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PASTORAL 

      

  DEUS TEM CUIDADO DE VOCÊ 
 

“Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque  Ele tem cui-
dado de vós”(I Pe 5.7) 

 
Quem de nós não perguntou em tempos de aflição e dificuldade—Deus 

cuida de mim? O salmista disse: “Não tenho abrigo seguro; ninguém se im-
porta com minha vida”(Sl.142.4). Marta, extremamente preocupada com 
suas tarefas domésticas, disse a Jesus: “Senhor, não se importa?” 

  Quantas mães fiéis e amorosas, sobrecarregadas com os fardos da ma-
ternidade, têm clamado ansiosamente: “Senhor, não se importa? Essa per-
gunta é sempre respondida com aquelas palavras tranquilizadoras de Pedro: 
“ele tem cuidado de vocês”.   Você pode estar certo que Ele cuidará da sua 
vida.  

  A nossa  tendência, a tendência humana   é ficar  ansiosa, preocupa-
da, como disse Pedro. A ansiedade é o mal do século. Atinge pequenos e 
grandes, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus.   

 Mas a ansiedade é inútil, como não podemos acrescentar um côvado à 
nossa estatura. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansio-
sos nunca se concretizarão.  Assim sofremos inutilmente.  E se esses sofri-
mentos vierem sofremos duas vezes.  A ansiedade é prejudicial, pois não 
nos ajuda a resolver os possíveis problemas do amanhã e ainda nos rouba 
as energias de hoje e  nos faz mal. 

   Quando ficamos ansiosos, negamos a sabedoria de Deus, que Ele 
não sabe o que fazer; nega o poder de Deus, Ele não é suficientemente po-
derosos para resolver as situações difíceis.;  nega o amor de Deus, pressu-
põe que Ele não cuida de nós. Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor 
toda ansiedade e não apenas parte dela.  Guardar “pequenas ansiedades” 
fará que elas logo se transformem em grandes problemas.  

   Sim, a vida às vezes nos coloca em situações que  podem ser es-
magadoras, com mais de um problema ao mesmo tempo, tornando  uma 
sobrecarga enorme,  Quando for para você assim, lembre-se disto: Deus 
sabe o que você está passando e “tem cuidado de você”.  É uma promessa 
que está na Sua Palavra.  Adaptado:  Billy Granham –Esperança diária—
William MaDonald. 

      

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

ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO: 
20- Culto administrativo 
23,24,25- Aniversário da Igreja (Conferência) 
30- Encontro de Homens 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
11/11- Nilza Pereira da Silva 
11/11- Patrícia R. B. Leite 
12/11- Juscelina Rodrigues Nogueira  
13/11- José Almeida dos Santos 
13/11- Cláudio Martins de Souza 
16/11- Samuel Neves dos Santos Filho 
16/11- Ana Caroline Ribeiro Coleta Pinho 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Elias 
                           Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã:  
                          Noite: João Tavares 
INTRODUÇÃO: Inácio 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 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.COMISSÃO DE INDICAÇÃO. 
        Esta Comissão reunida no domingo passa-
do para eleger o seu relator, decidiu solicitar a 
igreja que indique e eleja antes, mais dois mem-
bros. 
       Isso facilitará o seu trabalho, tendo em 
vista que alguns membros poderão ter dificulda-
de em estar no templo durante a semana, em 
alguma reunião e assim teremos reuniões com 
um corum maior.  
     Já fazem parte desta Comissão os irmãos:   
Agnaldo, Ester, Jemima, João Tavares, Haniel, 
Marta e Handel. 
2.CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. 
     >CULTO DA SAUDADE.  Neste culto estare-
mos fazendo a Abertura das Comemorações do 
Aniversário da Igreja.  Será realizado no próxi-
mo domingo, no horário do culto da noite. Neste 
culto cantaremos os hinetos, as músicas da época 
em que a igreja ainda era Congregação e esta-
va no seu começo.  
      Haverá um momento para  recordar a nossa 
história, com a participação de alguns irmãos.   
     >A nossa Igreja estará celebrando o seu 
aniversário nos dias 23, 24 e 25 do mês de 
Novembro, com uma série de Conferências. 
      O pregador oficial convidado  é o pastor 
Abner Morilha, professor da Faculdade Teológi-
ca Batista de São Paulo, mestre em ciências 
médicas, doutorando em psiquiatria(USP). 
     O tema que será abordado: “A saúde da 
Igreja”. Emocional, relacional e espiritual. Vamos 
divulgar e orar.   
     A partir do domingo que vem, os irmãos vão 
receber o convite para ser entregue individual-
mente para os parentes, amigos e vizinhos.    
3.CULTO DE JOVEM. 
       Foi realizado ontem no templo da Igreja.   
Um culto muito edificante. O mensageiro convi-
dado foi  o pastor Marcello. Em nome da Igreja 
registramos o nosso agradecimento. Que Deus 
continue a usar a sua vida. 
4. ENCONTRO DE HOMENS 
      O encontro de homens acontecerá dia 30 
de novembro. Em breve será divulgado o local e 
horário. Participe! 
5. PGM DA MELHOR IDADE 
       Será realizado na casa da irmã Marta, na 
quinta-feira. Quem não soube o endereço, deve 
vir para a porta da igreja. 
6.BAZAR MISSIONÁRIO. 
      A equipe de promoção de missões, já está 

