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PASTORAL 

      O BRASIL PRECISA DE CRISTO 
 

                                “Ide e fazei discípulos” 
 
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo; toda autoridade me 
foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos....” 

 
Muitas vezes não enfatizamos de forma completa esta ordem de 

Jesus. Ouvimos muito sobre o Ide e negligenciamos o discipulado. A 
ordem do Mestre é para fazermos  as duas coisas, este é o propósito. 
Somos desafiados a fazer isso onde estamos e em todo o Brasil. Or-
dem não se discute, obedece-se.  

 Jesus  nos chama como discípulos para fazer de modo pessoal  
outros discípulos, para compartilhar a vida com a vida. O discipulado 
envolve  ensinar e aprender. Discipulamos indiretamente quando 
fazemos o que Jesus fazia—mostramos  amor pelo próximo, ora-
mos  por ele e com ele, se possível—mostramos   interesse espiritual 
e  ajudamos materialmente no que for preciso.  

  Jesus nos chama como igreja para apoiar aqueles que obedece-
ram o Ide.  A igreja não pode ficar na inércia, no comodismo, precisa 
agir sempre - fazendo discípulos,  ensinando, servindo, enviando, sus-
tentando. Agradecemos  a Deus porque a maior parte das igrejas ba-
tistas do Brasil fazem isto a cada ano e durante todo o ano. 

 Louvamos a Deus pela visão da nossa Junta de Missões Nacio-
nais; que prega a Palavra através do missionários, ensina os novos 
convertidos e leva ajuda material as comunidades carentes. Louvamos 
a Deus pela visão da Igreja Multiplicadora, instrumento para o cresci-
mentos das igrejas locais através de pequenos grupos.    

  O Ide e fazei discípulos  de Jesus é para todas as igrejas, todos 
os crentes. Somos desafiados a fazer discípulos dia a dia, ano a ano, 
pessoalmente e como Igreja, a apoiar as Campanhas que visam dar 
suporte para quem foi no nosso lugar.  

 
 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO: 

25- Culto Administrativo 
27/28- Congresso da Juventude 
29- Encerramento Missões Nacionais 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
15/09- Laura Ferreira 
15/09- Dalira do Carmo de M. F. Bossois  
17/09- Benedita Rodrigues Pereira 
18/09- Letícia Nogueira Rodrigues 
21/09- Mônica Nogueira dos Santos 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Ailton       
                            Noite: Pr Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Ário 
                          Noite:Tavares  
INTRODUÇÃO: Carlos Sérgio e Lorena 
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 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.CRISTOLÂNDIA FEMININA 
      Aconteceu ontem,  das 10h às 17h, como 
previsto,  o culto de gratidão com testemunhos, 
batismos e  um almoço para arrecadar recursos 
para Águas de Meribá. Muitos igrejas compare-
ceram, inclusive alguns irmãos da nossa igreja. 
Valeu o apoio! 
 
2.PROJETO ORQUESTRA IBJE 
        No próximo domingo, 22, no culto da ma-
nhã, haverá a participação musical dos alunos 
do projeto da orquestra da nossa igreja. Venha 
para cultuar e prestigiar a nossa orquestra. 
 
3.VISITA ÀS CONGREGAÇÕES 
      No domingo passado o pastor Aldimar este-
ve na Congregação do Paulo Pacheco. Consta-
tou que o terreno das ruas ainda está sendo 
preparado para receber o asfalto prometido. 
    Hoje à noite, o pastor Elias irá ministrar a 
Ceia na Congregação em Anicuns. 
 
 4.CULTO ADMINISTRATIVO 
       Será realizado no dia 25, na quarta-feira, 
o culto regular administrativo da igreja, a sua 
participação é importante.  
 
5.NOTAS 
   O irmão Joaquim esposo da irmã Nerice fale-
ceu ontem de madrugada.  
   O pequeno Joaquim, neto do pastor Abelardo 
fez cirurgia e continua na UTI em uso de antibió-
tico.   
    A irmã Dora, está em recuperação de uma 
cirurgia.  Os irmãos: Nilton Joaquim,  Ernestina 
em tratamento nas suas casas. 
 
6.ATIVIDADES DE SETEMBRO 
    14-Encontro de Mulheres. Foi realizado on-
tem, na residência da irmã Dilene.   
    21-Culto realizado no templo pela juventude. 
    27-29-Congresso da juventude.  
 
7.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.   
 

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. 
     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. 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  
     C N P J  0 0 1 4 7 4 7 0 0 0 0 1 - 8 2 . 
 
************************************************ 

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 

 
 Consagração.  
●Consagração é a dedicação de uma pessoa ou objeto 
para fins sagrados. 
●A verdadeira consagração ou a santificação começa 
com a união do nosso espírito com o Espirito Santo.  
●A alma que aceita Jesus como seu Salvador, recebe o 
comando divino e subjuga as inclinações carnais ao 
Espirito Santo.  
●Sem consagração pessoal, as pessoas talentosas traba-
lham para sua honra e exibição pessoal, que é inaceitá-
vel diante de Deus.  (Extraído –Pepitas de ouro)     

 

Boas-vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica em Uníssono:  
(Sl 19. 1; 90. 1-2) 
 
“Os céus proclamam a glória de Deus e 

o firmamento anuncia a obra de suas 
mãos. Senhor, tu tens sido o nosso  

refúgio de geração em geração. Antes 
que nascessem os montes., ou que ti-

vesses formado a terra e o mundo, sim, 
de eternidade tu és Deus”. 

 
Canto congregacional:  
“Firme nas Promessas” 344 HCC 
Oração invocatória 
 
Conhecendo nossos visitantes 
Comunicações IBJE 

 
Momento Missionário  
 
 
 
 

 
 
“ Vivo 

não mais 
eu, mas 

Cristo vive em mim.”  Gl 2. 20 
 
Ofertório e Cânticos 
Momento de Intercessão  
 
Mensagem Bíblica 
Inspiração musical 
Pastorais e Oração 

NOITE 

Boas-vindas e motivo do culto 
 
Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores 
ao teu nome, ó Altíssimo; Para de manhã 

anunciar a tua benignidade, e todas as noi-
tes a tua fidelidade; sobre um instrumento 
de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a 

harpa com som solene.  Pois tu, Senhor, me 
alegraste pelos teus feitos; exultarei nas 
obras das tuas mãos. Quão grandes são, 

Senhor, as tuas obras! Mui profundos são 
os teus pensamentos. 

(Salmo 92 1-5) 

Canto congregacional:  
“Maravilhas Divinas” 07CC 
Oração invocatória 
 
Conhecendo nossos visitantes 
Comunicações IBJE 

 
Momento Missionário  
 
 
 
 
 
“ Vivo não 
mais eu, mas 

Cristo vive 
em mim.”  Gl 2. 20 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica 
Inspiração musical 
Pastorais e Oração 


