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PASTORAL                            
 

O QUE ESTÁ ATRASANDO A EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL 
 

Enquanto muitas agências missionárias se preparam com projetos 
especiais com o proposito de “alcançar o mundo, é bom perguntar: “o que 
está atrasando a evangelização mundial? 

 
Será por acaso a falta de dinheiro ou de missionários? A falta de es-

tratégia? O problema pode ser a falta de zelo por missões? Será que esta-
mos sendo segurados e impedidos por forças políticas, religiosas, ideologi-
as? São muitos os obstáculos. 

 
Vamos pensar em um só dos obstáculos—as Igrejas locais. Por incrível 

que pareça, as igrejas estão atrasando a evangelização do mundo.  
 É claro que as Igrejas também são responsáveis pelos grandes 

avanços missionários dos últimos cinquenta anos. Sem o apoio financeiro 
das igrejas, sem as orações das igrejas, a obra missionária estaria morta. 
Como podemos dizer então que as igrejas estão atrasando a evangelização 
mundial? 

 
 Uma questão importante a ser ressaltada é que, existem muitas igre-

jas e muitos crentes que não se animam com missões, não se entusias-
mam, não enxergam as necessidades do mundo. Muitas igrejas têm outras 
prioridades e em algumas é uma luta manter as ofertas missionárias no 
mesmo nível alto de outras ofertas para construção de templos e outros 
eventos. 

 
 As igrejas locais  precisam se despertar para a obra de Missões 

Mundiais,  contribuindo financeiramente mais e orando mais, considerando 
as muitas barreiras. A evangelização pressupõe a vitalidade espiritual das 
igrejas e a dedicação prioritária para Missões. O que atrasa a evangeliza-
ção não são portas fechadas, ideologias inimigas, mas sim, a fraqueza, 
falta de amor às almas, indiferença espiritual de  muitos  crentes.  
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Culto Matutino

Boas Vindas e Prelúdio Instrumental 
 

Em resposta ao amor de Deus revelado em Jesus...Selemos a nossa fé  
 
Leitura Bíblica Alternada: 1 João 3. 1-6 
 
Dirigente: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôsse-
mos chamados lhos de Deus, o que de fato somos! Por isso o mundo não nos 
conhece, porque não o conheceu.  Amados, agora somos lhos de Deus, e ain-
da não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se 
manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 
Congregação: Todo aquele que nele tem esta esperança purica -se a si mes-
mo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a 
Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. 
Dirigente: Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e 
nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. To-
do aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 
  

 Em resposta ao amor de Deus, louvemos seu nome.                           
 
Hino: “Amor” 380 CC 
Oração de Louvor 
 
Momento missionário - Campanha de Missões Mundiais 2018 
IBJE em Ação - Comunicações 
Conhecendo os nossos visitantes 

  
Em resposta ao amor de Deus dedicamos nossas vidas e bens 

  
Ofertório e Cânticos: “Pra te Adorar” – “Oferta de Amor” 
Oração de dedicação 
  
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Oração nal 
Poslúdio Instrumental 
  
 
 



 

 

Palavras iniciais e Boas Vindas 
Prelúdio Instrumental 
  
Leitura Bíblica Alternada (Salmo 34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6) 
 
Dirigente - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os 
contritos de espírito. Os olhos do Senhor estão sobre os justo, e seus ouvidos 
atentos ao seu clamor.   
Todos  - A nossa alma espera no Senhor; Ele é o  nosso auxílio e o nosso escu-
do. Cona no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, ele endireitará as tuas veredas.   
  
Chamada à adoração: Ó Senhor, Vem me Dirigir! 212 HCC 
Oração de Adoração  
 
Momento missionário - Campanha de Missões Mundiais 2018 
IBJE em Ação - Comunicações 
Conhecendo os nossos visitantes 
  
Leitura Bíblica: 1Crônicas 16:8; Salmo 96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4 
 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; fazei conhecidos entre os povos os 
Seus feitos. Porque Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Cantai-Lhe, 

falai de todas as Suas obras maravilhosas. Porque Grande é o Senhor, e digno 
de ser louvado.” 

  
Dedicação dos Dízimos e Ofertas com Cânticos             
Oração de dedicação e oração pelas crianças 
  

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda                                                        
Convite à Salvação e Consagração 
  
Oração & Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental  
  

Culto Noturno



1.CAMPANHA DE MISSÕES

 
      

A  Campanha de Missões Mundiais 
continua, não deixe de participar!
Aproveite esse período para conhecer 
melhor os projetos missionários da JMM e 
se envolver mais por meio da oração, de 
ofertas e da disposição da sua vida para 
cumprir o chamado.

 
     

Você pode contribuir por meio da sua 
oferta e também comprando nas cantinas 
que serão realizadas. 

 
      
Dia 15 de Abril será feito o encerra-

mento da Campanha em nossa Igreja,  
com o presença de um missionário que 
trabalha da China.   Após o culto haverá 
feira missionária. 

