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PASTORAL  
     DIA DOS FILHOS 

 
          Hoje é o dia dos filhos. De todos nós reconhecermos que fomos gerados, que não 
fomos sempre independentes, que não andávamos com as nossas próprias pernas no co-
meço—aliás, quantos tombos, até a conquista de um relativo equilíbrio sobre os dois  
pés. 
 
         É dia de reconhecer que éramos dependentes para nos alimentar; para nos banhar, 
vestir e para nos proteger dos perigos.  Dia de recordar antigas canções que embalavam 
o nosso sono. Dia de recordarmos a segurança do peito,  de onde vinha nutrição e acon-
chego.   
 
        Hoje é dia de gratidão por nove meses de moradia compulsória, pelas dores do 
parto, por preocupações sem fim, por sintomas que não entendíamos, mas que a mãe 
decifrava. 
 
        É Dia de nos enxergar  novamente pequenos e necessitados de cuidados. É Dia de 
olharmos para onde tudo começou: no ventre de nossa mãe. Por isso, hoje, com a idade 
que cada um de nós filhos, temos,  é dia de afeto, de carinho, de reconhecimento.  É Dia 
de homenagem, de celebração, de comemoração com almoço juntos,  abraços ,beijos; de 
ligações para  a mãe que está  distante.  
 
         É dia de lembrar daquelas mães que já não estão aqui; de contar histórias que 
nos  fazem sentir saudade!  Que nos levam a louvar e agradecer a Deus por tudo que 
fizeram por nossas vidas,  Esteja onde estiver a sua mãe, na terra ou no céu, agradeça a 
Deus pelo que ela foi e fez por você.    (Extraído do Pão Diário—autor WM. - 2007) 
          

        PARABENS A TODAS MÃES DA IBJE!  
                              PARABENS A TODAS MÃES QUE NOS VISITAM!  
                                                PARABENS A TODAS MÃES !  
        
 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO: 
12- Domingo: Dia das mães  
15- Quarta: Culto administrativo 
18- Sábado: Encontro de Homens 
25- Sábado: *Encontro de Adoradores  
                    *Culto de Jovens - Templo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
13/05-Kátia Alves de Souza Araújo  
14/05-Jorge Tobias Oliveira Pinho 
15/05-Eulália Bonfim Borges 
15/05-Ario Alves Araujo 
16/05-Demas Batista da Silva Junior   
18/05-Jéssica Cardoso Mota 
18/05-Rafael Sousa Martins  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Programa Especial 
              Noite: Pr. Samuel 
DIRIGENTES:Manhã: Programa Especial 
                   Noite: Leonardo Pinho e família  
INTRODUÇÃO: Carlos Sérgio e Ester 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Tinoir 
 
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.DIA DAS MÃES. 
    Hoje, no horário do culto da manhã, será  
comemorado o Dia das Mães  em nossa 
igreja. Uma programação especial foi pre-
parada para manifestar gratidão a Deus e 
às mães. E de intercessão por todas as 
mães do Brasil—muitas nos hospitais. 
2.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na sexta-feira, a dona Maria 
Lucia, irmã da mãe do irmão Davi Santana 
e foi sepultada ontem. Oremos pela famí-
lia. 
3.HOMENS DE DEUS.   
       Os homens da nossa Igreja estarão 
realizando mais um encontro no dia 18 de 
Maio, sábado, às 20hs, na residência do 
irmão Ário Araújo.. Participe ! 
4.PASTOR AUSENTE. 
      Hoje, o pastor Aldimar estará ausente 
do culto da noite, irá visitar a congregação 
de Anicuns que está sem liderança pastoral   
Estará pregando o pastor Samuel.   
5.MINISTRO DE MUSICA AUSENTE. 
      A igreja concedeu 10 dias de férias 
para o Ministro Demas, foi para Recife, 
passar com a sua mãe “O Dia das Mães” e 
o aniversário dele.   
6.NOTA: 
      A irmã Rosinalva, filha da irmã Geral-
da, que está em São Paulo, resolveu voltar. 
Pediu  ajuda  do pastor Aldimar para tra-
zer as suas coisas,  inclusive o seu carro, 
pelo fato de conhecer a cidade. Irá de 
ônibus com o seu irmão José, na segunda- 
feira à noite e voltará na terça-feira.  
7.USO DO  TEMPLO. 
   Solicitamos aos irmãos, que depois das 
programações especiais realizadas no tem-
plo, tenham o cuidado de desligar todas as 
lâmpadas e o ar condicionado. 
8.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que, atualmente, a igreja 
só tem conta no Banco do Brasil. Portanto, 
somente esta conta deverá ser usada. 
Ag. 3648-X 
CC. 123246-0 
CNPJ 00.147.470/0001-82 

