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PASTORAL  
PRECISAMOS DE DEUS E DAS PESSOAS 

 
       “Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer.  Atenta para o 
meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ou-
ves, Senhor, o meu clamor;  de manhã apresento a minha oração e fico esperan-
do”(Sl. 5.1-3) 
        “É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa 
do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas 
pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se... Um homem sozi-
nho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras 
não se rompe com facilidade”.  (Ec. 4.9-10;-12) 

 
       Em 2006 Sylvester Stallone surpreendeu os cristãos com o que revelou. Ele disse que a 

sua fé em Jesus Cristo não apenas influenciou  de  muito o seu trabalho, na decisão de fazer  

o seu ultimo filme, como  no seu relacionamento com outros cristãos.  Ele disse que a partir 

da sua transformação  entendeu sua infeliz vida no passado, por se considerar Autossufici-

ente. Entendeu que precisava das outras pessoas.  

 

       Ele entendeu o que muitos ainda não entenderam - que precisam de Deus e das pes-

soas. A Bíblia confirma a nossa necessidade de Deus e dos outros. Davi expressou a sua 

confiança em Deus por meio do seu grito de socorro, ao clamar em oração “atenta para o 

meu grito de socorro, meu Rei e Deus meu, pois é a ti que imploro”. 

 

       Em Eclesiastes lemos que Salomão encorajou a devida confiança em outras pessoas; 

Ele disse que ajudar um ao outro pode nos fortalecer, mas o individualismo e a autoconfian-

ça são perigosos e nos fazem fracos.  Duas pessoas que fazem algo  em conjunto são 

melhores do que uma pessoa sozinha.  

 

       Deus nos deu um ao outro e nos colocou perto de outras pessoas com um propósito. 

Vamos confiar intensamente no poder de Deus e procurar ou receber a ajuda dos outros. 

Podemos ir muito mais longe juntos do que sozinhos.   (Adaptado -Marvin Williams-Nosso 
Andar Diário) 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO: 
02-domingo: Ceia 
08-sábado: Encontro das Mulheres 
09-domingo: Dia do Pastor 
15-sábado: Casamento 
19-quarta-feira: Culto Administrativo 
22/23-sábado e domingo:Retiro da juventude 
29-sábado: Encontro de jovens “Together” 
29- sábado: Encontro de Homens 

 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
02/06- Maria Helena Silveira 
02/06- Andréia Reis da Silva 
06/06-Domerinda  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
              Noite: Pr. Ailton 
DIRIGENTES:Manhã:Ildeu 
                         Noite:Tavares 
INTRODUÇÃO:  Gabriel e Inácio 
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. 
 

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 
       Hoje  no horário do culto da manhã, 
será ministrada a Ceia do Senhor. Esta é 
uma ordenança de Jesus para a Sua igreja. 
Participe. 
      Estão escalados para ajudar na minis-
tração os  diáconos: Haniel, Tinoir e Dalira. 
2.RELATÓRIO  
     Hoje,  no horário do culto da noite, o 
pastor Ailton estará pregando e dando um 
relatório do trabalho realizado em Moçam-
bique, sob a orientação da Junta de Mis-
sões Mundiais. 
3. CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS. 
    A abertura será no próximo domingo, 
dia 09, no horário do culto da noite. Esta-
remos em campanha durante todo o mês de 
junho e receberemos um missionário do 
nosso campo no dia 16 de junho.  Contamos  
com  o envolvimento dos irmãos! 
      Comunicamos que o pastor Samuel 
Martin, ex-secretário da Convenção Goia-
na, foi convidado para assumir a  Gerência 
de Missões  da Convenção. Ele prometeu 
visitar as igrejas, buscando mais apoio pa-
ra a realização da Assembleia da Conven-
ção Batista Brasileira que será realizada 
em Janeiro de 2020 em Goiânia.  
4.OANSE. 
      Depois de um longo recesso, pretende-
mos reativar este trabalho. Vamos marcar 
uma reunião com a equipe que sempre 
ajudou.  
      Queremos também a presença da 
Comissão de Evangelismo para  dar apoio 
na abertura, fazendo uma ampla divulga-
ção no bairro Jardim das Esmeraldas. O 
pastor está convocando uma reunião para 
hoje,  após o culto da manhã.  
5.NOTA.  
      Parabenizemos os irmãos Idney pela 
conclusão dos seu doutorado em física e a 
irmã Rebeca por ter sido aprovada no TCC 
de direito. 
6.Comissão de Evangelismo.  
        O pastor Samuel,relator desta Comis-
são, está convocando uma rápida reunião 

