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PASTORAL 

      DEUS ESTÁ NO CONTROLE  
       

Quase todo mundo está procurando orientação de algum  tipo em  muitos lugares que 
possa buscar ajuda. Existem horóscopos, adivinhadores, livros e os recursos atuais da  
internet. Mas sabemos que muitas ajudas são condenadas pela Bíblia (Dt. 18:9-12; Is. 
8.19; Gal. 5:20). Existem também  orientações profissionais de todo tipo, algumas  são 
boas e outras não.  

 É bom  lembrar que a nossa fonte principal de orientação para a nossa vida cristã é 
o Deus que não apenas conhece o futuro como também pode fazer alguma coisa a respei-
to dele.   De fato, a Bíblia diz que vivemos no mundo Dele. Ele fez o mundo,  o sustenta, 
controla e está interessado em tudo o que acontece nele. O apóstolo Paulo nos deixou 
esse ensino  quando se referiu a Ele como Aquele “que faz todas as coisas segundo o 
conselho da sua vontade”(Ef.1.11)  

  Duas palavras neste versículo nos ajudam a entender a vontade de Deus. A primeira 
é conselho. Que envolve deliberação e direção cuidadosa, levando a um plano e propósito 
firme. Paulo afirma que o conselho de Deus está baseado na Sua vontade. Ele o chama de 
“conselho de sua vontade”, referindo-se ao Seus desejos.  Mas é bom destacar que quan-
do falamos do plano de Deus para as nossas vidas, estamos nos referindo àquilo que Ele 
deseja que façamos e não ao que Ele decidiu que faríamos, ou tenhamos de fazer obriga-
toriamente, porque Ele não força o seu  desejo sobre nós, não viola o livre-arbítrio  que 
nos deu.  

   Por exemplo: Deus deseja que todos sejam salvos. Ele afirmou isso em (I Tim. 2:4; 
II Pd 3.9).  Mas não vai coagir ninguém a aceitar a Sua oferta graciosa de perdão e vida.  
Deus gostaria também que todos os crentes realizassem os Seus desejos para a vida deles, 
que seguissem o Seu plano para eles. Mas Ele jamais força e pode ser  contrariado em 
Sua  vontade.  

   Apesar de tudo, esta verdade notável continua firme: Deus fará uso de “todas as 
coisas” - cada circunstância, seja ela boa ou má; mas esta isto é verdade—diante da von-
tade do homem seja salvo ou não, ele fica esperando a nossa resposta ao Seu conselho e  
à Sua vontade.  Ele pode dirigir cada detalhe das nossas vidas, mas é preciso deixa-Lo 
controlar  e usar.    

 Esta foi a oração fervorosa de Paulo: “Assim, desde que ouvimos falar a respeito de 
vocês pela primeira vez, temos estado em oração e pedindo a Deus que os ajude a com-
preender o que Ele deseja que vocês façam, e que os torne sábios nas coisas espirituais, a 
fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor e O glorifique,  que 
vocês sempre façam pelos outros coisas boas e agradáveis aprendam em todo o  tempo a 
conhecer a Deus cada vez mais”(Co.1:9-10)  

 
Adaptado—Richard Strauss 
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Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO: 
26- Culto de Adoração 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
19/01- Davi Santana 
19/01- Davi Campos Batista da Silva 
20/01- Hélida Karine Brito Campos da Silva 
21/01- Rodrigo Trostdorf 
23/01- Felipe Sousa Martins 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã:  Pr. Wang  Li  
                           Campo Missionário: China. 
                           Noite: Pr. Aldimar. 
DIRIGENTES: Manhã: MM Demas 
                          Noite: João Tavares 
INTRODUÇÃO: Felipe e Liliane 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Rosimeire 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA 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 
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.PRESENÇA MISSIONÁRIA. 
     Hoje, no horário do culto da manhã, pregará 
o pastor Wang Li, missionário no Campo da 
China. A Junta de Missões Mundiais o escalou 
para falar em nossa Igreja. É um privilégio para 
nós tê-lo aqui. Temos a certeza de que  Deus vai 
usá-lo para nos abençoar.  
2.CORAL  IBJE. 
       O coral da nossa igreja irá participar da 
comemoração dos 100 anos do trabalho batista 
em Goiás. Se unirá aos coristas das outras igre-
jas para formar um coral de 250 vozes.  
        A programação será apresentada no dia 
25, sábado, às 20horas.  Esperamos que cada 
membro da nossa Igreja faça a sua inscrição, 
para garantir um lugar confortável no salão.  
Caso não possa fazê-lo, terá a oportunidade 
de assistir através do telão em uma das salas 
do Centro de Convenções.  
3.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
            “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:   21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  
          21-23Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º Assembléia da CBB 
4.ORGANIZAÇÃO EM   IGREJA  
      No dia 26, domingo,  acontecerá o encerra-
mento da Convenção Batista Brasileira. À tarde 
haverá o concílio das Igrejas para examinar 
Congregação Batista do Celina Park, às 14h.  
      Sendo aprovada no concílio, será organiza 
em Igreja. Então passará a se chamar Igreja 
Batista Celina Park Eldorado, que continuará 
sendo pastoreada pelo pastor  Fernando Lemos.  
Esperamos que a nossa igreja possa participar 
deste importante evento.  
5.PROGRAMAÇÃO DA IBJE. 
      No próximo domingo os trabalhos da As-
sembleia da CBB acontecerão normalmente no 
Centro de Convenções  nos períodos da manhã 
e à noite.  
       Informamos que não haverá alteração nos 
horários dos cultos em nossa Igreja, tanto da 
manhã como à noite.  
6.FÉRIAS  DO PASTOR. 
    O pastor Aldimar voltou ás suas atividades 
sexta-feira passada. Agradece a todos que 
deram apoio aos trabalhos da Igreja.  
 
