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PASTORAL 

 

AS MARCAS DE UM JOVEM ABENÇOADO 

Elas estão na vida do jovem José, filho de Jacó.  A sua vida foi marcada 

por mais dureza do que facilidade e ao mesmo tempo com as bênçãos de 

Deus. Ele foi abençoado em casa, apesar do ódio, do ciúme dos irmãos. Ele 

foi abençoado  mesmo sendo jogado numa cisterna, como sentença de morte. 

Mas  foi livre pela sugestão de do irmão Rubem. 

 Foi vendido como escravo para o maior mercado do mundo e comprado 

por um alto oficial de Faraó.  Foi abençoado como mordomo, apesar de sofrer 

assédio da patroa, ser preso no calabouço, mas não se corrompeu. Mas por 

trás de todas as bênçãos estava a  vida de um  jovem que se preocupava 

mais  em agradar a Deus.  Podemos destacar estas  marcas em sua vida: 

1.Visão do futuro. José era um jovem que tinha visão do futuro. “Aí vem 

o sonhador”. Ele sabia que Deus tinha algo para ele e cria nisto.  

2.Caráter irrepreensível.  Por conta dos seus princípios, da sua  fé, do 

seu compromisso com Deus não cedeu às tentações. Outras pessoas no lugar 

dele poderiam dar desculpadas ou a justificativa de que perderia o emprego.  

3.Simpatia. O carcereiro gostou de José. Foi um jovem  cheio de Deus, do 

Seu amor, da Sua  bondade, da Sua graça, de fé, de santidade que irradia 

simpatia onde quer que esteja. Ele foi aprovado pelos homens e por Deus. 

 Hoje continua sendo difícil para o  jovem ter uma vida  irrepreensível 

como  José. Mas este é o caminho para ser abençoado por Deus e ser uma 

bênção na sociedade e na igreja de Jesus. Deus continua contando com este 

tipo de jovem. Agradecemos a Deus porque podemos encontrar muitos em 

nossa Igreja comprometidos com Jesus, com a vida espiritual, com os valores 

do reino, com o serviço cristão.  

  

   

    

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

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO: 

01- Ceia 
18- Culto administrativo 
27/28- Congresso da Juventude 
29- Encerramento Missões Nacionais 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
27/08- Manuela Martins da Silva 
28/08- Ailton Sousa Bastos 
29/08- Edna Rodrigues Sousa 
29/08- Fernando Gonçalves Pinho  
30/08- Vinicius Martins Ribeiro 
31/08- Josué Parente Rocha 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                             Noite: Pr. Ailton 
DIRIGENTES: Manhã: Tavares 
                          Noite: Athus  
INTRODUÇÃO: Juliana e Valmir 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Ário 
 
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.CEIA DO SENHOR. 
    No próximo domingo no horário do culto da 
manhã, será ministrada a Ceia do Senhor. Parti-
cipe!  Estão escalados para ajudar na ministra-
ção os irmãos: Ário, Rosimeire e Maria Emília. 
2.CULTO DIRIGIDO PELA JUVENTUDE. 
       Mês de Agosto é o mês da juventude, 
quando  todas igrejas batistas dão oportunida-
de para a juventude  dirigir os cultos, fazer uma 
programação especial. Hoje, no horário do culto 
da noite, estarão dirigindo o culto. Venha cultu-
ar a Deus. Convide seus amigos e parentes. 
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
         Faleceu na sexta-feira, a irmã Benedita, 
mãe da irmã Marta. O corpo foi velado no 
templo, de sexta para sábado e o culto foi 
realizado ontem às 14hs. Que Deus console esta 
família.  
4. NOTA 
      O pastor Aldimar comunica que estará 
ausente no culto da noite. Irá pregar na 
Congregação de Anicuns. 
5.MISSÕES NACIONAIS. 
      No  dia 31 de Agosto, sábado, será reali-
zado no templo da nossa Igreja o lançamento 
da Campanha de Missões Nacionais, com um 
culto à noite, a presença de missionários e re-
presentantes das igrejas da nossa cidade.  
       Esperamos que toda a igreja compareça!! 
Será uma oportunidade para ouvirmos uma 
mensagem missionária e os relatórios do traba-
lho realizado nos campos.   
       Será um privilégio para  a nossa igreja ter 
este trabalho realizado aqui.  Participe! Decida 
agora, programe as suas atividades. Não per-
mita que outros compromissos impeçam a sua 
presença. 
6. CORO IBJE 
       Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
7. 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. 
 