com a Comissão de Evangelismo, logo após 
o culto da noite.  Esperamos que em breve 
a igreja possa tomar conhecimento das 
atividades planejadas.  
7.HOMENS DE DEUS 
     A liderança desse trabalho comunica 
que o próximo encontro será no dia 29 de 
junho, na residência do irmão Junio Araújo.  
Participe.  
8.PGM   
    Nesta semana será na residência do 
irmão Antônio Carlos.  Quem não souber o 
endereço deve vir para a porta do templo, 
da igreja.  Sairemos às 19:45min da  parti-
cipe!  Participe! 
9.CANTINHO DA LEITURA 
     A irmã Odete teve a ideia de montar  
no condomínio do seu prédio, um cantinho 
para a leitura. Os moradores já estão fa-
zendo as suas doações de vários tipos de 
livros.   
     Ela está contando com o apoio dos 
membros da igreja,  no sentido de doarem 
livros evangélicos,  em boas condições e 
que sejam uteis tanto para evangelização 
como para edificação cristã. Faça a sua 
doação, procure esta irmã.   
10.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. 
11.CLASSE DE DOUTRINA 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas fun-
damentais. Matricule-se! 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    . Pelas autoridades do nosso Brasil e 
pelo povo brasileiro Os irmãos: Joaquim; 
Ernestina e Nilton Joaquim 
************************************* 
 

___DOMINGO É O DIA DO SENHOR___ 
 
 

Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 
IBJE em Ação - comunicações  
 

Leitura Bíblica Alternada: 

 Lucas 9: 22-24 

 
DIRIGENTE: Jesus disse: É necessá-
rio que o Filho do homem sofra mui-
tas coisas e seja rejeitado pelos líde-
res religiosos, pelos chefes dos sacer-
dotes e pelos mestres da lei, seja mor-
to e ressuscite no terceiro dia. 
 
Hino:  Ressurreição 99 CC 
Momento de intercessão 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
TODOS:  Se alguém quiser acompa-
nhar-me, negue a si mesmo, tome 
diariamente a sua cruz e siga-me. 
Pois quem quiser salvar a sua vida a 
perderá; mas quem perder a vida por 
minha causa, este a salvará. 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão  

 
Mensagem - Pastoral 
 
Música inspirativa - Distribuição  
Memorial da Ceia  
Música inspirativa - Recolhimento  
 
Palavras finais e Oração 
Posludio Instrumental 

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 
IBJE em Ação - comunicações  
 

Leitura Bíblica em Uníssono 
Salmo108: 3-5 

 

“Eu te darei graças, ó Senhor, entre os 
povos; cantarei louvores entre as na-
ções, (...) Sê exaltado, Ó Deus, acima 

dos céus; estenda-se a sua glória sobre 
toda a terra!” 

 
Que Segurança, Sou de Jesus!  417 
HCC (1ª e 2ª estrofes com coro)/   

Eu alegre vou na sua luz 323 HCC 
(coro) 

 

Momento de intercessão 
Conhecendo os nossos visitantes 
 

Leitura Bíblica em Uníssono 
II Coríntios 9.7 

 

“Cada um contribua segundo tiver  
proposto no coração não com tristeza 

ou por necessidade: porque Deus ama a 
quem dá com alegria.” 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças  

 
Mensagem - Pastoral 
Música inspirativa  
 
Palavras finais e Oração 
Posludio Instrumental 


