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PASTORAL  
          AS CRIANÇAS PRECISAM DE JESUS 

 
       O evangelismo de crianças não é opcional, elas estão incluídas no “Ide” 
de Jesus: “vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pesso-
as” (Mc. 16.15), porque aqui não menciona limite de idade.   
        Lemos em Salmos 51.5 : “...sou pecador desde que nasci, sim, desde 
que me concebeu minha mãe”.  Este versículo precisa ser bem entendido. Ele 
não está dizendo que a concepção seja pecaminosa, mas que desde o pecado 
de Adão e Eva, todo ser humano é gerado com uma natureza pecaminosa.  
        Qual a idade ideal para se evangelizar? De acordo com a pesquisa 
feita pela Aliança Pro-Evangelização de Crianças, constatou-se que 85 por 
cento dos evangélicos se converteram quando tinham entre 4 a 14 anos. A 
estatística pode variar de acordo com o pais e seu perfil confessional, mas 
não deixa de revelar que a semente plantada em terra fértil dá bons frutos. 
        Não podemos subestimar a importância das crianças para Deus. As 
crianças são capazes de compreender e aceitar o evangelho. Jesus disse: “Eu 
te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos 
sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu 
agrado”(Mat. 11.25) 
        Deus se preocupou com os filhos de Abraão. A família de Abraão  
foi abençoada porque ele obedeceu a ordem de Deus para  os seus filhos: 
“Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que 
se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para 
que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu”(Gen. 18:19) 
        Meus irmãos, para que a criança tenha condições de conhecer Jesus 
por experiência pessoal e crescer espiritualmente, o ensino bíblico deve ser 
levado a sério. Não podemos nos esquecer que a salvação não é hereditária - 
que  espiritualmente filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é cren-
tinho.  
       Precisamos orar assim: “Senhor ajuda-me a chegar até as crianças 
antes que o inimigo as  alcance sujando seus corpo e almas. Senhor, ajuda-
me a olhar com os teus olhos e a sentir com o teu coração as necessidades 
espirituais dos pequeninos. Ajuda-me a te amar e servir cada vez mais e me-
lhor para que pequeninos se convertem dentro da minha casa e fora dela.  Em 
nome de Jesus, usa a minha vida. (Claudia Guimarães –adaptado). 
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ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO: 
22- Quarta: Culto administrativo 
26- Domingo: Encerramento do mês da família 

 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
19/05-Robério Oliveira Pinho 
20/05-Luiz Alberto Dias Guedes 
21/05-Marcos Santos Fonseca 
21/05-Noemi Gitirana Nogueira Gonçalves 
24/05-Antônio Carlos da Silva 
24/05-Lucas Mendanha 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Raphael Tarso 
              Noite: Pr. Abelardo 
DIRIGENTES:Manhã: Pense Laranja 
                        Noite: Mariane e Angelo  
INTRODUÇÃO:  Liliane e Ário 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Maria Emilia 
 
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 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.ENCERRAMENTO DO MÊS DA FAMÍLIA. 
     No próximo domingo estaremos encer-
rando as programações do mês da família 
em nossa igreja. Foi convidado para falar 
no culto da noite, o pastor Geraldo Ventu-
ra. Obreiro conhecido no meio batista,  
advogado, foi presidente da Convenção 
Batista Goiana e pastor da Primeira Igreja 
Batista em Anápolis.  
2.AGRADECIMENTO.  
      O pastor Aldimar em nome da Igreja, 
agradece ao Departamento Infantil e a 
todos que deram apoio às programações 
que visaram edificar as famílias e envolver 
as crianças nas programações e apresenta-
ções.  
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu no domingo passado e foi se-
pultado segunda-feira, às 10hs, o senhor 
Felismino, avô da irmã Hemileny, esposa do 
irmão Fred. Oremos pela família. O pastor 
Aldimar esteve no sepultamento,  represen-
tando a igreja. 
4.CULTO ADMINISTRATIVO 
       Na próxima quarta-feira, dia 22, te-
remos o culto administrativo regular da 
igreja. Na ordem do dia consta um momen-
to devocional  com hinos, leitura bíblica e 
orações.  
      E outro momento quando ouvimos os 
relatórios, que mostram o amor e a fideli-
dades dos irmãos e tomamos decisões im-
portantes para o bom andamento dos tra-
balhos da igreja. E no final agrademos a 
Deus as bênçãos. Contamos com a sua pre-
sença. 
5.JUVENTUDE 
       O culto de jovens anunciado para o 
dia 25, foi transferido para o dia 1º de 
junho. Toda juventude comprometida com 
esta data! 
6.HOMENS DE DEUS.   
      Ontem, os homens realizaram mais um 
encontro na residência do irmão Ário.  
Como sempre, foi muito edificante. 
7. USO DO  TEMPLO. 
   Solicitamos aos irmãos,  que depois das 

