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PASTORAL 

O QUE SIGNIFICA PARA NÓS A RESSURREIÇÃO DE JESUS  
 

   No dizer de Paulo, a ressurreição foi a confirmação da natureza e ministério de Jesus, 
que “foi poderosamente demonstrado Filho de Deus, segundo o espírito de santidade, pela 
ressurreição dos mortos”(Rom.1.4).  Foi também o penhor e a promessa de nossa própria  
ressurreição “Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante 
Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem” (I Tes. 4.14).  O que poderíamos 
dizer mais sobre o significado da ressurreição para nós? 

1.Significa a presença do Cristo vivo. Cristo é o companheiro vivo de todas as pessoas 
que depositam sua confiança Nele. Foi Cristo quem disse: “Eis que estou convosco todos os 
dias até a consumação dos éculo”(Mat.28.20).  É a garantia de que um novo significado para a 
vida. Após a crucificação, os discípulos desamparados  disseram: ”Ora, nós esperávamos que 
fosse Ele quem havia de redimir a Israel”(Luc.24.21). Havia angustia, desespero, a vida per-
dera o significado, mas quando a ressurreição se tornou evidente, ela adquiriu  novo propósito, 
motivação e visão.  

2.Significa as orações do Cristo vivo. Dizem as Escrituras: “É Cristo quem morreu, ou 
antes, quem ressuscitou, o qual está a direta de Deus,e também intercede por nos”. 
(Rom.8:34).  Em outras palavras, existe um Homem a mão direita de Deus Pai. Está vivo num 
corpo que ainda apresenta as marcas dos cravos em Suas mãos, e intercede por nós junto a 
Deus Pai. 

3.Significa o poder do Cristo vivo. A ressurreição tornou possível a Cristo identificar-se 
aos cristãos em todas as épocas e conferir-lhes poder de servi-Lo. “Em verdade, em verdade 
vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, 
porque eu vou para junto do Pai”(Jo. 14.12).  Paulo chegou mesmo a orar: “Para conhecê-Lo e 
ao poder da sua ressurreição” (Filip. 3.10). A realidade da Sua ressurreição nos confere vigor 
e poder para a tarefa de cada dia.  

4.Significa O padrão dos nossos novos corpos. O corpo ressurgido de Jesus Cristo é 
padrão do que serão os nossos corpos quando também nos erguermos dos mortos “Pois a nos-
sa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O 
qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo 
a eficácia  do poder que Ele tem de até subordinar a Si todas as coisas”(Filp. 3.20,21). 

 5.Significa a promessa de um futuro redentor. Todo o plano do futuro tem por chave a 
ressurreição. A menos que Cristo tenha-Se erguido dos mortos, não pode haver  vida futura, 
ou reinado,  rei futuro. Quando os discípulos estavam no lugar da ascensão, receberam a ga-
rantia dada pelo anjo de que o Cristo da ressurreição seria o Cristo da glória trazida de volta à 
terra. “Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi 
assunto ao céu,  assim virá do modo como O vistes subir (Atos. 1.11).  

   Portanto, a ressurreição significava o acontecimento que, ao mesmo tempo preparava 
os cristãos para viver  os momentos difíceis que viriam,  pela certeza da Sua a presença,  do 
poder da Sua ressurreição para fazer grandes obras, também dava-lhes  a segurança,  a espe-
rança  de um novo encontro com Jesus e a certeza de uma nova vida  na eternidade com Ele. 

Mundo em Chamas –Billy Graham 
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Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO: 
02- Ceia 
19- Culto administrativo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
03/02- Gabriela de Santana Neves 
07/02- Charles de Sousa Siqueira 
07/02- Marilene Rodrigues Nogueira  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                           Noite: Pr. Elias 
DIRIGENTES: Manhã:  
                          Noite: João Tavares 
INTRODUÇÃO: Ário e Elissonia 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Haniel 
 
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 
Pr. Abelardo 
Pr Claudio Martins 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 
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COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.CONVOCAÇÃO. 
       O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, na 
qualidade de presidente da Igreja, convoca 
todos os membros para a Assembléia extraordi-
nária de eleição da nova diretoria, para o man-
dato de um ano, a saber, de 1ºde março de 
2020 a 28 de Fevereiro de 2021; conforme 
preceitua o Estatuto,  no dia 9 de fevereiro, às 
10h em primeira convocação com o quorum de 
50% mais um e de 20% dos seus membros 15 
minutos após a primeira.  
 
2.CEIA DO SENHOR. 
    Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma orde-
nança de Jesus para a Sua Igreja. Participe!. 
Estão escalados para ajudar na ministração os 
diáconos: Tinoir, Haniel e Dalira.  
 
3.NOTA DE CASAMENTO. 
     Uniram-se pelos laços do casamento Wagner 
Vilela e Jordana Botelho de Carvalho, na sexta-
feira passada, cumprindo as exigência da Lei 
do país, no cartório de registro civil, na presen-
ça dos seus familiares e alguns irmãos da igreja.  
 
