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PASTORAL 

          A MINHA BÍBLIA 
 

       Na minha vida terrena, ela é a fonte de vida eterna.  A Bíblia é a palavra 
de Deus. Ela me instruiu acerca das coisas eternas, revela como achar, compreen-
der e receber o plano de Deus para a minha salvação. Para tanto, eu preciso:  

1.Examiná-la: Como  Jesus disse: “Examinai as Escrituras, porque vós cui-
dais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam” (João 5.39) 

Pelo exame acurado, ela torna-se clara, íntima e amável. Descubro nela o amor 
de Deus por mim em Cristo. Ela me revela que sou pecador perdido, mas aponta 
o único caminho da salvação.Pela fé ela  transmite vida ao meu coração, dá segu-
rança pelas promessas da glória eterna aos salvos e fiéis seguidores de Jesus.  

2. Crer nela: Como está escrito: “Quem crê em mim, como diz a Escritura, 
rios de água viva correrão do seu ventre” (João 7.38). Assim, crendo, afasto de 
minha mente todas as “crendices”.Mesmo que um anjo do céu procurasse me 
apresentar alguma coisa sensacional, não aceitaria(Gal.1.8,9). 

 Por meio dela e a obra do Espírito Santo, tenho a minha alma purificada, ilu-
minada,entendida, sábia: “como purificará o mancebo o seu caminho? Observan-
do-o conforme a tua palavra”; “lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz 
para o meu caminho”; “a exposição da tua palavra dá luz; dá entendimento aos 
simples”;“Ela me instrui em toda a sabedoria” (Salmos 119:9, 100, 105, 130).   

     Por tudo isso, eu amo a minha Bíblia. Leio-a com interesse, como a Palavra 
de Deus, O Livro dos Livros. Medito nela, procuro retê-la no coração e praticá-la.  
E você a recomenda para os outros, dá testemunho do Seu poder  em abençoar e  
transformar?  Ou tem vergonha de falar dela aos outros?   

 Hoje, no Dia da Bíblia certamente você está lembrando dela, ouvindo sobre 
ela. E no seu  dia a dia, é lida? As vezes só lembramos de buscar a sua orientação 
depois que cometemos algum erro, fazemos alguma bobagem, por não ter levado  
em consideração os seu valor para aquele momento , para o amanhã, como um 
recurso preventivo contra as decisões erradas, o pecado e  a tentação. 

Hoje é dia de gratidão a Deus pela Bíblia em nossa língua, em nossas mãos, 
em nossos lares, nos nossos corações. Hoje é dia de refletir sobre o que dela rece-
bemos e com o coração cheio de reconhecimento pelos seus benefícios  nos dis-
por a amá-la mais e obedecê-la. 

       Adaptado— João Korps   

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

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO: 
18- Culto Administrativo 
22- Musical de Natal Infantil 
25- Musical de Natal 
31- Culto de Vigília  
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
08/12- Antonio Gitirana 
09/12- Maria Cezária Daris  
10/12- Beatriz da Silva C. Rebouças 
10/12- Isabel Mastrella do Nasceimento 
10/12- André Cavalcante Oliveira  
11/12- Eduardo Augusto N. Nogueira 
11/12- Everlainy Cristine Pinheiro Brito  
11/12- Telma Melo Brito Campos 
12/12- Leticia Borges Alves Araujo 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Crianças/Pr.Aldimar 
                           Noite: Pr. Abelardo 
DIRIGENTES: Manhã: Ministério Infantil 
                          Noite:   
INTRODUÇÃO: Carlos Sérgio e Juliana 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Haniel 
 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA 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 

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 
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COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.DIA DA BÍBLIA. 
     Hoje, é o Dia da Bíblia. Todas igrejas evan-
gélicas  do Brasil estão comemorando este Dia.  
No culto da manhã as crianças terão uma parti-
cipação especial. No culto da noite teremos uma 
mensagem  voltada para os adultos.     
2.NOTA DE FALECIMENTO.  
      Faleceu e foi sepultado na quinta-feira pela 
manhã, o sobrinho da irmã Dora,  Daniel Cam-
pos. Oremos pedindo o consolo de Deus para  
esta  família 
3.PROGRAMAÇÃO DE NATAL. 
    O Departamento Infantil está preparando as 
crianças para apresentar o musical de Natal: 
“O grande aniversário” com teatro e música, no 
dia 22, no horário do culto da noite.  
4.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Os ensaios 
para apresentar o musical de Natal acontecem 
aos sábados às 16h. O coral de adultos da 
Igreja estará apresentando o musical de Natal 
no dia 25, às 20hs. Não faça outro compromisso 
nestas datas. Esperamos o apoio de toda a 
Igreja com a presença 
5.CHURRASCO DO CENTENÁRIO - PARA OS 
BATISTAS GOIANOS. 
     Dia 14/12/ ás 9h.   Local: ACAMBAGO. 
     Valor por pessoa: R$20,00.  
      7 a 12 anos R$10,00. De (0 a 6) grátis.   
      De 13 a 100 anos R$20,00 
6.PGMs 
     Informamos a igreja e a todos que partici-
pam do PGM da “melhor  Idade” que este gru-
po    estará de recesso a partir desta semana. E 
o PGM adulto I após o dia 17.  em razão dos 
ensaios do coral, das reuniões da Comissão de 
Indicação, e os demais compromissos de fim de 
ano.  Voltarão a funcionar em Janeiro.  
7.FAMÍLIA MISSIONÁRIA. 
        Comunicamos que a Junta de Missões Na-
cionais deu mais uma tarefa para os Missioná-
rios Samuel Neves e Gabriela Neves. Vão  aju-
dar na revitalização da Igreja do Jardim Euro-
pa em Goiânia, e ao mesmo tempo, continuar 
viajando para dar assistência  as igrejas e aos 
pastores da região Centro Oeste. Portanto, vão 
estar mais ausentes dos cultos da  nossa Igreja, 
mas durante a semana vão continuar ajudando 
nos PGMs.  
8.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
            “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:   21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  