 
 
 

7.PROGRAMAÇÃO DA CONVENÇÃO BATIS-
TA BRASILEIRA.   
         Esperamos que muitos  irmãos participem 
das programações  da Convenção durante a 
semana:  
Quinta-feira: Abertura - 08h30  
 Mensageiro: Pr. Fausto Aguiar (Presidente) 
3ª Sessão -20h Coro AMBB 
Mensageiro: Pr. Ebenézer Carlos 
 
Sábado: Celebração pela 100º Assembleia da 
CBB no Estado de Goiás - 19h40 
              Junta de Missões Nacionais - 20h10 
 
Ordem dos Pastores Batistas-21 e 22/01-PIB  
Associação dos Músicos-21e 22/01-PIB 
Associação dos Diáconos-21/01- Centro de 
Convenções 
Associação de Educadores-20 e 21/01- Semi-
nário Teológico Batista 
União das Esposas de Pastores-21/01- Igreja 
Metodista Central 
União Feminina Missionária-22/01- Centro de 
Convenções 
Associação Batista de Instituições Batistas-
22/01- Centro de Convenções 
União Missionária de Homens-22/01- Centro 
de Convenções 
Juventude Batista-22/01 
Associação Nacional de Escolas Batistas-
22/01- Centro de Convenções 
Congresso Infantil-22 a 25/01- Centro de 
Convenções 
 
Os demais detalhes estão nos cartazes afixados 
na entrada do templo. 
 
8.OPERAÇÃO JESUS TRANSFORMA. 
      A Junta de Missões Nacionais irá realizar  
nesta semana este trabalho de evangelização 
em algumas igrejas da nossa cidade.  
      Um deles será realizado na Igreja do Setor 
Célia Maria, filha da nossa igreja. A nossa 
igreja já decidiu dar apoio material. Se algum 
irmão puder participar de modo pessoal, com a 
presença, pode falar com o pastor Maurílio. 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
    Os irmãos que estão em  tratamento de 
saúde: Dina Gitirana; pelo vizinho da irmã Be-
nigna, que está se recuperando de uma cirurgia; 
Nilton Joaquim e Ernestina. Nildete por proble-
mas pessoais 
 

Boas-Vindas e convite ao Culto 
Oração pelos aniversariantes 
  
“Cantarei ao Senhor toda a minha vida; 
louvarei ao meu Deus enquanto eu vi-
ver”. 
Salmos 104:33 
  
Momento de Louvor e adoração:  
Paulo Elbert e Alexandre Elbert  

“O que me faz Viver” 
  
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais nas 
regiões celestiais em Cristo. Porque 
Deus nos escolheu nele antes da cria-
ção do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua presença”.  

Efésios 1:3-4 
  

“Muitos Virão te Louvar”  
“Tua Presença Vai Me Transformar” 

  
Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: 
que eu possa viver na casa do Senhor 

todos os dias da minha vida, para con-
templar a bondade do Senhor e buscar 

sua orientação no seu templo. 
Salmos 27:4 

  
Ofertório: “Teus Altares”  

Oração de Louvor 
  
Mensagem Bíblica: Pr. Wang  Li  
  
Momento de Louvor e adoração: Paulo 
Elbert e Alexandre Elbert  

 “A minha Delícia” 
  
Oração e música final 

NOITE 

Boas-Vindas e convite ao Culto 
Oração  
  
Foi ele quem “deu dom às pessoas”.  E 
escolheu alguns para serem apóstolos, e 
outros para profetas, e outros para evan-
gelistas, e outros para pastores e douto-
res, Querendo o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério, para 
edificação do corpo de Cristo; Até que 
todos cheguemos à unidade da fé, e ao 
conhecimento do Filho de Deus, a ho-
mem perfeito, à medida da estatura com-
pleta de Cristo,(...) Efésios 4. 11-12 

 II Cr 15:7; Lc: 9:62  I Co. 15.58 
  
Chamada ao Louvor e Adoração  
  
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação - Comunicações 
Inspiração musical 
  
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos abençoou com to-
das as bênçãos espirituais nas regiões 
celestiais em Cristo. 
Efésios 1:3 
  
Ofertório e Momento de Louvor e adoração 
 
“Fonte és Tu de Toda Benção” 17 HCC/  

Coro: “Tudo Entregarei” 295 
  
Oração pelas Crianças 
Inspiração musical: Davi Santana 
  
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar 
  
Palavras finais e oração  
Música final 