4.NOTA DE GRATIDÃO.  
      A nossa Igreja está grata a Deus pela gran-
de vitória dos jovens da nossa Igreja que passa-
ram no vestibular: Augusto Henrique Nogueira  
em engenharia elétrica na UFG. Parabenizamos 
aos pais, irmã Paulete e  ao senhor Nunes.  
      E o irmão Athus Miranda, em medicina,  
também na UFG. Parabenizamos aos seus pais, 
Wilson e Silvia. Foi uma grande bênção, uma 
grande vitória para estas duas famílias. Vamos 
continuar orando para que Deus os ajude nesta 
nova etapa da vida estudantil. 
 
5.PASTOR AUSENTE.  
      O pastor Aldimar estará ausento do culto 
da noite, irá visitar e pregar na congregação 
de Anicuns, atendendo o convite desta congre-
gação da nossa Igreja.   
 
6.PRESENÇA MISSIONÁRIA. 
   Na quarta-feira passada esteve participando 
do culto o missionário Jesiel Dias, gaucho,  natu-
ral da cidade de Gramado. É membro da Igre-
ja Batista de Sapiranga,  no Rio Grande do Sul.  
  Foi uma bênção! Muitos irmãos estiveram pre-
sentes. Ele cantou e pregou. Trouxe uma palavra 
de desafio para a vida cristã da igreja e deu o 

seu marcante testemunho como Deus o chamou 
para um trabalho específico junto àquela comu-
nidade de forte tradição.  
 
7.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  As famílias que estão sofrendo por conta das 
intensas chuvas no Estado de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. Os irmãos: Nilton Joaquim e Er-
nestina. 
 
8.PGMs. 
     Voltam a se reunir a partir da próxima se-
mana os PGMs. O grupo da melhor idade terá 
a sua reunião no dia 6, quinta-feira, às 20hs. 
 
9.OANSE. 
      Este trabalho realizado com crianças aos 
sábados, voltará a funcionar em breve. Fiquem 
atentos à data do retorno, que constará no 
próximo boletim. 
 
10.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
******************************************* 

E D I F I C A Ç Ã O  
  1.Uma influência positiva: “Não se amoldem 
ao padrão deste mundo, mas transformem-
se”(Rom. 1:22) 
  O cristão mundano, nominal, que age como o 
mundo age, pouca ou nenhuma influencia causa 
no mundo. 
  2.Movido por Compaixão. “Mas tu Senhor, és 
Deus compassivo e misericordioso, muito pacien-
te, rico em amor e em fidelidade”(Sl.86:15) 
   A palavra compaixão vem de duas palavras 
latinas eu significam “sofrer com”. Que imagem 
para descrever a compaixão de Deus por nós! 
  O sofrimento é o destino comum da raça 
humana. Vemos nas imagens da TV as pessoas 
devastadas pela fome, as tragédias, a violên-
cia. Sofrem de outras maneiras: pela solidão, o 
medo, a rejeição, a discriminação, os vícios e 
outros problemas. 
  Entretanto, Deus tem compaixão de nós-Ele 
sofre conosco. E sabe o que estamos passando e 
se importa. A maior compaixão foi demonstrada 
por Jesus durante sua vida e na sua morte de 
Cruz. Ele suportou a penalidade dos nossos 
pecados. 

Boas-vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental 
 
Leitura Bíblica em uníssono 

(I Coríntios 1:9) 
 

“Fiel é Deus, pelo qual fostes  
chamados para a comunhão de seu  
Filho Jesus Cristo nosso Senhor.” 

 
“Pai, Faz-nos Um” 564 HCC 
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Recitativo Bíblico (II Crônicas 31.12a) 

 

“Ali recolheram fielmente as  
ofertas, e os dízimos, e as coisas con-

sagradas;” 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão 
 
Inspiração Musical: Coro IBJE  

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar  
 
Distribuição dos elementos: 

Amanda Bastos 
 
Memorial da Ceia do Senhor 
 
Oração 
Recolhimento:  

“Cristo já Ressuscitou” 135 HCC 
 
Pastorais 
Poslúdio 

NOITE 

Boas-vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental 
 
Leitura Bíblica em uníssono 

 (Rm 10.9-10) 
 

“Se com tua boca confessares a Jesus 
como Senhor, e em teu coração creres 
que Deus o ressuscitou dentre os mor-
tos, serás salvo; pois é com o coração 
que se crê para a justiça, e com a boca 

se faz confissão para a Salvação. 
  
 

Hino: “Ele é Meu e Teu Senhor” 202 HCC 
Oração de Louvor 
 
 
Inspiração musical: Coro IBJE 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 

“Se formos infiéis, ele permanece fiel, 
não pode negar-se a si mesmo” 

(2Tm 2.13) 
 
Ofertório e Cânticos 
 
Oração de Gratidão e  pelas Crianças 

 
Inspiração musical: Coro IBJE 
Mensagem Bíblica: Pr Elias Pascoal 
 
Oração Final 
Pastorais 
Poslúdio 