          21-26-Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º  Assembléia da CBB 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
   O irmão Tinoir em tratamento de saúde. O tio 
da sogra da irmã Alice Mota,  Carlos Alberto, 
que se submeteu a uma cirurgia cardíaca; Adri-
ana, filha do irmão Francisco(fará concurso); O 
irmão Elielton, sobrinho da Maria Emília, recu-
perando de uma cirurgia em São Paulo.  A irmã 
Dora também  se submeterá a uma cirurgia, 
provavelmente nesta semana. Em tratamento de 
saúde: Antônio(cunhado da Marta)– Nilton Joa-
quim e Ernestina.  
10.OANSE. 
     Este trabalho com crianças entrou de recesso, 
só volta às suas atividades  em Fevereiro/2020 
11.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. 
******************************************** 
                       EDIFICAÇÃO 
   O Antigo Testamento é um livro de esperança, 
de expectativa não cumprida. Do começo ao fim 
ele olha para Cristo. As suas muitas promessas 
por meio de Abraão, Moisés, dos profetas e dos 
salmos encontraram cumprimento em Cristo.  
>Jesus e o Antigo Testamento. Jesus ensinou 
de forma sistemática que o Antigo Testamento 
era a Palavra de Deus que dava testemunho 
Dele. Por exemplo, ele disse: “Abraão, pai de 
vocês, regozijou-se porque veria o meu 
dia..”(Joo.8.56). E em João 5.45 Ele diz: 
“Moisés... Escreveu a meu respeito”. 
>Paulo e o Antigo Testamento..  O texto  de  
Romanos 15:4, leva-nos a compreender   sobre 
a natureza e o propósito do Antigo Testamento. 
“Pois tudo o que foi escrito no passado, foi 
escrito para nos ensinar, de forma que, por meio 
da perseverança e do bom ânimo procedentes 
das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança
(v.4).(Cristianismo autêntico -John Sotott)    
 >Que maravilha! Tenhamos na memória estas 
e outras citações de Jesus sobre o V.T. para 
destruir os argumentos  daqueles que despre-
zam a Bíblia. 

Prelúdio  
 
Boas vindas 
Oração  
 
Programação Especial: 

 
Dia da Bíblia! 

 
"Lâmpada para os meus pés é 

a tua palavra, e luz para o 
meu caminho."  

(Salmos 119:105) 
 
Mensagem Bíblica:  

Pastor Aldimar 
 
Poslúdio 

NOITE 

Prelúdio  
Saudações e motivo do culto 
 
Litura alternada: Hebreus 4:12; Sl 62.7; 
1.1,2; 2 Timóteo 3:16,17 
 
DIRIGENTE: A palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais afiada que qualquer espada 
de dois gumes; ela penetra até o ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e 
julga os pensamentos e as intenções do 
coração.  
 
TODOS: Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para o ensino, para a repreen-
são, para a correção e para a instrução na 
justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa 
obra. Deus é o meu forte rochedo e o meu 
refúgio. Bem-aventurado o homem que (...) 
tem seu prazer na lei do Senhor. 
 
“Castelo Forte é Nosso Deus” 406HCC 
Oração 
 
IBJE em Ação - Comunicações  
Conhecendo os nossos visitantes 
Leitura Bíblica: Sl. 57: 7, 9-11  

 
 “Meu coração está firme, ó Deus. Meu 

coração está firme; cantarei ao som de ins-
trumentos! Eu te louvarei ó Senhor entre as 
nações; cantarei teus louvores entre os po-
vos. “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! 

Sobre toda a terra esteja a tua glória”. 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem musical: Jorge Pinho 
Mensagem Bíblica: Pr. Abelardo Rodrigues  
Pastorais, Oração final e Poslúdio 


