 

GUARABUJD. GUANABARA

JD. CARIOCA III

JD. CARIOCA I

MONERÓ EMBAIXADORES

pecado em nossa natureza, e por consequência, a 
morte eterna. Mas Cristo expiou as nossas faltas 
na cruz, morrendo por todos nós, redimindo 
todas as nossas culpas. Ele também ressuscitou 
e prometeu que nos ressuscitará no último dia, 
logo, tudo que somos hoje e seremos amanhã, 
vem dele. Ele é, de fato, a nossa bandeira! Glórias 
sejam dadas a Ele!

Mas na batalha, Moisés viveu uma situação 
interessante: Quando ele mantinha suas mãos 
levantadas, os israelitas venciam; quando ele as 
abaixava, eram os amalequitas quem venciam. 
Assim, ele precisou da ajuda de Arão e Hur para 
manter suas mãos levantadas no alto da colina, 
enquanto Josué combatia no vale. 

Assim é também a Igreja do Senhor. 
Precisamos um do outro para sustentar a 
bandeira do Evangelho tremulando bem alto. A 
obra de Cristo neste mundo é um trabalho de 
muitas mãos, de ajuda mútua, de cooperação, 
de união, de amor fraternal, de testemunho, 
para que os perdidos encontrem a salvação. 

O Senhor é a sua bandeira? Você tem 
colaborado para sustentar a bandeira da sua 
Igreja bem alto? O altar nós construímos, mas a 
nossa bandeira é o Senhor!

Pastor Ivan Xavier



Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ  I CEP: 21931-500 I Tel.:  2463-1166  I  Fax: 3627-7541 I WhatsApp: 97279-7910
E-mail:  ibguarabu@gmail.com I Site: www.ibguarabu.org I CNPJ: 34.148.312/0001-69  I  Bco. Bradesco - Agência: 3184 I CC: 46.296-9

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

(ibguarabu)

     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Irene
Data-Show:  
M: Raquel 
Contagem de Numerários:
M: Néia/Lúcia
Escala da Recepção:
M: Mercedes
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
Dirigentes: 
M: Dc. Judith

     Pedidos de Oração

”E será que antes que clamem 
eu responderei; estando eles 
ainda falando, eu os ouvirei”. 

Isaías 65:24 

Pelo despertamento espiritual 
na igreja; pelo pastor Ivan e 
família; pelos membros afastados 
da igreja; pelos PGM; pelos líderes 
e Líderes em Treinamento de PGM; 
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por 
conversões; pelos adolescentes 
e jovens; Pedro Marcolino da 
Silva  (pai do ir. Claudir); Cícero 
Galdino dos Santos (pai da ir. 
Raquel); Diego Fernandes; Edir 
Leite (mãe da ir Adriana); Everaldo 
(esposo Alizete); Leocina;  ir. 
Sérgio Adriano; Rosenilda dos 
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair 
Bastos, Silvia Maria da Conceição;  
Lauzira ;  Maria das Neves; 
Thereza Ruas; Jathir; Lusa; Nair 
Nascimento; Plínio...

Ivanilda G. da Silva Rocha    23/fev

Maria Nazaré P. S. Júnior        26/fev 

Sidmar José Cruz Júnior      26/fev 

Marilza Lopes da Silva          28/fev 

Robson Barroso da Silva       28/fev

Gabinete Pastoral
Gabinete: 
Terça-feira: 15h às 18h.
Quinta-feira: 15 às 19h.

Visita Pastoral: 
Quinta-feira: 15h às 19h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

Anorex ia  é  um transtorno 
alimentar que pode chegar ao 
extremo de anular a ação do 
hormônio que controla o apetite 
(a melanocortina).  A pessoa então 
passa a não ter mais fome.  É tão 
grave que 15% dos casos não 
conseguem ser revertidos, e a 
pessoa vem a óbito.

