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PASTORAL 

“Não se turbe o  coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em 
mim” (João.14.1). 

 
Estas palavras de Jesus devem ser lembradas em vários momentos e circunstancias da 

vida. Enquanto se aguarda no transito engarrafado. Antes de iniciar algum trabalho ou 
descansar em casa.   

 
Sabemos que muitas pessoas se lembram delas em momentos de aflição, na hora que 

precisam de uma palavra de conforto e de ânimo, quando estão no hospital acompanhan-
do uma pessoa querida que tem sofrido muito  - criança ou adulto. As circunstancias ad-
versas as vezes são outras, a conta bancária  ficou no vermelho e não sabe como fazer 
para reverter a situação. Enfim, você está passando por alguma aflição.  

 
Os salmos 3 foi escrito por alguém que sabia o que é estar aflito.Antes de se tornar o 

rei mais famoso da história de Israel,Davi sofreu com gente que queria mata-lo.Precisava 
fugir de um canto para outro, teve que se afastar dos seus familiares.  

 
Ele não tinha um emprego que lhe garantisse sustento. E tudo isso já debaixo da pro-

messa de se tornar o rei. Imagine quantas vezes  lhe passou esta dúvida:  “que Deus é este 
que me promete o trono e me deixa ser perseguido?” Talvez esta seja, nas devidas pro-
porções, a sua dúvida hoje.  

 
Diante desta realidade leia o que ele deixou escrito: ”Senhor, como tem crescido o 

número dos meus adversários! São numerosos os que levantam contra mim. São muitos 
os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. 

 
Porém, tu, Senhor,és o meu escudo,és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. 

Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde.Deito-me e 
pego no sono;acordo, porque o Senhor me sustenta.Não tenho medo de milhares do povo 
que toma posição contra mim de todos os lados...” 

 
O seu Deus era tudo em quem Davi podia se apegar. Deus o fazia andar de cabeça 

erguida. Ele o podia fazer dormir sossegado. Imagino que ele podia viver assim por cau-
sa das suas experiência com Deus no passado, mas Ele não vivia só do passado, mas de 
experiências diárias com Deus. 

 
Hoje, esse mesmo Deus de Davi quer e pode confortar os nossos corações  em meio 

às aflições, em qualquer que seja a situação. Peçamos a Deus para nos abrir os olhos e ver 
que Ele é maior do que os nossos problemas, que Ele vê o nosso sofrimento e ouve as 
nossas súplicas. Pr. Aldimar 
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Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO: 
19- Culto administrativo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
16/02- Alano Galvão e Silva Mota 
18/02- Sandrine Flor 
20/02- Tinoir Soares de Oliveira 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Abelardo 
                         Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: João Tavares 
                          Noite: Ildeu 
INTRODUÇÃO: Inácio 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 Rodrigues 
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.POSSE DA NOVA DIRETORIA. 
    No próximo domingo, no horário do 
culto da noite, teremos o momento de pos-
se da nova diretoria eleita para o ano 
eclesiástico de 2020. Esperamos contar 
com a presença de todos os eleitos. Será 
também um momento de gratidão a Deus 
por todos que trabalharam em 2019.  
2.CONVIDADOS ESPECIAIS. 
      O Conjunto de Homens das Igrejas ba-
tistas da nossa cidade -louvor dos remidos, 
atendendo o convite da nossa igreja esta-
rão cantando no horário do culto da Noite. 
      Desde já agradecemos ao conjunto por 
ter deixado os seus compromissos e vir nos 
abençoar.   
      Irmãos: a nossa parte é estar presente, 
convidar os parentes, vizinhos e amigos. 
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
     Faleceu na quarta-feira à noite  e foi 
sepultada na quinta-feira, depois de um 
longo tratamento, a jovem Cristiane Pinho, 
sobrinha dos irmãos Jorge e Robério. 
Oremos por esta família, para que Deus 
possa dar o Seu Consolo sobrenatural.  
 
