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PASTORAL 

VIVENDO COM METANÓIA 
 

Metanóia é o termo encontrado na carta de Paulo aos Romanos com este  

significado: “mudança de mente”.  Paulo escreveu:“Não vos conformeis com 

este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”(Rom. 

2.2) 

Esta tradução deixa bem claro o ensino de Paulo: “Não imitem a conduta 

e os costumes deste mundo, mas seja, cada um, uma pessoa nova e diferen-

te, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim 

vocês aprenderão, de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade 

de Deus”(Rom.12.2) 

 Para ajudar mais ainda,  podemos estender o  sentido do termo meta-

nóia em termos mais práticos  explicando os tipos de mudança que ela produz   

em nossas mentes  e afetam a nossa conduta, a nossa vida. 

Metanoia leva à  mudança de opinião, de atitude sobre o pecado; ao ar-

rependimento e a conversão.  Metanóia leva a pessoa a compreender que o 

Reino de Deus tem a ver com mudança, transformação de vida e o começo de 

uma nova vida.  

 Metanóia leva a pessoa a ser nova criatura, a deixar para trás as coisas 

velhas. A ter uma nova maneira de viver. A andar em novidade de vida diaria-

mente. A amar com o amor que vem de Deus, de coração sincero,  as pesso-

as, os familiares e a ser manso e humilde de coração.  A ser paciente para 

com as pessoas nos relacionamentos e nas tribulações da vida.  A perdoar, a 

pagar o mal com o bem, a dar do que tem para  abençoar o próximo e o reino 

de Deus. 

  Metanóia leva a pessoa a se envolver na obra de Deus, à servir a Igreja 

de Jesus, a servir com espírito fiel e  fervoroso.  Enfim, metanóia é mudar 

para melhor.  

 
 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO: 

18- Culto administrativo 
27/28- Congresso da Juventude 
29- Encerramento Missões Nacionais 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
08/09- Lais Cristina Gonçalves  
09/09- Haniel Lucio Meneses Lopes 
09/09- Nildete de Fátima Rezende  
10/09- Geovana Nogueira Rocha  
11/09- Nilton Rodrigues Seixas 
13/09- Lucilene Dina Gonçalves 
14/09- Almivar Miranda de Carvalho 
14/09- Mateus Antônio Araújo Campos 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                             Noite: Pr. Elias 
DIRIGENTES: Manhã: Jorge 
                          Noite:  Ildeu 
INTRODUÇÃO: Liliane e Valmir 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Tinoir 
 
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 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.CONVITE 
           A Cristolândia Feminina Aguas de Meri-
bá–Missões Nacionais,  convida esta igreja para 
a festa que acontecerá no dia 14 de Setembro, 
com  início às 10hs e término  às 17hs,  em co-
memoração aos  5 anos  de Aguas de Meribá 
sob a direção de Missões Nacionais.   
           Será oferecido um almoço no valor de 
R$15,00, acompanhado de um copo de suco e 
uma sobremesa. O valor será para ajudar nas 
reformas que estão sendo feitas e preparadas 
para receber os visitantes da Convenção Batista 
Brasileira e a todos goianos.  
          A igreja que quiser montar uma barraca 
para vender produtos em prol do trabalho,  
pode reservar o seu espaço. Endereço: Av. Ma-
caúba, S/N, casa 01, Jardim das Oliveiras II—
Senador Canedo.  
2.NOTA DE AGRADECIMENTO 
         O irmão Joabe, coordenador do EJC, 
agradece a igreja por ter cedido o seu templo 
para realizar suas atividades nos dias 5 e 6  de 
setembro à noite.  
3.INFORMAÇÃO IMPORTANTE. 
        Fomos informados que o asfalto no bairro 
Paulo Pacheco já começou,  onde temos a nossa 
congregação, na praça principal. Quando esti-
ver pronto queremos levar a igreja lá para 
realizar um trabalho impactante.   
       O bairro terá uma grande valorização e 
provavelmente a linha de ônibus ficará em fren-
te ao nosso trabalho. Valeu investir lá, pelas 
pessoas que participam dos cultos e a locação! 
4.CONGREGAÇÕES 
     Hoje à noite o pastor Aldimar  estará visitan-
do o trabalho na Congregação do Paulo Pache-
go. Precisamos dar assistência às nossas con-
gregações, porque se algum trabalho não fluir 
bem, poderão dizer que foi porque a igreja 
não deu apoio.   
     Temos procurado dar assistência  com recur-
sos humanos e financeiros. Graças a Deus, muitos 
tem se colocado a disposição para ajudar.  Os 
pastores da nossa igreja tem dado apoio pre-
gando e ministrando a Ceia no Buriti Sereno e 
em Anicuns. Pastor Elias, Samuel, Ailton, pastor 
Claudio, Abelardo, e irmãos do grupo de  ho-
mens da Igreja, tem sido fiéis cooperadores.  
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 IBJE 
Valor da inscrição: R$ 30,00 reais até hoje,  
  após  R$ 40,00.   
6.III JORNADA DE SAÚDE MENTAL. 
 Data: 13 e 14 de Setembro. 
 Inscrições pelo site: jornada.institutogartrel.com 
ou pelo whatsapp 982250185 
7.CORO IBJE 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
8. 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. 
9.OANSE. 
     Voltou a funcionar aos sábados às 15hs.  
Esperamos que os pais da nossa igreja tragam 
os seus filhos e convidem outras crianças—  seus  
parentes e vizinhos. 
10.PGMs   
        O PGM da melhor idade será realizado 
na quinta-feira, na residência do irmãos Coronel  
Davi e Tânea, no bairro Santo Antônio.  
11. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelos enfermos: Dora, em recuperação de 
uma cirurgia.  Joaquim e Nilton Joaquim. A irmã 
Ernestina e dona  Ione. 
12.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. 
************************************************ 

CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 
100ª  Assembléia da CBB  E DA CBG 

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

Centro de Convenções de Goiânia. 
********************************************* 

EDIFICAÇÃO 
ESPÉCIE EM EXTINÇÃO:  
    “OS SERES HUMANOS DE VIDA CORRETA ESTÃO 

EXTINTOS. NÃO HÁ UMA ÚNICA PESSOA DECENTE À 

VISTA. MAS...ESPERO EM DEUS PARA VER COMO ELE 

VAI CONSERVAR TUDO ISSO (Miquéias 7,3,7) 

Boas Vindas e Motivo do Culto 
Comunicações 
 
Prelúdio:  

“Sim, Com Certeza  Meu Senhor, 
 Aqui Está” 235 HCC 

 
Leituras Bíblicas alternadas com 
hinos: (Salmo 63.1-3; 2Tm 2.13) 

 
Todos: Ó Deus, meu Deus poderoso, 
toda manhã eu o busco! A minha al-
ma tem sede do Senhor. Preso nesta 
terra seca, todo o meu ser tem sede 
do Senhor.  

 
Responso Hino: 

 “Santo! Santo! Santo!” 2 HCC  
 
Todos: Quem me dera estar na sua 
casa para ver o seu poder e a sua gló-
ria. Meus lábios o exaltam, porque 
sentir o seu amor fiel e constante vale 
mais que a própria vida. Se formos 
infiéis, ele permanece fiel, não pode 
negar-se a si mesmo. 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão 
 
Mensagem Bíblica 
Pastorais e Poslúdio 

NOITE 

Boas Vindas e Motivo do Culto 
Comunicações 
 
Leitura Bíblica Alternada: Salmo 121 
 
Dirigente: Elevo meus olhos para os 
montes; de onde me vem o meu socorro? 
Meu socorro vem do Senhor, que fez os 
céus e a terra. Ele não permitirá que teus 
pés vacilem; aquele que te guarda não se 
descuida. 
 
Congregação: É certo que o guarda de 
Israel não se descuidará nem dormirá. O 
Senhor é quem te guarda; o Senhor é tua 
sombra ao teu lado direito. O sol não te 
prejudicará de dia, nem a lua de noite. 
 
Todos: O Senhor te protegerá de todo 
mal; ele protegerá a tua vida. O Senhor 
protegerá a tua saída e a tua entrada, des-
de agora e para sempre. 
 
Hino: “Refúgio Verdadeiro” (324 CC) 
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Inspiração musical: Dalton e  Mateus 
 
Leitura Bíblica: Sl.116.1;12;18 
 

“Amo ao Senhor, porque ele ouviu a  
minha voz e a minha súplica.  Que darei 

eu ao  Senhor por todos os benefícios que 
me tem feito? 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças 

 
Mensagem Bíblica 
 
Oração Final 
Pastorais e Poslúdio 


