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PASTORAL 

A Liderança Multiplicadora 

 
Em cerca de dez anos de trabalho, Paulo havia fundado igrejas 

autônomas em quatro grandes províncias, na verdade quatro bases multipli-
cadoras. É certo que esta foi uma obra do Espírito Santo, mas, certamente, 
destaca-se como estratégia missionária para a formação de líderes; esse é o 
diferencial. 

Em Atos 14 fica evidente que o discipulado autêntico inclui o treina-
mento e a permissão para que o discípulo seja autônomo, fazendo da forma-
ção de líderes parte natural do processo de discipulado. Essa convicção sim-
plifica o discipulado, pois desmistifica o conceito de que liderança é uma habi-
lidade inacessível e pouco encontrada. 

O que parece haver, na estratégia de Paulo, é uma progressão natu-
ral que leva os novos convertidos à maturidade, ou seja, eles são discipula-
dos, são preparados para as dificuldades da vida cristã (verso 22) e alguns 
são promovidos a líderes locais (verso 23). 

Em algum momento de nossa história, a evangelização foi separa-
da do discipulado e este, do treinamento para o ministério individual. Nessa 
separação, discipulado passou a ser uma ação voltada apenas aos novos con-
vertidos; o grande perigo dessa divisão é que um discípulo nem sempre segue 
todo o percurso de conhecer o Evangelho - converter-se, alcançar a maturida-
de e se multiplicar continuamente. 

Devemos ter a consciência de que a tarefa do discipulado deve ser 
vista como a de alimentar continuamente os cristãos. 

Pr. Milton Monte 

Gerente Executivo de Mobilização 
 

     

 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO: 
06- Ceia 
23- Culto administrativo 
19- Culto dos Jovens 
27- Eleição da Comissão de Indicações 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
06/10- Laura Carneiro de Oliveira 
06/10- Mariana Serpa da Silva 
07/10- Leticia Moreira Pinho 
08/10- Tábita Araújo Bastos  
10/10- Suelene Soares da Silva 
11/10- Geraldo José de Araújo  
12/10- Melquiades de Araujo Santos Neto 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                           Noite:  Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã:  
                          Noite:   
INTRODUÇÃO: Gabriel e Iracy 
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 
Pr. Abelardo 
 
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. Participe!  Estão 
escalados para ajudar na ministração os diáco-
nos: Dalira, Haniel e Tinoir 
2.CULTO DE GRATIDÃO. 
      Amanhã, segunda-feira, ás 20h, será reali-
zado um culto de gratidão na capela do Semi-
nário Batista Goiano, em gratidão a Deus pela 
vida do pastor Gilberto Pio, que foi pastor da 
Igreja Batista do Jardim Tiradentes por 11 anos.  
3.CONVITE DE CASAMENTO. 
      Os irmãos Gilmar e Cleuza, convidam esta 
igreja para a cerimônia do seu casamento, a 
realizar-se no dia 12 de  outubro às 19:30h, 
próximo sábado, no templo da Igreja Batista no 
Setor Garavelo, à rua 1-B Qd.37, lt 05. 
4.HOMENS E MULHERES EM AÇÃO. 
     Ontem, os homens realizaram um encontro no 
templo da nossa Congregação no bairro Buriti 
Sereno, com uma expressiva presença e apoio.  
     Ontem, à tarde, as mulheres também reuni-
ram-se no templo da nossa igreja para louva-
rem a Deus e  ouviram uma edificante palestra. 
     Que Deus continue usando a liderança e 
motivando cada vez mais este grande potencial 
que são os homens e as mulheres da nossa igre-
ja. 
 5.MISSÕES NACIONAIS.  
     No próximo domingo, no horário do culto da 
noite, teremos o culto de Encerramento da Cam-
panha em nossa Igreja.  
    As mulheres  decidiram assumir a responsa-
bilidade da cantina em prol de Missões hoje, 
ela  está funcionando após o culto da noite. E os 
homens  no próximo domingo.  
     Cremos que o resultado será o melhor possí-
vel, pelo numero de mulheres e homens que se 
dispuseram ajudar.  
       Mas contamos com o apoio de toda a 
Igreja tanto  no levantamento da oferta para 
alcançarmos o nosso alvo, como na compra dos 
alimentos na cantina.  
6.DIA DA CRIANÇA. 
       No próximo domingo, as igrejas estarão 
comemorando o Dia da Criança. Certamente o 
Departamento Infantil terá uma participação 
especial no culto da manhã  um programa espe-
cial. 
7.PEDIDIDO DE DOAÇÃO. 
      A Nilda doou para o Seminário uma cama 
de casal.  Está faltando o colchão. Quem tiver 

