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PASTORAL  

EU + VOCÊ = NÓS 
BATISTAS JUNTOS NO AVANÇO DO REINO EM GOIÁS! 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união” (Sl. 133.1) 
 

O Salmo 133 nos fala da união entre os irmãos. Israel passou por perigos, mal-
dições e por muitas dificuldades em sua história, pela falta de união. O salmista rela-
ta sobre a importância da unidade do povo de Deus e como essa união protege, reno-
va, abençoa e capacita o povo da promessa para cumprirem a Missão de Deus. 

Em Mateus 28.20 Jesus disse: “Eu estou convosco até a consumação dos sécu-
los”. O Senhor está junto ao seu povo para cumprir a tarefa missional. Cada desafio, 
perigo, dificuldade e obstáculo será vencido, quando juntos, fazemos a obra do Se-
nhor. A união do povo de Deus é o que nos capacitará a termos êxito na Missão. 

Cristo orando no Evangelho de João 17, pede a Deus Pai que os discípulos 
sejam um, para que o mundo creia. Cristo realiza a sua missão por meio da união da 
igreja. Os discípulos no início da proclamação do evangelho em Jerusalém, enfrenta-
ram obstáculos e perseguição, mas venceram por meio da união. Juntos eles foram 
protegidos, renovados, abençoados e capacitados a continuarem falando que Jesus 
era o Messias. 

A missão de fazer discípulos de Cristo é da Igreja ainda hoje. Por meio da uni-
ão, seremos fortes, protegidos, renovados, abençoados e capacitados. Seguimos jun-
tos em união na tarefa de fazer discípulos em Goiás. 

Ainda temos 109 municípios para serem alcançados, povos e imigrantes vi-
vendo em Goiás. Já temos igrejas próximas as esses municípios e povos. Nos falta 
fomentar a conexão da igreja com essa realidade e oportunidade. A finalidade é ser 
uma igreja relevante em cada município e povo, com a capacidade de transformar e 
impactar o Estado.  

 
Pr. Rodrigo Pereira 
Gestor de Missões da CBG  
(adaptado) 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO: 
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 
09/06- Nivia Aparecida R. Figueiredo 
10/06- Junio Alvez Araújo  
10/06- André de Souza Siqueira  
12/06- Vitor Tavares Montelo 
12/06- Silvia Miranda B. A. Borges 
14/06- Luiza Alves da Silva 
14/06- Gabriel Marques Oliveira 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Walter Cintra 
              Noite: Pr. Samuel 
DIRIGENTES:Manhã: Programa Especial 
                       Noite:Promotor de Missões 
INTRODUÇÃO: Liliane e Ário 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Dalira 
 
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.CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 
    Será hoje a Abertura, no horário do 
culto da noite. Será feita durante todo o 
mês de junho. Receberemos um missionário 
do nosso campo no dia 16 de junho. Conta-
mos  com  o envolvimento dos irmãos! 
2.DIA DO PASTOR 
      É comemorado hoje, em todas as igre-
jas batistas do Brasil, o Dia do Pastor. A 
nossa igreja irá lembrar daqueles pastores 
que passaram por aqui e a abençoaram, 
como aqueles que hoje estão dando a sua 
colaboração. Parabéns a todos! 
3. DOE O QUILO DO AMOR 
       Durante o mês de Junho, o departa-
mento de Ação Social estará fazendo uma 
grande campanha de gêneros alimentícios 
não perecíveis, para atender as famílias 
necessitadas da igreja. Dê a sua contribui-
ção! Entrar em contato com os diáconos.  
4.OANSE 
      No domingo passado depois do culto 
da noite, tivemos uma reunião com a equi-
pe que sempre ajudou. Decidimos recome-
çar este trabalho no primeiro sábado de 
Agosto.  
      Vamos ter uma reunião e fazer os pre-
parativos antes de começar. A Comissão de 
Evangelismo irá dar apoio fazendo uma 
carreata com palhaços e distribuição de 
balinha no bairro Jardim das Esmeraldas 
convidando as crianças. Esperamos contar 
também com o Departamento infantil nesta 
divulgação. 
5.BATISMOS 
     No ultimo domingo do mês, dia 30 de 
Junho, no horário do culto da noite, teremos 
batismos e o Encerramento da Campanha 
de Missões Estaduais. 
6.JUVENTUDE 
    Retiro nos dias 22/23 de Junho. Será no 
Condomínio onde o irmão Wagner tem uma 
casa. Faça a sua inscrição. 
7.NOTA DE FALECIMENTO 
    Faleceu na segunda-feira passada, o 
senhor Lucas, tio da irmã Ângela Ferreira, 
esposa do irmã Davi. Oremos por esta fa-
mília.Os pastores: Aldimar e Samuel estive-