 
 
 

8. MÚSICA DIA 31 DE SETEMBRO 
       O quarteto Expressão e  a equipe de Músi-
ca de nossa igreja participará do culto de lan-
çamento da Campanha de Missões Nacionais no 
dia 31 a convite da organização. 
9. AGRADECIMENTO 
       A família do MM Demas Jr, agradece à 
igreja pelas orações e mensagens de felicita-
ções pelo nascimento da Alice. Obrigado!!   
10.CONVITE: 
      Jéssica e Matheus convidam a nossa igreja 
para a cerimônia do seu casamento, a realizar-
se no dia 7 de Setembro, às dez horas e trinta 
minutos,  no templo da Primeira Igreja Batista 
em Goiânia., à rua 16 esq. com a rua 13—
Setor Central. 
11.OANSE. 
     Voltou a funcionar aos sábados ás 15h..  
Esperamos que os pais da nossa igreja tragam 
os seus filhos e convidem outras crianças—  seus  
parentes e vizinhos. 
12.PGMs   
    Recomeçou na terça-feira passada, dia 6, 
com todos os grupos. 
    O PGM da melhor idade será realizado na 
quinta-feira, na residência da irmã Delfina To-
tes. 
13.ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS.  
     Foi transferido para outra data, o trabalho 
evangelístico programado para a nossa Con-
gregação no Bairro Paulo Pacheco,   no dia 31, 
em razão do Lançamento de Missões Nacionais 
que será realizado no templo da nossa Igreja.   
14. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelos enfermos: Joaquim e Nilton Joaquim. A 
irmã Ernestina e dona  Ione. 
15.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. 
************************************************ 

CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 
100ª  Assembléia de CBB  E DA CBG 

“Celebrando a Glória do Reino de Deus”  
21-26 de Janeiro de 2020 

Centro de Convenções de Goiânia. 

Prelúdio Instrumental 
Boas Vindas e Convite ao Culto 
Oração 
 
 
Leitura Bíblica: (1Crônicas 16:8; Sal-
mo 96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4) 

 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; 
fazei conhecidos entre os povos os Seus 
feitos.  Porque Grande é o Senhor, e dig-
no de ser louvado. Cantai-Lhe, falai de 

todas as Suas obras maravilhosas. Porque 
Grande é o Senhor, e digno de ser         

louvado.”  

 

Hino: “Grandioso És Tu” 52 HCC 

Oração de Louvor 

 

Conhecendo nossos Visitantes 
IBJE  em Ação - Comunicações 

 

Leitura Bíblica (Sl 34:18,15) 

Perto está o Senhor dos que têm o cora-
ção quebrantado, e salva os contritos de 
espírito.Os olhos do Senhor estão sobre 
os justos, e  seus ouvidos atentos ao seu 

clamor.   

 
Ofertório e Cânticos de Louvor 
Oração de Gratidão 
Mensagem Bíblica 
 
 
Pastorais e Oração Final 
 

NOITE 

Prelúdio Instrumental 
Boas Vindas e Convite ao Culto 
Oração 
 

          “Uma vida com Propósitos” 
 

Leitura Bíblica: Romanos 8:1-3 
 

Portanto, agora já não há condenação para 
os  que estão em Cristo Jesus, 

porque por meio de Cristo Jesus a lei do 
Espírito de vida me libertou da lei do peca-
do e da morte. Porque, aquilo que a lei fora 
incapaz de fazer por estar enfraquecida pela 

carne, Deus o fez, enviando seu próprio 
Filho, à semelhança do homem pecador, 

como oferta pelo pecado.  
 

 
Conhecendo nossos Visitantes 
Ofertório e Cânticos de Louvor 
Oração de Adoração 
 
Leitura Bíblica (Efésios 2:10):  

 
Porque somos criação de Deus realizada 

em Cristo Jesus para fazermos boas obras, 
as quais Deus preparou de   

     antemão para que nós as praticássemos. 
 
Oração pelas Crianças 
 
Testemunho 
IBJE  em Ação - Comunicações 
Inspiração Musical: Juventude 
 
Mensagem Bíblica: Pastor Ailton 
Inspiração Musical 
 
Agradecimentos e Oração Final 
Poslúdio instrumental 