9.PGM 
       O PGM da Melhor Idade estará se 
reunindo na quinta-feira,  na residência da 
irmã Felisberta,  na rua 90. Participe! 
10.CLASSE DE DOUTRINA. 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas fun-
damentais. Matricule-se! 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO.  
     Carlos Eduardo, irmão do Carlos Sérgio 
em tratamento;  Joaquim; Ernestina e Nilton 
Joaquim.  E pelos  Venezuelanos. 
------------------**********----------------- 

 CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. 
1.Informações: 
   ●A partir de 2020, as Assembleias serão 
realizadas no mês de Janeiro. 
    ●A Cristolândia completou 10 anos com 
39 Unidades no Brasil. 
    ●Em 2018 foram organizadas 3 igrejas  
batistas por semana no território brasileiro.  
2.Estatística: Número de membros por Con-
venção Estadual: 
1.Fluminence            366.415  
2.São Paulo             283.000  
3.Baiana                 173.000  
4.Carioca                133.000  
5.Pernanbuco          103.000 
6.Mineira                 -93.000  
7..Esírito Santo          -82.000 
8.Maranhense   -      -70.000  
9.Paranaense           -44.000  
10. Distrito Federal   -38.000  
11.Mato Grosso        -35.180  
12..Paraibana          -33.000  
13.Pará                   -25.300 
14.Amazonas           -25.000  
15.Goiana                -19.500  
17.Tocantins             -17.000 
18...outras..de Sergipe, Acre, Amapá, Ca-
tarinense, Mato Grosso, Cearense, Paraen-
se, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima. 
Total: 1.748.890.  Sem contar os congre-
gados. Segundo o IBGE, com eles seriam 
uns 2 milhões e quinhentos mil, incluindo 
filhos, familiares e outros frequentadores. 
         

 
Boas vindas e motivo do Culto 
 
●Oração invocatória 
 
●Leitura Bíblica em Uníssono:  
   “Louvem, ó servos do Senhor, lou-
vem o nome do Senhor! Seja bendito 
o nome do Senhor, desde agora e pa-
ra sempre! 
  
    Ele levanta do pó o necessitado e 
ergue do lixo o pobre, para fazê-lo 
sentar-se com príncipes, com os prín-
cipes do povo. 
  
    Dá um lar à estéril, e dela faz 
uma feliz mãe de filhos. Ale-
luia!” (Sl. 113:1-2; 7-9)) 
 
●Momento de Intercessão pelas 
mães IBJE e do Brasil 
 
●Conhecendo os visitantes 
 
●Momento de ofertório: Hino 
426CC 
 
       PROGRAMA ESPECIAL EM 
         HOMENAGEM  ÁS MÃES 
 
          Direção: Dilene Nogueira 

 

NOITE 

Prelúdio instrumental 
Boas Vindas e Motivo do Culto: Mês da 
Família 
 
Leitura Bíblica Alternada: Salmos 46.1-5 
Dirigente: Deus é o nosso refúgio e forta-
leza, socorro bem presente na angústia.  
Congregação: Portanto não temeremos, 
ainda que a terra se mude, e ainda que os 
montes se transportem para o meio dos 
mares. 
Dirigente: Ainda que as águas rujam e se 
perturbem, ainda que os montes se abalem 
pela sua braveza. 
Todos: Há um rio cujas correntes alegram 
a cidade de Deus, o santuário das moradas 
do Altíssimo. Deus está no meio dela; não 
se abalará. Deus a ajudará, já ao romper 
da manhã. 
 
Canto Congregacional: 417 HCC 
IBJE em Ação - Comunicações 
Conhecendo os nossos visitantes 

 
Tema: Vivendo o maior tesouro, o 

amor do nosso Deus 
 “Todos quantos os virem os conhecerão, 
como descendência bendita do Senhor”.   

Isaías 61:9. 
 
Música tema: Família Bendita (DT)  
Momento de intercessão  
 
Ofertório e Cânticos 
Pense Laranja! 
Oração pelas crianças 

 
Quero ver a minha família prosperar...  

obstáculos e armas!  
Mensagem Bíblica: Pr. Samuel 

  
Palavras finais 
Oração e Poslúdio 
  

  


