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PASTORAL 

        AMIGOS DE JESUS 
 

Todo mundo gosta de ter amigos, e ainda mais quando esses ami-
gos são pessoas importantes. O que você estaria disposto a fazer 
para ter um amigo muito importante?  

 
 Nunca é demais lembrar quem é Jesus: Ele é Ele é o Deus 

Filho,  o Deus Criador, o Deus Espírito Santo. O Deus Todo-poderoso, 
Senhor Soberano de todo o Universo, que se despojou voluntaria-
mente de sua glória e se fez homem, como um de nós. Que após ter 
cumprido toda a vontade do Pai, subiu de volta aos céus onde está à 
direita da Majestade Eterna. É pouco? 

 
 Pois esse Deus glorioso quer ser seu amigo. O que ele pede 

em troca? Qual a condição para ser amigo Dele? Apenas que a sua 
vontade seja cumprida em sua vida.  É interessante que como Cria-
dor e Senhor Ele já tenha direito  da nosso obediência de antemão, 
mas graciosamente nos convida a sermos seus amigos praticando 
uma obediência voluntária.  

 
  Note que essa obediência não é a favor Dele, mas em nosso 

próprio favor.  Ela nos livra  de muitos males neste mundo e na eter-
nidade. Quem recebe os benefícios em seguir Seus mandamentos  
somos nós mesmos. Como sabemos? O próprio Jesus disse: “Tenho 
lhes dito estas palavras(mandamentos) para que a minha alegria es-
teja em vocês e a alegria de vocês seja completa” 

 
  De fato quando obedecemos os mandamentos de Jesus em to-

dos aspectos, o resultado vem para a nossa vida pessoal— alegria, 
paz,  consciência do dever cumprido e de ter levado a sério os Seus 
mandamentos; o resultado vem também,  para a vida do nosso pró-
ximo, do nosso irmão e do reino de Deus.(Extraído de Pão Diári-
oMHJ) 

 
 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO: 
03- Ceia 
16- Culto dos jovens 
20- Culto administrativo 
23,24,25- Aniversário da Igreja (Conferência) 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
27/10- Mariana Rodrigues Fernandes 
27/10- Alvina Alves Araújo  
29/10- Gabrielle de Sales Silva 
02/11- Almerinda Glória Dias Guedes  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Samuel  
                           Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: João Tavares 
                          Noite:   
INTRODUÇÃO: Ário e Elissonia 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Dalira 
 
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.ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE INDICAÇÕES: 
     Hoje, no final do culto da noite, vamos ele-
ger esta Comissão. Ela  é de fundamental im-
portância. Será um momento administrativo 
rápido, para a indicação dos 7 irmãos que vão 
trabalhar para apresentar no dia da Eleição, 
que acontecerá no último domingo de fevereiro 
de 2020, como proposta, sujeita a mudanças,  a  
nova liderança da Igreja para o ano 2020.  
    Observamos que  os indicados devem avali-
ar antes de aceitar a indicação, a sua disponibi-
lidade para participar das reuniões  que serão 
convocadas durante a semana. Lembramos 
ainda que os indicados devem conhecer um 
pouco da realidade da igreja, para melhor 
contribuir na hora de indicar ou concordar com 
a indicação dos outros membros da Comissão.  
2.BAZAR MISSIONÁRIO. 
      A equipe de promoção de missões, já está 
recebendo as doações para o Bazar Missioná-
rio.  Você  pode trazer a sua doação e deposita
-la no hall de entrada do templo. 
     O que doar? Roupas, calçados e acessórios 
(com exceção de brincos, colares e anéis) femini-
nos, masculinos e infantis. (favor não enviar rou-
pas intimas e de banho). Artesanatos e itens 
decorativos.  
     Objetivo: A verba arrecadada será destina-
da à Missões Estaduais. O Bazar está previsto 
para esse mês, a data do bazar  será informa-
da em breve. Estamos antecipando o levanta-
mento de recursos para a Campanha do ano 
que vem.  
3.CEIA DO SENHOR. 
     No próximo domingo, no horário do culto da 
manhã, será ministrada a Ceia do Senhor. Esta é 
uma ordenança de Jesus para a Sua Igreja. 
Estão escalados para ajudar na ministração os 
diáconos: Maria Emília, Rosimeire e Ário. 
 4.CONVITE. 
      Palestra com o reverendo e escritor  Jader 
Borges, da Igreja Presbiteriana.  Tem sido convi-
do para fazer palestras pela Editora Fiel, Apec, 
e Palavra da Vida.  
Tema: O cristão e o suicídio.  Dia 9 de Novem-
bro, na capela do Seminário Batista Goiano– 
Setor Universitário. Café às 9hs. Palestra às 10h 
5.NOTA.  
     A irmã Felizberta ligou  sexta-feira, comuni-
cando que o seu filho Marden, foi bem sucedido 
na cirurgia (do coração) que fez em São Paulo. 
 

