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PASTORAL 

    ATITUDE DE GRATIDÃO   
 

“Sempre damos graças a Deus por vós todos...lembrando-nos da vos-
sa obra de fé, do trabalho de amor..” (I Tes. 1:2a; 3.b) 

 
Gratidão não é a  resposta usual das pessoas quando algo dá errado. Pode 

ter centenas de coisas boas pelas quais devem ser  gratos, mas, se uma coisa 
ruim acontece, elas passam  a ver só  a coisa ruim! Mas Paulo tinha uma ati-
tude diferente, ele  disse que sempre  devemos ser gratos a Deus diante de 
todas as circunstâncias,  boas ou  ruins: “em tudo dai graças”. Mas aqui ele agra-
dece especialmente  àqueles irmãos e lembrava do trabalho de fé e amor. 

Ter uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias nos ajuda a  reagir 
como o velho Matthew Henri reagia quando tinha problemas, fez isso quando foi 
assaltado e registrou no seu diário: “Deixe-me ser grato, primeiro  porque fui 
roubado em parte. Embora tenham levado a minha carteira, não levaram a mi-
nha vida. Segundo porque embora tenham levado meus pertences não levaram 
muito. Terceiro, porque eu é quem fui roubado e não eu quem roubei.” 

Nestes dias de celebração de aniversário da Igreja estou olhando para o 
passado como pastor com atitude de gratidão a Deus por esta igreja que Ele me 
deu para pastoreá-la. Foram anos de lutas e vitórias, com mais vitórias, mais 
ganhos do que perdas. Os problemas foram pontuais. Eles passaram e nós conti-
nuamos. Não tenho o direito de focar nos problemas passados, porque as bên-
çãos foram maiores e os motivos de gratidão também. 

A Igreja é uma grande família, a família de Deus. Toda família tem proble-
mas por conta  de condutas inapropriadas, pensamentos diferentes, mas nem 
por isso deixamos de amar, de cuidar dos nossos ente queridos, nem aceitamos 
alguém falar mal da nossa família, Ao contrário, sempre agradecemos a Deus 
pelos nossos familiares, aqueles  que cuidaram e abençoaram as nossas vidas.  

Em relação à Igreja não é diferente, as pessoas são imperfeitas, diferentes, 
mas são amadas, cuidam umas das outras, vivem em comunhão pelo recurso do 
perdão e do amor. Têm consciência do que é  mais importante: cumprir a sua 
missão e o propósito que Jesus lhe deu de evangelizar e adorar.   

A nossa atitude neste dias de celebração deve  ser também de gratidão por 
aqueles  que participaram do começo desta obra, como congregação e depois 
como igreja, quando  deu os seus primeiros passos, com ajuda dos líderes e  dos 
irmãos que  muito fizeram. A nossa atitude de gratidão é também por aqueles 
que continuam hoje sustentando esta igreja  com as suas orações, as suas 
ofertas dedicando a Deus os seus dons e o seu tempo. A Deus toda glória!  

Pr.Aldimar 

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 
18/11- Daniel Martins da Silva 
22/11- Thiago Rodrigues Neto 
22/11- Aylana Cavalcante Brito 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                           Noite: Pr. Ailton 
DIRIGENTES: Manhã:  
                          Noite:  
INTRODUÇÃO: Gabriel e Liliane 
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 
Pr. Abelardo 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.DIA DO MINISTRO DE MÚSICA 
        No dia 22 de Novembro é comemorado o  
Dia do Ministro de Música. Hoje a nossa Igreja e 
muitas Igrejas Batista do Brasil, estarão come-
morando.  
        O ministério de Música sempre existiu na 
vida das igrejas, pois é o conjunto de todas 
atividades musicais.  Mas nem sempre as igrejas 
têm uma pessoa vocacionada, preparada para 
coordenar este ministério.  
        A nossa Igreja tem o privilégio de ter o 
MM Demas á sua disposição há dez anos. Agra-
decemos a Deus por sua vida e desejamos que  
continue abençoando a nossa igreja,  como pro-
fissional, servo de Jesus e da Sua Igreja.  
 2.CONVOCAÇÃO: 
         O pastor Aldimar convoca  uma rápida  
reunião com a Comissão de Indicação, logo 
após o culto da noite,  para indicar o relator 
desta Comissão. 
       Fazem parte  desta Comissão os irmãos:   
Agnaldo, Ester, Jemima, João Tavares, Haniel, 
Marta e Handel. Ildeu e pastor Ailton. 
3.CONVITES PARA AS CONFERÊNCIAS. 
        Informamos  que estão à disposição da 
Igreja os convites em tamanho pequeno,  para 
ajudar cada um entregar de modo individual 
aos  amigos, parentes e vizinhos. 
4.UTILIDADE PUBLICA. 
         Comunicamos a quem possa interessar que 
estão a venda: duas camas de solteiro(150 
reais cada); um fogão novo 6 bocas(400 reais; 
uma mesa com cadeiras(1000 reais); uma mesa 
para computador.  Os interessados devem ligar 
para o telefone: 99101-6154 
5.CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. 
   >CULTO DA SAUDADE.  Hoje, no horário do 
culto da noite,  estaremos  fazendo a Abertura 
das Comemorações do Aniversário da Igreja.   
     Neste culto cantaremos hinos e hinetos
(corinhos), da época em que a igreja ainda era 
Congregação e estava no seu começo.   Haverá 
também um momento para  recordar a nossa 
história, com a participação de alguns irmãos.   
  >CONFERÊNCIAS. Em celebração ao aniver-
sário da Igreja realizaremos também, uma  
Série de Conferencias nos dias: 23, 24 e 25, no  
próximo fim de semana. 
      O pregador oficial convidado  é o pastor 
Abner Morilha, professor da Faculdade Teológi-
ca Batista de São Paulo, mestre em ciências 
médicas, doutor  em psiquiatria(USP). 