 
 

2.CONVENÇÃO  
      Termina hoje a Assembléia da Con-

venção  Batista Gaiana, que está sendo 
realizada no templo da  Comunidade 
Batista,.  

 

3.ÁSSEMBLÉIA DA ORDEM DOS PASTO-
RES SECÇÃO GOIAS.  

      Aconteceu ontem,  às 14h, no templo 
da nossa Igreja.  

 

4.ENCONTRO DE HOMENS
 

    
Será realizado no próximo sábado, 

dia 14,  O preletor será o pastor Geral-
do Ventura da PIB  de Anápolis. 

 
 

5.CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA
 

    

A 98ª Assembléia da Convenção Batis-
ta Brasileira será realizada nos dias .26 
a 29 de Abril, na cidade de Poços de 
Caldas,  Minas Gerais.  Quem quiser ir na 
caravana de Goiás, de ônibus, ainda há 
vagas, inclusive hospedagem no mesmo 
hotel da caravana. 

 
    

A Convenção Batista Mineira estará 
oferecendo hospedagem econômica, com 
café da manhã.    Inscrição: R$70,00. 

 
 
 

6.ASSEMBLEÍA DA ORDEM DOS PASTO-
RES BATISTAS DO BRASIL. 

 
     

Será realizada na cidade de Poços 
de Caldas—MG, no dia 24 de Abril. 

 
 7.ASEEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MÚSICOS BATISTAS DO BRASIL(AMBB.)

 
     

Acontecerá  no dia 25  de Abril., na 
cidade de Poços de Caldas -MG. 

 
 8.MOTIVOS DE ORAÇÃO

 
    

As famílias enlutadas dos jovens da 
JUBEG e da irmã Luciana Araujo. Odete, 
Joviana, Maria Cesária, Ernestina e Rai-
munda(Didi); a tia (Rosilda) e a prima 
(Syandra) do irmão Marcos Fonseca.

 
 
9.PGMs. 
     O PGM dos jovens está acontecendo 
às quinta -feiras,  dos adultos nas sexta –
feiras. 
 

10.E.B.D. EM AÇÃO 
     Hoje haverá o café da manhã para 
todos os alunos., às 8:30h. Abril é o mês 
da E.B.D.    

 

COMUNICAÇÕES

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES

        

                        
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA

 

10/04-Fabiano Huber  
11/04-Bárbara Vitória M. Borges 

11/04-Maridulce Ferreira Lustosa 

12/04-Alessandra Lopez S. Padro  

12/04-Zelma Garcia dos Santos 

13/04-Luis Otávio D. de Miranda  

14/04-Paulete Sandra R.Nogueira 

 

 

  

PREGADORES
 Manhã: Pr. Aldimar

 

Noite:Pr. Elias 
 

ESCALAS DO DIA
 

INTRODUÇÃO

 

Valmir e Alessandra

 

DIRIGENTES

 Manhã: João Tavares

 

Noite: Jorge Pinho

 

ATIVIDADES DO MÊS

 

14/04-Encontro de Homens
 15/04-Encerramento de Missões

 28/04-Casais em Ação
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP EKLESIA-

 

O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA

 

HORÁRIOS DOS CULTOS:

 
Domingo: 

 
-

 

9:00hs -

 

EBD

 

   

-

 

10:00hs -

 

Culto matutino

 -19:30hs -
 

Culto Noturno
 

 Quarta feira:
 

-
 

20:00hs -
 

Culto de oração e estu-

do bíblico
 

EQUIPE MINISTERIAL:
 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 

996171107/ 32422503  

 
Ministro de Música:   

  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714  

 

Pastores colaboradores:  

Pr. Elias Pascoal  

-  Pr. Samuel Neves (Missões     

Nacionais)
 

-Pr. Marcello Mendanha
 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS:
 

Anicuns: : Apoio da Igreja
 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 

Santos

 

Paulo Pacheco: 

 

Pastor Edson  e 

evang. Osvaldo

 

Todos os irmãos, membros ou congrega-

dos (que visitam a igreja regularmente), 

devem fazer seu cadastro, acessando o 

nosso site
 

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 aces-

so a todo o conteúdo do app.
 

Alguns itens presentes no nosso app: 

-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim 

dominical (é publicado sempre no sába-

do). 

-Dados cadastrais: Atualização de seus 

dados cadastrais. 

-Agenda da Igreja : Consulte nossas 

programações a qualquer momento. 

-Extrato: Acompanhe o lançamento dos 

seus dízimos. Cada membro consegue 

visualizar só o seu próprio dízimo.
 

-Aniversariantes: Consulte e envie men-

sagens aos aniversariantes do dia.
 

-Vídeos e áudios: Assista vídeos de inte-

resse da igreja. Em breve, teremos os 

cultos também.
 

Em caso de dúvidas, para instalar ou ultili-

zar o App Eklesia, favor procurar o irmão 

Robério ( whatsapp 98123 -2494 ) , e -

mail

  

vemjesus@vemjesus.com
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