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PASTORAL 

Minha razão de viver: Multiplicar! 
 
 
 
 

Somos discípulos com uma missão! Discípulos do Senhor Jesus. Ele nos enviou 
para viver e fazer discípulos que se multipliquem. Assim a igreja começou, cresceu e chegou até 
nós. Uma obra conduzida pelo Espírito Santo ao longo dos séculos e que permanece até os nossos 
dias. A obra continua e será completada até a volta triunfal do Rei dos reis. 

Todos os servos do Senhor Jesus devem estar comprometidos e trabalhando para 
que todos sejam alcançados com o poder do evangelho. Por isso é preciso multiplicar oração, líde-
res, igrejas, missionários, ofertas, compaixão e graça. Investir em missões é um privilégio que 
honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pois a sua oferta, com certeza absoluta, abençoará vidas 
em todo o Brasil. Temos experimentado um tempo muito oportuno em nossa Pátria para comparti-
lhar o amor de Deus e multiplicar discípulos. Não podemos nem pensar em recuar. É preciso avan-
çar e multiplicar! 

Estamos em mais uma campanha de Missões Nacionais e temos certeza que 
você participará com muita alegria para que mais vidas sejam alcançadas com a Palavra de Deus. 
Temos colhido muitos frutos nos campos missionários e isso só tem sido possível porque missio-
nários estão trabalhando todos os dias para semear as boas novas. Você faz parte de tudo isso que 
Deus está realizando em nossa pátria. 

“Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim!” - Isso significa que Cristo reina 
na minha vontade e prioridades. Ele é Senhor e governa todas as áreas da minha vida. Portanto o 
seu desejo de que todas as pessoas sejam alcançadas, deve ser considerado de forma intencional 
como prioridade absoluta no meu estilo de vida. 

Permita que Cristo use sua vida para abençoar outras vidas. Seja benção! Par-
ticipe da campanha de Missões Nacionais não apenas ofertando, mas orando e influenciando ou-
tras pessoas para que participem também. Ninguém pode ficar de fora desta grande obra. 

Vamos avançar e multiplicar! 
Pr. Fernando Brandão 

Diretor Executivo de Missões Nacionais 
 

       

 

 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO: 

01- Ceia 
18- Culto administrativo 
27/28- Congresso da Juventude 
29- Encerramento Missões Nacionais 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
04/09-Luis Fernando Moreira Pinho 
05/09-Ilka Alves Araújo Bastos 
06/09-Marcos Vinicius Lopes 
06/09-Josenice Totes Morais 
07/09-Handel Meneses Lopes  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Elias 
                             Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Ildeu 
                          Noite: Missões  
INTRODUÇÃO: Ário e Juliana 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Rosimeire 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA 
NOSSA IGREJA 
Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
cadastro, acessando o nosso si-
te www.ibjesmeralda.com.br e clicar no banner 
existente na primeira página. Após o cadastro 
será enviado para seu celular e seu e-mail, o link 
para instalar o app e a sua senha. Assim você terá 
acesso a todo o conteúdo do app. 
Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 
dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 
-Aniversariantes: Consulte e envie mensagens 
aos aniversariantes do dia. 
-Vídeos e áudios: Assista vídeos de interesse da 
igreja. Em breve, teremos os cultos também. 
 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 
 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 
 
 
EQUIPE MINISTERIAL: 

 

Pastor titular:   
Pr.Aldimar M. de Carvalho 
996171107/ 32422503 
 
Ministro de Música:  
MM. Demas Junior  
99339-1714 
 
Pastores colaboradores: 
Pr. Elias Pascoal  
Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 
 
Pr. Ailton Bastos 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.CEIA DO SENHOR 
    Hoje no horário do culto da manhã, será mi-
nistrada a Ceia do Senhor. Participe! Estão es-
calados para ajudar na ministração os irmãos: 
Ário, Rosimeire e Maria Emília. 
2.MISSÕES NACIONAIS 
       Hoje, no horário do culto da noite será 
feita a Abertura da Campanha  em nossa Igre-
ja.  
       Foi realizado ontem no templo da nossa 
Igreja o lançamento da Campanha de Missões 
Nacionais, com um culto à noite, a presença de 
missionários e representantes das igrejas da 
nossa cidade.  
3.CANTINA 
      Hoje, depois do culto, teremos cantina em 
prol de Missões Nacionais, onde os jovens esta-
rão à frente. 
4.III JORNADA DE SAÚDE MENTAL. 
 Data: 13 e 14 de Setembro. 
 Inscrições pelo site: jornada.institutogartrel.com 
ou pelo whatsapp 982250185 
5.CONGRESSO DE JOVENS 
   Tema: Qual o meu propósito?  
   Data: 27,28 e 29  de Setembro. 
   Preletor: Pastor Yuri Breder - pastor de jovens  
                 da PIB Campo Grande 
   Louvor: Doxa Workship e Juventude IJBE 
   Valor da inscrição: R$ 30,00 reais até hoje,  
  após  R$ 40,00.   
6.CORO IBJE 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
7. CURSO LIVRE DE MÚSICA/ORQUESTRA 
       Aulas de piano/teclado/teoria musical às 
quartas-feiras sempre a tarde. Faça sua inscri-
ção na secretaria. Aulas de violino/ensaio do 
projeto sábado às 9h. Maiores informações Min. 
Demas Jr. 
8. MÚSICA DIA 31 DE AGOSTO 
       O quarteto Expressão e  a equipe de Músi-
ca de nossa igreja participará do culto de lan-
çamento da Campanha de Missões Nacionais no 
dia 31 a convite da organização. 
9.CONVITE 
      Jéssica e Matheus convidam a nossa igreja 
para a cerimônia do seu casamento, a realizar-
se no dia 7 de Setembro, às dez horas e trinta 
minutos,  no templo da Primeira Igreja Batista 
em Goiânia., à rua 16 esq. com a rua 13—