um em bom  estado e quiser doar, falar com a 
irmã Nilda no telefone  981188129.  Certa-
mente será uado na casa do estudante ou na 
casa de apoio aos obreiros  que vem do interior 
8.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Esta funcionando no horário da Escola Bíbli-
ca, no gabinete do pastor.  Matricule-se nesta 
classe para conhecer mais as doutrinas bíblicas 
e se preparar  para o batismo, caso já tenha 
tomado esta decisão. 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
   O pequeno Joaquim, neto do pastor Abelar 
em recuperação  de uma cirurgia.       
    Dora; Nilton Joaquim,  Ernestina, todos estão 
em tratamento da saúde..  
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. Maiores informações Min. 
Demas Jr. 
13.UTILIDADE PÚBLICA. 
       Dia 06 de outubro de 2019, hoje, haverá 
eleições  do Conselho Tutelar em várias regiões 
da Capital. O local de votação na região sul, 
será no Escola Municipal Itamar Martins. O ir-
mão Júnio Rodrigues está colocando o seu nome 
à disposição da comunidade. 
14.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. 
******************************************** 
O QUE ESTÁ FALTANDO NAS CASAS ONDE 
NÃO HÁ PAZ, É O AMOR. O QUE FALTA 
ONDE NÃO HÁ AMOR, É A PRESENÇA ADE 
DEUS(extraído –João Korps) 
******************************************** 

DOMINGO É O DIA DO SENHOR 

Prelúdio Instrumental 
 

Recitativo Bíblico: Salmo 63.1-3 
“Ó Deus, meu Deus poderoso, toda  

manhã eu o busco! A minha alma tem 
sede do Senhor. Preso nesta terra seca, 

todo o meu ser tem sede do Senhor. 
Quem me dera estar na sua casa para ver 
o seu poder e a sua glória. Meus lábios o 
exaltam, porque sentir o seu amor fiel e 
constante vale mais que a própria vida.” 

 
“Logo de Manhã” 401 HCC 

Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
Momento missionário  

 
 
 
 
 
 

“Vivo não mais 
eu, mas Cristo vive em mim.” Gl 2. 20 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão 
 

...E, não achando o seu corpo,  
voltaram, dizendo que também tinham 

visto uma visão de anjos, que dizem que 
ele vive.  

Lucas 24:23 
 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Distribuição dos elementos:  
“Cantai Louvores” 85 CC  
Memorial da Ceia do Senhor 
 
Oração 
“Ressurreição” 99 CC 
Pastorais e Poslúdio 

NOITE 

Prelúdio Cantado 
Boas-vindas e Motivo do Culto 
 

Leitura Bíblica: Sl.116.1;12;18,19 
“Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha 

voz e a minha súplica. Que darei eu ao  
Senhor por todos os benefícios que me tem 
feito? Pagarei os meu votos ao Senhor, que 
eu possa fazê-lo na presença de todo o meu 

povo. Nos átrios da casa do Senhor, no 
meio de ti, ó Jerusalém Louvai ao Senhor” 

 
“Cantai” 278 CC 

 
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
Momento missionário  

 
 
 
 
 

“Vivo não mais eu, 
mas Cristo vive em 

mim.” Gl 2. 20 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças 

 
Quinteto Expressão 
 
...buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. 

Mateus 6:33  
 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Quinteto Expressão 
 
Oração Final 
Pastorais e Poslúdio 


