
@ibjesmeralda  www.ibjesmeralda.com.br 

ibjesmeralda@gmail.com 

Boletim Informativo Semanal — 09 de Fevereiro de 2020 

PASTORAL 

 O FERRO SEM CORTE. 
 
“Se o machado está cego, e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais 

força; agir com sabedoria assegura o sucesso”(Ecl. 10:10). 
    Trabalhando na seara com ferramenta sem corte,  além de pouco rendimento, des-

gasta-se nas forças. É mister afiar a ferramenta o quanto antes.  Cada obreiro na Seara do 
Senhor deve examinar a si mesmo, e verificar se está afiado. Sabemos que o exemplo 
perfeito está na Palavra de Deus que penetra até a medula da alma(Ef.6.17). As vezes 
somos queixosos com o andamento das coisas e com os outros,  mas a dificuldade pode 
está em nós mesmos. 

   Mas será diferente se como servos de Deus dependermos  do Espírito Santo, nos 
deixar moldar, afiar,  como um instrumento musical; de outra maneira emitirá um som 
desagradável.  De fato a sabedoria do ceifeiro está na foice afiada.   Na direção do tra-
balho espiritual, é ainda mais necessário retemperar as aptidões, mergulhar no azeite 
divino,  do amor, para bem servir a Deus e aos outros.  E seguir o ensino de Paulo: “Tem 
cuidado de ti mesmo e da doutrina; persevera nestas coisas; porque fazendo isto, te salva-
rás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem”(I Tim. 4;13,16)  

    Moisés era como um ferro temperado e bem afiado na mãos de Deus. Josué foi 
bem treinado e capacitado na comunhão com Deus no tabernáculo, Davi como um instru-
mento afinado glorificou a Deus.  Daniel e seus amigos foram bem temperados no calor 
da provação e João pelo amor de Deus.  

    Paulo temperou sempre a sua vida pela oração, a dependência do Espírito Santo 
para que como ele mesmo disse: “pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma 
maneira a ficar reprovado” (I Cor. 9.27).  O mesmo fizeram todos os discípulos fiéis a 
Jesus(João Korps).  

   Meus irmãos, sabemos que muitos  têm desde o começo de março do ano passado 
servido a Deus nesta igreja  usando os seus dons com  amor e dependência do Espírito, 
para abençoar  as pessoas que a frequentam nos diferentes cargos e vão continuar até o 
final deste mês. 

   Temos certeza também  que aqueles que aceitaram ajudar o trabalho por mais um 
ano ou estão  iniciando agora, estarão servindo do mesmo modo e sempre atentos a  se-
guir este ensino referido no livro de  Eclesiastes.  Porque só  assim mostrarão sabedoria e 
conseguirão sucesso no seu trabalho, não se cansarão porque o farão com a ajuda do Es-
pírito Santo.    

  Agradecemos a Deus porque a cada ano irmãos têm se levantado para levar adiante 
os trabalhos desta igreja e muitos mesmo sem cargos, simplesmente como membros e 
congregados,  têm abençoado esta  igreja com o seu apoio, as suas orações, o seu amor e 
os seus recursos financeiros, tanto àqueles que estão perto como àqueles que estão longe.  
Que assim Deus continue a usar a todos nós, servindo-O de boa vontade.  

Pr.Aldimar 

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 FEVEREIRO: 
19- Culto administrativo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
10/02- Alano Vieira da Silva Neto 
10/02- Jéssica Lorrany Ferreira Marques 
13/02- Maria Gilda Silva Ribeiro Martins 
13/02- Julio César Araújo Silva 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã:Culto Administrativo 
                         Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Pr. Aldimar 
                          Noite: Ildeu 
INTRODUÇÃO: Valmir e Juliana 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Maria Emilia 
 
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 Rodrigues 
Pr Claudio Martins 
 
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.CONVOCAÇÃO 
       Hoje, no horário do culto da manhã, 
teremos a Assembleia extraordinária de 
Eleição da nova diretoria da Igreja para 
2020, conforme a convocação feita anteri-
ormente, como preceitua o Estatuto (8 dias 
antes). Esperamos que os membros da igre-
ja estejam presentes,  por conta da exigên-
cia legal de quórum.  
2. CLASSE DE DOUTRINA 
    Esta classe voltou a funcionar hoje, no 
horário da EBD, no gabinete pastoral. Se 
você deseja se batizar ou apenas conhecer 
mais sobre as doutrinas bíblicas, matricule-
se nesta classe. 
3. PEDIDO DE FÉRIAS 
    O Ministro de Música Demas Júnior soli-
citou no culto administrativo 20 dias de 
férias, a partir do dia 09 de fevereiro,  o 
que foi concedido pela igreja 
4.  REUNIÃO DE LIDERES  
    Amanhã, segunda-feira, às 20h, haverá 
reunião de lideres dos PGMs na residência 
do pastor Aldimar, com a presença dos 
coordenadores, o pastor Samuel e a irmã 
Gabriela. 
5.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  A jovem Cristiane Pinho, sobrinha do ir-
mão Jorge, que se encontra em tratamento 
no hospital Renaissance. A mãe da irmã 
Telma. O pai do irmão Fernandes Amorim, 
que está no hospital Araujo Jorge, em tra-
tamento contra o câncer. 
    As famílias que estão sofrendo por conta 
das intensas chuvas no Estado de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. E milhares que 
estão confinados na China por causa do 
novo vírus. Os irmãos: Nilton Joaquim e 
Ernestina.  
6.PGMs. 
     Voltam a se reunir a partir desta sema-
na os PGMs. O grupo da melhor idade 
terá a sua reunião no dia 13, quinta-feira, 
às 20hs, na nova residência da irmã Isa-
bel Mastrella. O endereço será colocado 
no grupo.  
7.OANSE. 
      Este trabalho realizado com crianças 