Setor Central. 
10.OANSE 
     Voltou a funcionar aos sábados ás 15h..  
Esperamos que os pais da nossa igreja tragam 
os seus filhos e convidem outras crianças—  seus  
parentes e vizinhos. 
11.PGMs   
        O PGM da melhor idade será realizado 
na quinta-feira, na residência das irmãs Dirce e 
Mali, tias do irmão Marcos Fonseca, no bairro 
Jardim América.   
12.ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS 
     Foi transferido para outra data, o trabalho 
evangelístico programado para a nossa Con-
gregação no Bairro Paulo Pacheco,   no dia 31, 
em razão do Lançamento de Missões Nacionais 
que será realizado no templo da nossa Igreja.   
13. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelos enfermos: Dora, em recuperação de 
uma cirurgia.  Joaquim e Nilton Joaquim. A irmã 
Ernestina e dona  Ione. 
14.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil. Portanto, a conta que 
deve ser usada é:  
     Ag. 3648x;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
    Ao fazer depósito ou transferência, este deve 
ser identificado (nome), preencher o envelope 
de dizimo e colocar no gazofilácio. 
************************************************ 

 
CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 
100ª  Assembléia de CBB  E DA CBG 

“Celebrando a Glória do Reino de Deus”  
21-26 de Janeiro de 2020 

Centro de Convenções de Goiânia. 
 

***************************************** 
EDIFICAÇÃO 

 
Reputação  é o que pensam que você é; caráter 
é o que você é. 
Reputação é a fotografia; caráter é o rosto. 
Reputação vem de fora; caráter desenvolve de 
dentro para fora. 
Reputação é feita em um momento; o caráter se 
constrói através da existência (Extraído do Jor-
nal Batista) 

Boas Vindas e Comunicações 
Prelúdio Instrumental 
 
“Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o 

deu aos discípulos, dizendo: “Isto é o 
meu corpo dado em favor de vocês; fa-

çam isto em memória de mim”. Da mes-
ma forma, depois da ceia, tomou o cálice, 
dizendo: “Este cálice é a nova aliança no 

meu sangue, derramado em favor de  
vocês.” (Lucas 22. 19-20) 

 
Inspiração musical:  

Quarteto Expressão  
 
Oração invocatória 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Introito Bíblico Salmos 9.1-2 
  

Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu 
coração; contarei todas as tuas ma-
ravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei 
em Ti; ao Teu nome ó altíssimo eu 
cantarei louvores.  
 

Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração 
 
Mensagem Bíblica 

Memorial da Ceia do Senhor 
 
Distribuição dos Elementos 

“Unidade e Diversidade” 
 
Momento de Ceia 
Recolhimento dos Cálices: “Graças Dou” 

NOITE 

Processional – Teaser  
Prelúdio instrumental 
 

MINHA RAZÃO DE VIVER:  
MULTIPLICAR! 

 
Saudações e motivo do culto 
Oração Invocatória 
Conhecendo os visitantes 
 

MULTIPLIQUE,  
COMPARTILHANDO 

COMPAIXÃO E GRAÇA! 
Leitura Bíblica - Ef 2.4,5 

 
Hino 552 HCC 
Comunicações IBJE 
 

MULTIPLIQUE FORMANDO  
LÍDERES! 

Leitura Bíblica - Pv 15. 22 
 

Vídeoclipe da campanha 
 
 
 
 
 

 
 
 
“ 

Vivo 
não 

mais eu, mas Cristo vive em mim.”  
Gl 2. 20 

MULTIPLIQUE ORANDO! 
Leitura Bíblica - Tg 5. 17, 18 

 
Oração por missões 
Cânticos 
 

MULTIPLIQUE DISCIPULANDO! 
Leitura Bíblica - Atos  2.42 

 
Oração pelas crianças 
Inspiração musical – Jordana e Ildeu 
 

MULTIPLIQUE PLANTANDO  
IGREJAS! 

Leitura Bíblica - Atos 14. 21 
 

Mensagem Bíblica -  Pr.  Aldimar  Miranda 
Ofertório -  Música  tema da campanha 
Pastorais 
Oração final  e  poslúdio  