ram  presentes no culto. 
8.COMISSÃO DE EVANGELISMO 
        O pastor Samuel, relator desta Co-
missão,comunica que ficou decidido realizar 
uma tarde evangelística com crianças  na 
Congregação no bairro Buriti Sereno em 
Julho; um impacto evangelístico na Congre-
gação no bairro Paulo Pacheco em Agosto; 
uma tarde evangelística com crianças na 
cidade de Anicuns, no mês de Outubro; e 
dar apoio na divulgação do reinicio do 
trabalho da  Oanse em Agosto. 
9.MULHERES EM AÇÃO 
     Ontem, à noite, as mulheres estiveram 
reunidas mais uma vez. Estão sempre refle-
tindo sobre temas que as ajudam a viver 
melhor. Parabéns! 
10.PGM MELHOR IDADE 
    Nesta semana será na residência do 
irmão Nerice. Quem não souber o endereço 
deve vir para a porta do templo da igreja.  
Sairemos às 19:45min. Participe! 
11.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.   
12.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. 
13.CLASSE DE DOUTRINA 
     Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas fun-
damentais. Matricule-se! 
14.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelas autoridades do nosso Brasil e pelo 
povo brasileiro Os irmãos: Joaquim; Ernesti-
na e Nilton Joaquim. 

Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio 
 

Pequeno Recital de Piano :  
Júlia Rebouças e  João Alexandre Rebouças 
 
Leitura Bíblica:  
Dirigente: “Deus chama o pastor para 
que ele O serva na igreja com dedicação, 
a exemplo do apóstolo Paulo, que assim 
se referiu à forma como exerceu o seu 
ministério: “Servindo ao Senhor com toda 
a humildade, e com lágrimas e provações, 
que pelas ciladas dos judeus me sobrevie-
ram(Atos 20.19) 
 
Inspiração Musical: Leonardo Rebouças 
 
Leitura Bíblica: 
Todos: obedecei-lhe, conforme assim 
recomenda Hebreus 13:17 “Obedecei a 
vossos pastores, sendo-lhes submissos; 
porque velam por vossas almas, como 
quem há de prestar contas delas; para 
que o façam com alegria e não gemendo, 
porque isso não vos seria útil” 
 
Ofertório e Cânticos.  
 
Momento especial 
Entrevistas 

Mensagem  Musical: Leonardo Rebouças   

Mensagem Bíblica.         

Oração de Gratidão 

IBJE em ação-comunicações. 

Poslúdio. 

NOITE 

ABERTURA DA CAMPANHA DE  
MISSÕES ESTADUAIS 

 

Prelúdio instrumental 

Saudações e motivo do culto 

Oração Invocatória 

 

Conhecendo os visitantes 

Hino 450CC – “ Igreja Alerta ”  

 

Leitura Bíblica alternada - João 17. 22 e 23  

Comunicações IBJE 

Vídeo- Apresentação do tema da campanha  

 
Batistas juntos no avanço do reino em 

Goiás 
“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos 

vivam em união” 
Salmos 133.1 

 
Oração por missões 
Cânticos 
 
Oração pelas crianças 
Mensagem Bíblica - Pr. Samuel Neves 
 
Ofertório - inspiração musical  
Pastorais 
Oração final e poslúdio 
 