4.REUNIÃO DE LÍDERES. 
       No dia 29 de Fevereiro, sábado, às 
15h, teremos a grande reunião com todos 
os líderes  para prepararmos o anuário da 
Igreja.  
     Isto significa que todos os relatores de-
vem ter antes a sua reunião com os seus 
liderados para planejarem as atividades 
que vão colocar no calendário. 
       Os alvos, as  atividades de cada 
Comissão  precisam ser   considerados junto 
ás outras Comissões para que  não  haja 
conflitos de atividade;  e assim, constem no 
calendário geral. Logo após receberão  o 
material que irá nortear os trabalhos de 
cada Comissão e posteriormente  recebe-
rão treinamento. 
5. CLASSE DE DOUTRINA 
    Esta classe voltou a funcionar hoje, no 
horário da EBD, no gabinete pastoral. Se 
você deseja se batizar ou apenas conhecer 
mais sobre as doutrinas bíblicas, matricule-

se nesta classe. 
6.PROGARAMA CONFIRMADO. 
      Foi confirmada a presença em nossa 
Igreja do grupo de crianças órfãs da Áfri-
ca do Sul. Watoto, nos dias 28 e 29 de 
Março.  Vamos divulgar deste já.  Será um 
privilégio recebê-los aqui nestes dois dias, 
sábado à noite e domingo de manhã.   
7. CULTO ADMINISTRATIVO. 
      O culto administrativo regular da Igre-
ja será  realizado no dia 19 de Fevereiro., 
quarta-feira, quando  ouviremos a leitura 
da ata anterior,  dos relatórios financeiros, 
movimento de membros e tomaremos deci-
sões.  
8. MINISTRO DE MÚSICA. 
    O Ministro de Música da Igreja Demas 
Júnior está de férias desde o dia 09, mas 
já acertou com o coral como será o musical 
de Páscoa. 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  O irmão Fernandes Amorim(pai), em tra-
tamento. A mãe da irmã Telma. Os irmãos: 
Nilton Joaquim e Ernestina.  
    As famílias que estão sofrendo por conta 
das intensas chuvas no Estado de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. E milhares que 
estão confinados na China por causa do 
novo vírus. 
10.PGMs. 
     Voltaram  a se reunir a partir desta 
semana os PGMs. 
11.OANSE. 
      Este trabalho realizado com crianças 
aos sábados, voltará a funcionar em breve. 
Fiquem atentos à data do retorno, que 
constará no próximo boletim.  
     Já se comprometeram a apoiar este 
trabalho  os irmãos:  Fred, Bruno, Letícia e 
Athus. Esperamos contar com o apoio de 
mais voluntários.  
12.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
 

Boas vindas 
Prelúdio 
 
Leitura Bíblica: Sl. 81:1,2-89:1,2 
 
Dirigente:“Cantem de alegria a Deus, 
nossa força; aclamem o Deus de Jacó! 
Comecem a louvar, façam ressoar o 
tamborim, toquem a lira e a harpa 
melodiosa” 
 
Congregação:“Cantarei para sem-
pre o amor do Senhor; com minha 
boca anunciarei a tua fidelidade por 
todas as gerações. Sei que firme está o 
teu amor para sempre, e que firmaste 
no céu a tua fidelidade” 
 
Hino -385-  louvor –Manuel Avelino 
Oração de louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Ofertório e cânticos  
Oração de gratidão 
 
Inspiração musical 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Abelardo  
 
Hino  330—O segredo do viver. 
Oração  

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 
 
Prelúdio instrumental 
 
Leitura Bíblica. com a participação da Con-
gregação:  Sl.65:1-5....66:1, 4 
 
Dirigente: “O louvor te aguarda em Sião, ó 
Deus, os votos que te fizemos serão cum-
pridos. O  louvor te aguarda em Sião, ó 
Deus, os votos que te fizemos serão cum-
pridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão 
todos os homens. Quando os nossos peca-
dos pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste 
propiciação por nossas transgressões.  
 
 Congregação:   “Como são felizes aqueles 
que escolhes e trazes a ti para que vivam 
nos teus átrios! Transbordamos de bênçãos 
da tua casa, do seu santo templo!.  
Aclamem a Deus, povos de toda terra! 
Cantem louvores ao seu glorioso nome; 
louvem gloriosamente!  Toda a terra te ado-
ra e canta louvores a ti, canta louvores ao 
teu nome” 
   
Hino—368— Confiança - S.B.G/H.M.W. 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE  em ação.  
 
Ofertório  com cânticos 
Oração de gratidão 
 
Inspiração musical - Conjunto Louvor  dos 
remidos 
 
Oração pelas crianças. 
Mensagem bíblica 
Mensagem musical –Conjunto Louvor dos 
remidos 
 
Agradecimento.  
Oração  
Posludio 