     O tema que será abordado: “A saúde da 
Igreja”. Emocional, relacional e espiritual. Vamos 
divulgar e orar.   
6.CONFRATERNIZAÇÃO.  
      No dia 25, segunda-feira,  após o culto da 
noite, será oferecido a todos os membros,  con-
gregados e convidados, um bolo e um lanche, 
na quadra, em comemoração ao aniversário da 
Igreja.  Esperamos contar com a presença de 
todos.  Tudo já está programado e preparado. 
7.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. Será realizado dia 07 
de Dezembro. 
8.BATISMOS. 
       Ficou acertado com os candidatos que se-
rão realizados no primeiro domingo de Dezem-
bro, dia 1.  A profissão de fé será realizada no 
horário do culto da manhã e os batismos à noite. 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  Waleska, irmã da Ariadne, vizinha do pastor 
Aldimar. Antônio(cunhado da Marta)– Nilton 
Joaquim e Ernestina. Todos em tratamento 
10.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
11.OANSE. 
     Este trabalho com crianças acontece  aos 
sábados às 15hs.  Esperamos que os pais da 
nossa igreja tragam os seus filhos e convidem 
outras crianças—  seus  parentes e vizinhos. 
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. 
******************************************** 
               

Prelúdio Instrumental 

Boas-vindas e motivo do culto  

 

Graças ao grande amor do Senhor é que não 
somos consumidos, pois as suas misericór-

dias são inesgotáveis. Renovam-se cada 
manhã; grande é a tua fidelidade! 

(Lamentações 3.22-23) 

 

Hino 25 HCC “Tu és fiel, Senhor”  

 

Leitura  Bíblica Alternada: Hebreus 10.19-23 

 

DIRIGENTE:  Portanto, irmãos, temos plena 
confiança para entrar no Santo dos Santos 
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo 
caminho que ele nos abriu por meio do véu, 
isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande 
sacerdote sobre a casa de Deus.  

 

CONGREGAÇÃO: Sendo assim, aproxime-
mo-nos de Deus com um coração sincero e 
com plena convicção de fé, tendo os cora-
ções aspergidos para nos purificar de uma 
consciência culpada e tendo os nossos cor-
pos lavados com água pura. Apeguemo-nos 
com firmeza à esperança que professamos, 
pois aquele que prometeu é fiel.  

 

Ofertório e Cânticos 

Oração de Gratidão – Ministério de Música 

 

Mensagem musical: Coro IBJE  

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar 

 

Oração e Poslúdio  

NOITE 

Boas-Vindas e Motivo do Culto 
Música inicial: “Brilho Celeste” 446 HCC 
 
Leitura Bíblica Alternada; 2 Timóteo 1:1-9 
DIRIGENTE: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, 
pela vontade de Deus, segundo a promessa 
da vida que está em Cristo Jesus, A Timóteo, 
meu amado filho: Graça, misericórdia, e paz da 
parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Se-
nhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde 
os meus antepassados sirvo com uma consci-
ência pura, de que sem cessar faço memória de 
ti nas minhas orações noite e dia; 
 
Cânticos: “Nas Estrelas”; “Século XX” 
Conhecendo Os Nossos Visitantes 
 
CONGREGAÇÃO: Desejando muito ver-te, 
lembrando-me das tuas lágrimas, para me 
encher de gozo; Trazendo à memória a fé não 
fingida que em ti há, (...). 
 
TODOS: Porque Deus não nos deu o espírito 
de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de 
moderação. Portanto, não te envergonhes do 
testemunho de nosso Senhor, nem de mim, 
que sou prisioneiro seu; antes participa das 
aflições do evangelho segundo o poder de 
Deus, Que nos salvou, e chamou com uma 
santa vocação; não segundo as nossas obras, 
mas segundo o seu próprio propósito e graça 
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos 
tempos dos séculos;(...). 
 
Ofertório e Cânticos: “Ele é o Leão da Tribo de      
                               Judá”; “Porque Vivo Está” 
Poesia: Almáquio Bastos 
Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos 
 
Hino 406 HCC: “Castelo Forte É Nosso Deus”  
Oração e Posludio  