Um paralelo pode ser traçado na 
vida espiritual dos seres humanos.  
Fomos criados por Deus para 
mantermos um relacionamento 
ve rdade i ro  com E le .   E sse 
relacionamento se expressa no 
contemplar da Sua Criação, pela 
Sua Palavra (a Bíblia), pela adoração, 
pelo culto, pela comunhão no 
Corpo de Cristo, mas também, e 
principalmente, pela oração. Há 
pessoas tão separadas de Deus 
que não sentem mais nenhuma 
vontade de orar, de cultuar, de 
adorar. Não deve ser o nosso caso, 
pois fomos vivificados por Cristo, o 
que também se evidencia pelo valor 
que damos à ORAÇÃO.

Por isso,  convido você a 
participar do culto de oração da 
sua Igreja, e a viver uma vida de 
plena comunhão com o Senhor.

Nosso culto é toda 4ª feira, às 
19:30h, aqui em nosso Templo.

NÃO HAVERÁ O CULTO NOITE 
HOJE NO TEMPLO. A igreja poderá 
aproveitar a oportunidade para o 
cultos nos lares e evangelizar pessoas 
próximas.

O Ministério de Ação Social está 
recebendo doações de alimentos 

não perecíveis. Contribua! 

No dia 8 de março pela manhã, às 
19h pedimos que os irmãos tragam 
visitantes. Vamos fazer missões 
começando na nossa cidade.

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

FERIADO DE CARNAVAL

Parabéns pra você... 

OFERTA DE AMOR

A direção da EBD convoca os 
professores para uma capacitação 
que será realizada no dia 07 de março 
de 2020, a partir das 14h. Iremos 
abordar tópicos essenciais como a 
conexão aluno-professor, o processo 
do ensino e a nova revista que será 
implementada, da editora Convicção.

EBD

MATUTINO - 10h30

Prelúdio

Oração 

Leitura Bíblica        (Jo. 20:30-31)
Dirigente: Jesus, na verdade, operou na presença de 
seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão 
escritos neste livro; 
TODOS:  Estes, porém, estão escritos para que creiais 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome. 

Canto 208 HCC            Eu não posso fugir do teu Espírito

Eu não posso fugir do teu Espírito,
nem ficar distante do teu amor.

Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer,
sei que ali tu estás.

Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará.

Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará
e comigo estarás.

Oração de intercessão

Hino 301 CC                                               Crer e observar 

Em Jesus confiar, sua lei observar
Oh, que gozo, que bênção, que paz!

Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar
Alegria perene nos traz

CULTO EVANGELÍSTICO

Ninguém compareça perante mim 
de mãos vazias (Êxodo 23:15).  Assim 
disse o Senhor a Moisés, que deveria 
repassar esse ensinamento aos 
filhos de Israel.  As ofertas do povo 
representavam um valor muito maior 
do que aquilo que traziam em suas 
mãos.  Além disso, preparava de 
antemão o coração deles para o 
culto ao Senhor.  Quem vem à Casa 
de Deus para ofertar, o seu culto, o 
seu louvor e o seu dízimo, já está 
adorando a Deus antes mesmo de 
aqui chegar.  Quem vem de mãos 
vazias, não sabe nem por que veio, 
“pois onde está o seu tesouro ali 
também estará o seu coração” – Mt. 
6:21  

DÍZIMOS E OFERTAS

ABERTURA DA CAMPANHA
DIA 08/03 - 19h

Crer e observar
Tudo quanto ordenar

O fiel obedece
Ao que Cristo mandar!

O inimigo falaz e a calúnia mordaz
Cristo pode desprestigiar

Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior
Poderão ao fiel abalar

Que delícia de amor, comunhão com o Senhor
Tem o crente zeloso e leal

O seu rosto mirar, seus segredos privar
Seu consolo constante e real

Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor
Os teus passos queremos seguir

Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar
Sempre a tua vontade cumprir

 

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Mensagem

Oração

Poslúdio 

No dia 15/03, pela manhã, teremos 
a visita do irmão Luiz Carlos, da Casa 
Publicadora Brasileira.

CASA PUBLICADORA 
BRASILEIRA