aos sábados, voltará a funcionar em breve. 
Fiquem atentos à data do retorno, que 
constará no próximo boletim.  
     Já se comprometeram a apoiar este 
trabalho  os irmãos:  Fred, Bruno, Letícia e 
Athus. Mas este trabalho exige uma equipe 
maior. Esperamos contar com o apoio de 
mais voluntários. Se você está decidido a 
ajudar dê o seu nome para algum membro 
da Comissão de Indicação.  
8.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
9. CULTO ADMINISTRATIVO. 
      O culto administrativo regular da Igre-
ja será  realizado no dia 19 de Fevereiro., 
quarta-feira, quando  ouviremos a leitura 
da ata anterior,  dos relatórios financeiros, 
movimento de membros e tomaremos deci-
sões.  
*************************************** 

EDIFICAÇÃO 
 

    “Vós sois o sal da terra; e se o sal for insí-
pido, com que se há de salgar? Para nada 
mais presta senão para se lançar fora, e ser 
pisado pelos homens”.(Mat.513). 
      Os discípulos genuínos são conhecidos 
pelo seu caráter pessoal e pela sua influen-
cia sobre os outros, na vida familiar,   social  
e pública.  
     Quando Deus abençoa uma pessoa o faz 
com um propósito, abençoar  os outros; mas 
infelizmente muitos não enxergam isso; aque-
le que é abençoado deve irradiar bênçãos 
sobre os que o rodeiam.  
      Em Abraão, chamado o pai dos crentes, a 
promessa divina se realizou por essa forma:” 
“Eu te abençoarei e serás uma ^bênção”.   
      Ele foi grandemente abençoado por 
Deus, e nele foram abençoadas todas as 
famílias da terra A bem-aventurança interior 
é manifesta exteriormente, ela espalha, tem 
uma influencia benéfica. (Extraído—Satilas 
Amaral Camago)   

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA  

      DE ELEIÇÃO DA NOVA  

DIRETORIA PARA O ANO DE 2020 

 

 

1.Declaração de abertura pelo presi-

dente . Primeira convocação. 

 

2.Momento devocional 

   -Leitura Bíblica devocional. 

   -Oração de intercessão.  

   -Hino (entrega de dízimos e ofertas) 

    -Oração de gratidão.  

 

3.Momento deliberativo  

     -Preliminares—Palavra do relator.  

     -Eleição.  

 

4.Proposta de encerramento. 

 

5.Agradecimentos. 

 

6.Oração. 

 

NOITE 

Processional Instrumental  
Boas Vindas e Convite ao Culto 

 ”EM TUDO DEVEMOS DAR GRAÇAS” 
 

Leitura Bíblica Congregacional 
Salmos 103:1-5 e 1º Tessalonicenses 5:18 

  
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o 
que há em mim bendiga o seu santo nome, 

bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não es-
queçamos de nenhum dos seus benefícios; é 

ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, 
quem sara todas as nossas enfermidades, 

quem redime a nossa vida da cova, quem nos 
coroa de benignidade e de misericórdia, quem 
nos supre de todo o bem, de sorte que a nossa 

mocidade se renova como a da águia - Em 
tudo dai graças; porque esta é a vontade de 

Deus em Cristo Jesus para convosco. 
  

Louvor Congregacional  
“Como agradecer a Jesus” 422HCC 

 
Oração de Adoração 
Conhecendo nossos Visitantes 
 
Inspiração Musical: Júlia Rebouças 
 
Leitura Bíblica: Bom é render graças ao Se-
nhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssi-
mo, anunciar de manhã a tua benignidade, e à 
noite a tua fidelidade.                  Salmos 92:1-2 
 
Dedicando nossos Dízimos e Ofertas  
Cânticos de Adoração e Louvor 
 
Apresentação e Consagração de nossas 
Crianças 
 
Momento de Intercessão 
Mensagem Bíblica  
 
IBJE em Ação 
Agradecimentos e Oração Final 
 
Poslúdio instrumental 