recebendo as doações para o Bazar Missioná-
rio.  Você  pode trazer a sua doação e deposi-
tar em uma caixa colocada no hall de entrada 
do templo. 
     O que doar? Roupas, calçados e acessórios 
((com exceção de brincos, colares e anéis) femi-
ninos, masculinos e infantis. (favor não enviar 
roupas intimas e de banho). Artesanatos e itens 
decorativos.  
     Objetivo: A verba arrecadada será destina-
da à Missões Estaduais. O Bazar será dia 
07/12. 
7.BATISMOS. 
       Não foi possível confirmar a data dos ba-
tismos por conta das provas do Enem e das 
Comemorações de Aniversário da Igreja. Os 
candidatos já estão preparados.  
8.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  Marden, filha da irmã Felizberta, recuperando 
de uma cirurgia. Waleska, irmã da Ariadne, 
vizinha do pastor Aldimar, fazendo tratamento 
em São Paulo. Antônio(cunhado da Marta)– 
Nilton Joaquim, Ernestina e Felisberta. Todos em 
tratamento.  
   As famílias enlutadas: da Édna, que perdeu o 
seu esposo, pastor Gilberto Pio. As irmãs da 
nossa igreja: Nerice e Dora Campos.   
9.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
10.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. 
11. 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.  
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. 
               

Boas-vindas e motivo do Culto 

IBJE em Ação 

 

 

Orando em todo o tempo com  

toda a oração e súplica no  

Espírito, e vigiando nisto com  

toda a perseverança e súplica por  

todos os santos  

(Efésios 6:18) 

 

Momento de Oração 

Hino congregacional:  

                      “Minha oração” 159 CC 

 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

O Senhor é a minha força, e o meu 
cântico; ele se tem tornado a minha 

salvação; é Ele o meu Deus, portanto 
o louvarei; Consagre ao Senhor tudo 
o que você faz, e os seus planos serão 

bem-sucedidos  

(Êxodo 15.2ª; Provérbios 16.3) 
 

 

Momento de Ofertório e Cânticos  

Oração de dedicação 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal 

Oração final 

 

Pastorais & Poslúdio Instrumental 

NOITE 

Boas-vindas e motivo do culto 

IBJE em ação 

 
Leitura Bíblica Alternada com Hinos  
(1 Crônicas 29:10-17)  
 
Dirigente: (...) Davi louvou ao Senhor na 
presença de toda a congregação; e disse 
Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, 
nosso pai, de eternidade em eternidade.  

Congregação: Tua é, Senhor, a magnificên-
cia, e o poder, e a honra, e a vitória, e a ma-
jestade; porque teu é tudo quanto há nos 
céus e na terra; teu é, Senhor, o reino, e tu 
te exaltaste por cabeça sobre todos. 

 

Hino: “Cristo satisfaz” 395 CC 
 

Oração de Louvor 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Todos: (...) riquezas e glória vêm de diante 
de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão 
há força e poder; e na tua mão está o en-
grandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, 
ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos 
o nome da tua glória.  

 

Ofertório e Cânticos de Louvor e Adoração 

Oração de Consagração e oração pelas  

crianças 

 

Mensagem musical:  

Amanda Bastos e Ildeu Jr 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Oração final 

Pastorais & Poslúdio Instrumental 


