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PASTORAL  
 

MISSÕES MUNDIAIS EM FOCO 
PALAVA DO EXECUTIVO 

(Relatório anual 2018) 
 

         O ano de 2018 foi de avanço na obra missionária graças à participação das igrejas  
batistas brasileiras o que permitiu que alcançássemos o alvo de R$ 17OOOOOO,OO da 
oferta do Dia Especial. 
 
         Frente aos desafios enfrentados ao longo do ano, reforçamos as diretrizes que já 
haviam sidas adotadas: plantar igrejas vivas, promover desenvolvimento comunitário e 
compartilhar o DNA missionário.  
 
         Muitas foram as ações que desenvolvemos nos campos na sede. Trabalhamos na 
dependência de Deus, com integridade, em unidade e compaixão. Juntos alcançamos o 
recorde de 20056 missionários e 3098 pessoas batizadas; 519 igrejas organizadas. 
 
          E mais em números: 81 países; 275 voluntários  enviados;  32381 profissões de fé. 
183.443 pessoas beneficiadas em projetos e 3098 batismos. 
  
          Missões Mundiais agradece pelo apoio da diretoria da CBB e de cada igreja: o que 
viabilizou conectar pessoas a Jesus, transformar comunidades e impactar as Nações com 
o Evangelho. 
 
           Os números apresentados são a expressão  do  envolvimento dos batistas brasilei-
ros  com  o IDE de CRISTO.  
 
           Em nome dos missionários, colaboradores e das vidas alcançadas em 2018, o nos-
so muito obrigado! 
 
           Pr. João Marcos Barreto Soares - Diretor Executivo de Missões Mundiais.  
        
       

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

ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO: 
04- Sábado: Culto de Oração dos Jovens 
05- Domingo: Ceia 
12- Domingo: Dia das mães  
15- Quarta: Culto administrativo 
25- Sábado: *Encontro de Adoradores  
                    *Culto de Jovens - Templo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
01/05-Dora Campos Coelho 
02/05-Carla Seixas 
02/05-Maria Eduarda A. Araújo 
02/05-Leonardo Rodrigo Rebouças Martins 
04/05-Dina Gitirana Nogueira 

 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Pr. Samuel Neves 
  Noite: Pr. Elias Pascoal  
DIRIGENTES: Ildeu Junior 
INTRODUÇÃO: Elissonia e  Gabriel 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Rosimeire  
 

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. 
Em caso de dúvidas, para instalar ou utilizar o 
App Eklesia, favor procurar o irmão Robério 
(whatsapp 98123-2494 ) , e-mail  vemje-
sus@vemjesus.com 

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 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 
 

1.CEIA DO SENHOR 

     No próximo domingo, no horário do 

culto da manhã, será ministrada a Ceia  do 

Senhor.  

    Esta é uma ordenança do Senhor da 

Igreja. Participe! 

     Estão escalados para ajudar na minis-

tração os irmãos: Ário, Rosimeire e Maria 

Emília. 

 

2.PASTOR AUSENTE: 

      O pastor Aldimar está ausente dos 

trabalhos da igreja hoje. A Igreja no culto 

administrativo o liberou e recomendou para 

participar da Convenção em Natal. 

     Estará conduzindo os trabalhos da igre-

ja  o irmão Ildeu,  2 ª vice-presidente. 

 

3.ASSEMBLÉIA DA CBB 

       O pastor Aldimar comunica que a As-

sembleia encerra hoje. As caravanas retor-

nam hoje à tarde, a  Igreja deve estar 

orando  por todos.  

 

4.LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE 

MISSÕES ESTADUAIS PELA CBG 

 

Dia: 01 de Maio 

Local: ACAMBAGO  

Horário: 9h às 17h 

 

    Haverá culto pela manhã e após almoço 

tempo livre pra comunhão e para um mini 

campeonato de futebol para quem joga. O 

almoço será de R$ 10,00. Não tem inscri-

ção e nem taxa para participar.  

5.PGMs 

       Depois do feriado prolongado, voltam 

a se reunir com regularidade nos lares  os 

pequenos. Participe! 

6.CASSE DE DOUTRINA. 

       Hoje não haverá aula. A classe de 

doutrina funciona no gabinete pastoral às 

9hs.  

 

7.MOTIVOS DE ORAÇÃO,  

    ●O irmão João Tavares continua se 

recuperando de uma cirurgia; em trata-

mento de saúde: Zilda Reis, Josefa, esposa 

do pastor Abelardo; Carlos Eduardo, irmão 

do  

Carlos Sérgio em tratamento;  Joaquim; 

Ernestina e Nilton Joaquim,  e Maria Cesá-

ria.  

———————*****———————— 

                        EDIFICAÇAO 

 

     Fé, provação, perseverança, entidade, 

e sabedoria: estão todas conectadas,  

      O discípulo de Cristo tem a sua fé pro-

vada todos os dias.   

      A persevera é a evidência de que, a 

pesar das provações , seguimos confiando 

e obedecendo a Jesus.  

    Como resultado da perseverança, vamos 

nos tornado pessoas  integras e maduras e,  

quando enfrentarmos situações difíceis que 

exigem sabedoria, Deus à da á a medida 

que  seguirmos firmes os caminhos do disci-

pulado.  

   Revista Ultimato—  Ricardo Barbosa de 

Sousa.  

Boas Vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental 
 
Recitativo Bíblico: (Sl 19. 1; 90. 1-2) 
 
“Os céus proclamam a glória de Deus 

e o firmamento anuncia a obra de 
suas mãos. Senhor, tu tens sido o 

nosso refúgio de geração em geração. 
Antes que nascessem os montes., ou 
que tivesses formado a terra e o mun-

do, sim, de eternidade tu és Deus”. 
 
 

Responso Congregacional:  
“Quão Grande és Tu” 52 HCC  
 
Oração de louvor 
 
 
IBJE em Ação - Comunicações 
Conhecendo nossos visitantes 
Momento de intercessão 

 
“Tributai ao Senhor a glória devida 
ao seu nome; trazei oferendas, e en-

trai nos seus átrios”  
(Sl 96.8). 

 
 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Consagração 
Mensagem Bíblica: Pr. Samuel Neves 
 
Música Inspirativa 
Oração 
 
 
Palavras finais 
Poslúdio instrumental      

NOITE 

Boas Vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental 
 
Introito Bíblico: (Sl 9.1-2) 
Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu cora-
ção; contarei todas as tuas maravilhas. 
Alegrar-me-ei e exultarei em Ti; ao Teu 
nome ó altíssimo eu cantarei louvores.  

 
Canto Congregacional:  
“Maravilhas Divinas” 7 CC  
 
Oração de louvor 
 
IBJE em Ação - Comunicações 
Conhecendo nossos visitantes 
Momento de intercessão 

 
Leitura Bíblica Alternada:  

(Sl 34:18,15;33:20 Pv 3:5,6) 
 

Dirigente - Perto está o Senhor dos que 
têm o coração quebrantado, e salva os 
contritos de espírito. Os olhos do Senhor 
estão sobre os justos, e seus ouvidos aten-
tos ao seu clamor.   

 

Todos  - A nossa alma espera no Senhor; 
Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 
Confia no Senhor de todo o teu coração. 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, 
ele endireitará as tuas veredas.   
 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas crianças 
Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal 

 
Música Inspirativa 
Oração 
 
 
Palavras finais 
Poslúdio instrumental      