6.PGM 
     O PGM da melhor idade deste semana será 
realizado das residência das irmãs: Marli e 
Dirce, tias do irmão Marcos Fonseca. O endere-
ço é este: Rua C-28, quadra 26, lote 14, apto 
101, Ed. Barros de Oliveira, Jardim América.  
Indo pela T-9, fica atrás do Tatico.  
7.BATISMOS. 
         Estamos mudando a data para atender as 
congregações que têm candidatos para se bati-
zar. Os nossos candidatos  já estão preparados. 
8.PEDIDO DE DOAÇÃO. 
      A Nilda doou para o Seminário uma cama 
de casal.  Está faltando o colchão. Quem tiver 
um em bom  estado,  falar com a irmã Nilda no 
telefone 981188129.  Será uado na casa do 
estudante ou na casa de apoio. 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  Walesca, irmã da Ariadne, vizinha do pastor 
Aldimar, fazendo tratamento em São Paulo. 
Antônio(cunhado da Marta)– Nilton Joaquim, 
Ernestina e Felisberta. Todos em tratamento.  
   As famílias enlutadas da irmã Édna(pela 
perda do seu esposo, pastor Gilberto Pio. As 
irmãs da nossa igreja: Nerice, Dora Campos.  
10.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
11.OANSE. 
     Funciona aos sábados às 15hs.  Esperamos 
que os pais da nossa igreja tragam os seus fi-
lhos e convidem outras crianças—  seus  paren-
tes e vizinhos. 
12. 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.  
13.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. 
******************************************** 
                    CAMPANHA—TODOS 
TODOS SE ESFORÇANDO PARA ESTAR NOS CUL-
TOS - TODOS OS DOMINGOS EM TODOS OS 
CULTOS. ASSIM A IGREJA SERÁ MAIS FORTE.  

Preludio: “Livre em Cristo” 308 HCC 

Boas vindas 

 

Leitura Bíblica alternada Tt. 2: 11-14 

 

Dirigente: Porque a graça de Deus se 

manifestou, trazendo salvação a to-

dos os homens, ensinando-nos para 

que, renunciando à impiedade, e às 

paixões mundanas, vivamos no pre-

sente mundo sóbria, justa e piamente, 

aguardando a bem-aventurada espe-

rança e o aparecimento da glória do 

nosso grande Deus e Salvador Cristo 

Jesus, 

 

Todos: que se deu a si mesmo por 

nós para nos remir de toda a iniqui-

dade, e purificar para si um povo to-

do seu, zeloso de boas obras. 

 

Oração de louvor 

Conhecendo nossos visitantes 

 

Ofertório e cânticos  

Oração de consagração de dízimos e 

ofertas  

 

Mensagem Bíblica: Pr. Samuel Neves 

 

Oração final e Poslúdio  

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio Instrumental  
Oração invocatória 
 

Leitura Bíblica em uníssono: Salmo 
28.7; 51.12; 47.1 
 

O Senhor é a minha força e o meu 
escudo; nele o meu coração confia, e 

dele recebo ajuda. Meu coração 
exulta de alegria, e com o meu cânti-

co lhe darei graças. Devolve-me a 
alegria da tua salvação e sustenta-

me com um espírito pronto a obede-
cer. Batam palmas, vocês, todos os 
povos; aclamem a Deus com cantos 

de alegria 
 
 
Hino 324 CC: “Refúgio Verdadeiro” 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação – Comunicações 
 
Momento de intercessão  
Hino 289 CC: “Ao Pé da Cruz” 
 
Leitura Bíblica Sl 37:18-19 

“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a 
herança deles permanecerá para sempre. 

Não serão envergonhados nos dias do mal e 
nos dias da fome fartarão.” 

 
Ofertório com cânticos  
Oração de consagração e oração pelas cri-
anças 
 
Inspiração musical: Handel Lopes 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Oração final e Poslúdio 


