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PASTORAL 

Compaixão e Graça multiplicada pelo Brasil 
 

Como é bom sentir alegria, principalmente quando multipli-

camos as bênçãos com as quais Deus nos tem revestido. Nosso Deus é 
um Deus Multiplicador. A Multiplicação é um princípio do Reino de 
Deus e, também, um mandamento, haja vista que Deus nos ensina a 
multiplicar amor.  

Deus, por nos amar, deu-nos Jesus, que ensinou a multipli-
cação da Graça. Jesus nos ensina a servir com alegria, a sermos bên-

çãos, uns aos outros, a olhar para o perdido, para o ferido, abandona-
do pela sociedade; para o governo, para a própria família, com amor 
e alegria.  

Nosso Mestre, Jesus, nos transformou, chamou-nos e fez o 
seu Santo Espírito habitar em nós, e é através de nós que o Espírito San-
to fará a obra de compaixão e graça a todos que dela necessitarem - 

e são muitos os que carecem dessa compaixão, em nossa pátria. Não 
existe maior alegria do que saber que nossos dons, talentos e recursos 
materiais são ferramentas nas mãos do Senhor, que os usa para minis-
trar o seu amor a todos que estão esquecidos.  

Queridos, lembrem-se: vivam em alegria e promovam a 
alegria de Jesus à sua volta, sabendo que tudo quanto fazemos vem 

do Senhor e é para Ele. Jesus amou as pessoas; portanto, como bons 
imitadores, amemos, também, todas as pessoas neste mundo. Sigamos 
juntos a fim de transformar nosso Brasil para a glória de Deus.  
 

Renato Antunes  
Gerente Executivo de Assistência Social 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO: 
19- Culto dos Jovens 
23- Culto administrativo 
27- Eleição da Comissão de Indicações 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
14/10- Terezinha Gomes de Jesus 
14/10- Nerice Rodrigues Seixas  
15/10- Ana Paula Moreira Neves 
15/10- Ildeu luiz de Miranda Jr. 
16/10- Elissonia Ribeiro de Oliveira Vieira 
16/10- Thiago Nogueira Gonçalves  
17/10- Vagner Ferreira 
17/10- Ludmila S. Dourado de Miranda  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                           Noite: Pr. Regis 
DIRIGENTES: Manhã: João Tavares 
                          Noite:  Jemima 
INTRODUÇÃO: Felipe e Lorena 
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.DIA DA CRIANÇA 
    Ontem foi  comemorado o Dia da Criança em 
todo o Brasil.  As igrejas evangélicas, as igrejas 
batistas também  comemoraram de várias ma-
neiras. Outras estão comemorando hoje.  A nos-
sa igreja estará comemorando de modo especi-
al no dia 18 à noite, sob a direção do Departa-
mento infantil. Em nome da Igreja parabeniza-
mos a todas as crianças! 

    CRIANÇAS 
I-Qualidades que  as crianças DEVEM VER nos 
seus pais quando em crescimento:  
>Honestidade.  Falando e vivendo a verdade.  
>Determinação. Mantendo-se firmes nas adver-
sidades da vida. 
>Presteza. Prontidão em ajudar os outros em 
sofrimento,  com compaixão. 
>Auto-controle e paciência quando em situação 
de  estresse.  
 
II.O que as crianças GOSTAM DE VER nos seus 
pais quando em crescimento:  
>Gostam de ver os pais deixando explicar o 
seu lado da história,  mesmo quando discorda. 
>Gostam quando recebem um abraço esponta-
neamente,  sem ser por terem completado algum 
serviço ou tarefa. 
>Gostam quando os pais estão errados e pe-
dem desculpas.  
>Gostam quando são pacientes diante da sua 
dificuldade em realizar uma tarefa.  
 