programações especiais realizadas no tem-
plo, tenham o cuidado de desligar todas as 
lâmpadas e o ar condicionado. 
8.CONTA BANCÁRIA. 
      Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil. Portanto, a 
conta que deve ser usada é:  
Ag. 3648-X 
Conta: 123246-0 
CNPJ 001474700001-82 
9.PGM 
       O PGM da Melhor Idade  realizado 
na quinta-feira passada, foi realizado   
residência da irmã Felizberta, foi uma bên-
ção!.   
    Nesta semana será na residência dos 
irmãos  Cleofas e Ester.  
10.CLASSE DE DOUTRINA. 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas fun-
damentais. Matricule-se! 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO.  
     Carlos Eduardo, irmão do Carlos Sérgio 
em tratamento;  Joaquim; Ernestina e Nilton 
Joaquim.  E pelos  Venezuelanos. 
------------------**********----------------- 
 CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA.  
 
Numero de Congregações: 
1.Fluminense— 659 
2.Baiana—511 
3.Espirito Santo—425 
4-Mineira—425 
-5São Paulo—405 
6-Meio Norte—239 
7-Maranhense– 234 
8-Rio-Grandense –120 
9-Pará– 140 
10-Paranaense-103 
11-Sergipana -106 
12-Sul Matogrosso - 101 
13-Amazonas—124 
14-Goiana -90 
15-Tocantins - 78 

Outras.. 
 

 

 
Boas vindas  
Oração: Sofia  
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Inspiração musical - Rafael Nogueira  
Dízimos e Ofertas 
 
Momento Pense Laranja:  
Cadeira do testemunho 
 
Louvor  
 
Teatro - Casa do espelho  
 
Palavra - Pr. Raphael Tarso  
 
Agradecimentos  
Oração final 
Pósludio 

NOITE 

Processional Instrumental  
Boas Vindas e Convite ao Culto 
 
“FAMÍLIA BENDITA NOS PLANOS DE DEUS” 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão traba-
lham os que a edificam; se o Senhor não guar-
dar a cidade, em vão vigia a sentinela Eu e a 

minha casa serviremos ao Senhor”.  
Salmo 127:1 - Josué 24:15b  

 
Convite a Consagração: 572 HCC   
IBJE em Ação - Comunicações 
Conhecendo nossos Visitantes 
 

DEUS AMA A FAMÍLIA 
Congregação: Há muito que o SENHOR me 
apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno 
te amei, por isso com benignidade te atraí; ó 
Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, aten-
de-nos e age sem tardar; por amor de ti mesmo, 
ó Deus meu; porque a tua cidade e o teu povo 
são chamados pelo teu nome; mas Deus, que é 
riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito 
amor com que nos amou; faz que o solitário viva 
em família; liberta aqueles que estão presos em 
grilhões; porque o SENHOR repreende aquele a 
quem ama, assim como o pai ao filho a quem 
quer bem. Se o Senhor não edificar a casa, não 
adianta nada trabalhar para construí-la. 
(Jr31:3,Dn9:19,Ef2:4,Sl68:6a,Pv3:12,Sl127:1) 
 

Tema: VIVENDO O MAIOR TESOURO, O 
AMOR DO NOSSO DEUS 

“Todos quantos os virem os conhecerão,  
como descendência bendita do Senhor”  

Isaias 61:9 
 

Música Tema: Família Bendita (DT) 
Dedicando nossos dízimos, ofertas e a nossa 
Família a Deus ......Cânticos Inspirativos 
Pense Laranja! 
Momento Especial 
 
Mensagem Bíblica: Pastor Abelardo 

Tema: Quero ver minha família prosperar. 
Obstáculos e armas! 

 
Agradecimentos e Oração Final  
Poslúdio instrumental 


