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PASTORAL  

PEPE, JUNTOS NO AVANÇO DO REINO EM GOIÁS 
10 ANOS LEVANDO ESPERANÇA AO CORAÇÃO  

DA CRIANÇA, FAMÍLIA E COMUNIDADE  
 

É HORA DE DECIDIR: QUE IMPACTO VOCÊ, SUA IGREJA, CAUSARÁ NA 
VIDA DAS CRIANÇAS? Com base na necessidade em que vivemos nos deparamos cada vez 
mais com novas situações familiares. É urgente um novo entendimento em função deste contexto 
familiar que se apresenta hoje em nossa sociedade, onde as crianças estão expostas a toda sorte de 
situações abusivas. Crianças são constantemente maltratadas e mortas. Mas, você pode mudar está 
realidade! A Convenção Batista Goiana em Parceria com ABIAH (Associação Brasileira de Incen-
tivo e Apoio ao Homem) apresenta o PEPE como uma ferramenta de Evangelização e Missões 
com Crianças.  

PEPE - Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho - é um programa evangelísti-
co destinado a igreja local que deseja causar impacto com o evangelho a partir do atendimento 
socioeducacional e espiritual de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias. Tendo como propósito ser 
um programa de apoio ao desenvolvimento da criança em família na comunidade, auxiliando no 
processo de preparação da criança para ingresso no ensino na escola formal e ao período introdutó-
rio de uma nova etapa na vida da criança, ou seja, a fase da escolarização.  

O Programa PEPE, está fundamentado na fé cristã, e apoia a situação social e intelectual 
da criança menos favorecida de recursos, que será beneficiada pelo programa. O Programa PePe 
destaca três objetivos como fundamentais:  

1- Proporcionar às crianças um espaço seguro para se desenvolver no período que não 
estão no sistema Municipal de Ensino.  

2- Proporcionar às crianças e à sua comunidade, em sua carência espiritual, uma oportuni-
dade de experimentar o amor e conhecer o evangelho de Jesus Cristo.  

3- Proporcionar à igreja local um meio prático e relevante de atender as necessidades hu-
manas e espirituais, podendo assim, fortalecer seu relacionamento com a comunidade, tornando-se 
conhecida e respeitada em sua região.  

 

Loide Maria Lopes de Souza  
Coordenadora Estadual do PEPE GOIÁS/ABIAH  

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO: 
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 
19/06- Geralda Adelina da Silva 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
              Noite: Pr. Marcos 
DIRIGENTES:Manhã: Renato 
                         Noite:  
INTRODUÇÃO:  Elissonia e Lorena 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Haniel 
 
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 

 
 

1CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 
    Hoje, no horário do culto da noite, rece-
beremos o pastor Marcos, da Congregação   
Batista Betel em Anápolis, que trabalha 
para a Convenção Batista Goiana. Conta-
mos  com  o envolvimento dos irmãos! 
 
2.CULTO ADMINISTRATIVO 
     Na próxima quarta-feira teremos o 
culto administrativo regular da Igreja.  
Orem do culto:  momento devocional—
leitura bííblica, orações; e o momento deli-
berativo. Contamos com a sua participa-
ção.  
 
3.JUVENTUDE 
    Retiro nos dias 22/23 de Junho. Será no 
Condomínio onde o irmão Wagner tem uma 
casa. Faça a sua inscrição. 
 
4.PASTOR AUSENTE 
      O pastor Aldimar estará ausente do 
culto da noite. Irá visitar a Congregação 
do Paulo Pacheco.  
     NOTA: No dia 02 de junho, primeiro 
domingo do mês, o pastor Elias esteve dan-
do apoio para esta congregação. 
 
5.CASAMENTO 
      Uniram-se pelos laços do matrimônio os 
jovens da nossa Igreja: Eurivan e Liliane. 
Que Deus abençoe esta nova família.  
 
6.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. 
 
7.PGMs   
   ●O PGM da Melhor Idade desta sema-
na, será realizado na quinta-feira, na resi-
dência da irmã Maria da Graças.Quem 
não souber o endereço, deve vir para a 
porta do templo da igreja.  Sairemos às 
19:45min. Participe!    
  ●O PGM de adulto I—será na residência 

do pastor Aldimar, na terça-feira.  
   ●O PGM de adultos II—Será na resi-
dência do irmão Valmir.  
   ●O PGM de adultos III—vai começar na 
sexta-feira,  na residência da irmã Valde-
te.   
   ●PGM dos  jovens se reúnem na Quinta e 
os adolescentes na Sexta-feira.  
8.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. Ela continua con-
tando com o apoio da Igreja, com livros 
que possam evangelizar e edificar vidas. 
 
9.OANSE 
      Ficou decidido recomeçar este trabalho 
no primeiro sábado de Agosto. Vamos 
fazer primeiro uma boa divulgação no 
bairro. Precisamos de colaboradores. Seja 
um instrumento de evangelização Se Deus 
já colocou no seu coração dar o apoio, fale 
conosco.  
  
10.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. 
 
11.CLASSE DE DOUTRINA 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas fun-
damentais. Matricule-se! 
 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    . De agradecimento pela recuperação  
do irmão Antonio Gitirana.  Pelas autorida-
des do nosso Brasil e pelo povo brasileiro 
Os irmãos: Joaquim; Ernestina e Nilton Joa-
quim 
 
*************************************** 

DOMINGO É O DIA DO SENHOR 

Boas vindas e motivo do culto 

IBJE em ação- comunicações 

Prelúdio instrumental 

 

Leitura Bíblica: (1Crônicas 16:8; Salmo 

96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4) 

  

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; 

fazei conhecidos entre os povos os Seus 

feitos.  Porque Grande é o Senhor, e dig-

no de ser louvado. Cantai-lhe, falai de 

todas as Suas obras maravilhosas. Por-

que Grande é o Senhor, e digno de        

ser louvado. 

 

Louvor: “Grande é o Senhor” 

Conhecendo nossos visitantes 

 
Batistas juntos no avanço do  

reino em Goiás 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os 

irmãos vivam em união” 

Salmos 133.1 
 
Ofertório e Cânticos 
Momento de intercessão 
 

Mensagem Bíblica  

Pastorais e Oração        

Poslúdio 

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 

IBJE em ação- comunicações 

Prelúdio instrumental 

 

Recitativo Bíblico: (Salmos 115:1-3) 

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu 

nome dá glória, por amor da tua benignida-

de e da tua verdade. Porque dirão os genti-

os: Onde está o seu Deus? Mas o nosso 

Deus está nos céus; fez tudo o que lhe    

agradou. 

Hino congregacional:  

“Não a Nós, Senhor” 23 HCC   

 

Conhecendo os nossos visitantes 

 
Batistas juntos no avanço do  

reino em Goiás 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os ir-

mãos vivam em união” 

Salmos 133.1 

 

Ofertório e Cânticos 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica  
Inspiração musical  
 
Pastorais 
Oração final e poslúdio 
 