III.Trabalho que os pais DEVEM aos seus filhos 
em crescimento: 
>Ensinar,  treinar, formar, corrigir, guiar, disci-
plinar, alertar, recompensar e amar. 
(Adaptado—Alice Gray) 
 
2.MISSÕES NACIONAIS.  
     Hoje no horário do culto da noite, estaremos 
encerrando a Campanha de Missões Nacionais 
 em nossa Igreja. Estará falando à Igreja o  
pastor  Regis, missionário da nossa Junta atuan-
do na cidade  de Goianésia. 
      Os homens decidiram assumir a cantina. 
Logo após o culto da noite, estarão vendendo 
PAMONHA  em prol de Missões.  
      Contamos com o apoio de toda a Igreja no 
sentido de comprar para comer no local de 
venda ou para levar para suas casas.  Espera-
mos não só alcançar, mas ultrapassar o nosso 
alvo da oferta  

3.CULTO DIRIGIDO PELA JUVENTUDE.  
       No próximo sábado, dia 19, às 20hs, os 
jovens estarão realizando  um culto no templo 
da nossa Igreja. Trará a mensagem o pastor 
Samuel Neves.  Esperamos contar com a presen-
ça não só dos jovens , mas dos seus pais e de 
todos os membros da igreja.       
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
         Faleceu na sexta-feira e foi sepultada no 
mesmo dia, a irmã Rute Campos, tia da irmã 
Dora. O culto foi realizado no cemitério Jardim 
das Palmeiras. Que Deus continue a consolar 
esta família. 
5.BATISMOS. 
         Serão  realizados no dia 27 de Outubro, 
no horário do culto da noite, caso sejam reco-
mendados pela igreja mediante profissão de fé.  
6.PEDIDO DE DOAÇÃO. 
      A Nilda doou para o Seminário uma cama 
de casal.  Está faltando o colchão. Quem tiver 
um em bom  estado,  falar com a irmã Nilda no 
telefone 981188129.  Será uado na casa do 
estudante ou na casa de apoio. 
7.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  O pequeno Joaquim, neto do pastor Abelardo 
em recuperação  de uma cirurgia. Em  tratamen-
to de saúde: Cristiane (sobrinha do Jorge); 
Antônio(cunhado da Marta); Marden(filho irmã 
Bequinha); Nilton Joaquim, Ernestina. 
 8.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
9.OANSE. 
    Funciona aos sábados às 15hs.  Esperamos 
que os pais da nossa igreja tragam os seus fi-
lhos e convidem outras crianças—  seus  paren-
tes e vizinhos. 
10. 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. 
11.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. 

Prelúdio instrumental 
Saudações e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica em Uníssono:  
 
 “E Jesus, chamando uma criança, colo-
cou-a no meio deles. E disse: Em verda-
de vos digo que se não vos converterdes 

e não vos tornardes como criança, de 
modo algum entrareis no reino dos céus.”  

Mateus18:2-3. 
  
“Vinde Meninos!” 525 CC  
 
Momento missionário  
 
 

“Vivo não mais eu, mas Cristo vive em 
mim”  

Gl 2. 20 
 

Conhecendo os nossos visitantes 
 
Recitativo Bíblico  
 
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, 

pois isso é justo. Honra teu pai e tua 
mãe", este é o primeiro mandamento 

com promessa: "para que tudo te corra 
bem e tenhas longa vida sobre a terra". 

Efésios 6:1-3 
 

Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Oração 
Pastorais e Poslúdio 

NOITE 

Prelúdio instrumental 
Saudações e motivo do culto 
 

MINHA RAZÃO DE VIVER:  
MULTIPLICAR! 

 
Oração Invocatória 
Conhecendo os visitantes 
 
Hino 439 CC - “Oração Pela Pátria” 
Comunicações IBJE 
Cânticos 
Leitura Bíblica – Mateus 9.36 e 37 
 

MULTIPLICAR ORANDO,  
DISCIPULANDO, FORMANDO LÍDERES,  

PLANTANDO IGREJAS E  
COMPARTILHANDO 

COMPAIXÃO E GRAÇA!  
 
Palavra do Promotor 
 
 
 
 
 
 
 
“ Vi- vo 
não mais 
eu, mas 

Cristo vive em mim.”  
Gl 2. 20 

 
Poesia “ Peso de nossa terra”  
de Myrtes Mathias – Angelina 
 
Oração por missões 
Ofertório infantil e oração pelas crianças  
 
Inspiração musical – Leonardo Rebouças 
Mensagem Bíblica: 

Pr. Régis Adriano (JMN) 
 
Ofertório -  Música tema da campanha 
Pastorais e Oração final  
Poslúdio  


