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PASTORAL 

 
A ÂNCORA DA ALMA 

 
Para que por duas coisas  imutáveis, nas quais é impossível que Deus 

minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos  em 
lançar mão da esperança proposta. a qual temos como âncora da alma, 
segura e firme, e que penetra até o interior do véu(Heb.6:18-19) 

 
     Muitas vezes a nossa vida fica como um barco agitado pelo ven-

to em meio à tempestade, na iminência de naufragar. Isso era o que 
acontecia com os barcos,  até que foi inventada a âncora. Ela é usada 
para manter a embarcação em um local específico, firmando-a com se-
gurança.  

     A Bíblia nos ensina que também temos uma âncora chamada 
esperança. Ela torna a nossa vida equilibrada, assim como um navio fica 
seguro quando está no ancoradouro, a nossa vida se firma na esperança 
que nos liga a Cristo.  

      Confiar em Jesus é como jogar uma âncora e conquistar a fir-
meza necessária para viver em meio às lutas.  Nele encontramos o que 
precisamos - para a nossa jornada neste mundo—segurança, consolo e 
esperança. Sobre isso Paulo escreveu: “Que o Deus de esperança os en-
cha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês trans-
bordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo”(Rom. 15:13) 

    Ficam sem esperança aqueles que em meio às lutas da vida não 
usam a âncora, ou puxam a corda, removendo a âncora do lugar onde 
devia estar e assim ficam sujeitos a ser levados pelas ondas e ventos 
contrários.   

    Se há em sua vida alguma situação que esteja tentando levá-lo 
para  longe de Jesus,  lembre-se que você pode confiar na âncora da 
esperança que há em Jesus e nas suas promessas. Ele é a única espe-
rança que pode dar direção,  firme consolação, segurança e paz de espí-
rito.  

 
    A ESPERANÇA EM CRISTO É A ÂNCORA QUE DÁ ESTABILIDADE  

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

ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO: 
23- Culto administrativo 
27- Eleição da Comissão de Indicações 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
22/10- Rebeca  Mendanha 
23/10- José Rodrigues do Prado 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Elias 
                           Noite: Pr. Ailton Bastos 
DIRIGENTES: Manhã: Programa Especial 
                          Noite:   
INTRODUÇÃO: Carlos Sérgio e Iracy 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Rosimeire 
 
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 PROFESSOR. 
     Foi comemorado em todo Brasil no dia 15. 
Como caiu no meio da semana, as igrejas estão 
comemorando hoje. Portanto,  no horário do 
culto da manhã, estaremos homenageando e 
agradecendo a Deus as vidas destes profissio-
nais, que atuam na rede secular e nas igrejas. 

         A IMPORTÂCIA DO PROFESSOR. 

    O contexto da sala de aula é um mundo 
maravilhoso, onde o aprendizado é o alvo. 
Professor e aluno estabelecem entre si uma rela-
ção de independência.  Por parte do professor: 
sem o aluno ele não seria professor. Por parte 
do aluno: sem o professor o caminho do saber é 
espinhoso, nublado, meio sem horizonte.   
    O professor é quem vai dar forma ao conte-
údo que o aluno precisa internalizar. É quem vai 
conduzi-lo pela mão por entre o fantástico mun-
do do conhecimento, até que ele mesmo construa 
seu estilo próprio de estudo e, quem sabe, ve-
nha a ser um pesquisador no futuro. (Parte de 
um texto extraído da revista Educador Cristão) 
2.MISSÕES NACIONAIS.  
     No domingo passado foi encerrada a Cam-
panha de Missões em nossa igreja. Informamos 
que o nosso alvo foi ultrapassado. Glória a 
Deus!   O resultado veio pelo esforço de toda a 
igreja—das crianças,  jovens,  das mulheres e 
dos homens   
     Os recursos financeiros levantados pela 
igreja e  as orações, mostram que Missões está 
no nosso coração, que queremos manter o tra-
balho missionário e vê-lo expandindo em todo 
território brasileiro.  Que estamos apoiando 
àqueles que estão indo para os campos  no 
nosso lugar.  
3.DIA DA CRIANÇA 
     A nossa igreja comemorou de um modo es-
pecial, no dia 18 à noite,  no templo, sob a 
direção do Departamento infantil. Em nome da 
Igreja  agradecemos a todos que ajudaram na 
preparação desta programação.  
4.NOTA DE FALECIMENTO.  
     Faleceu na quinta-feira a irmã Odávia No-
gueira. Ela era membro da Primeira Igreja, 
muito conhecida no meio batista. Sempre foi 
uma bênção para a sua família e a igreja. O 
pastor e as irmãs Clarice e Angelina estiveram 
presentes no culto realizado no cemitério. Ore-
mos por esta família.   
5.CULTO DIRIGIDO PELA JUVENTUDE.  
       Ontem os jovens realizaram um culto no 

templo da nossa Igreja. Trouxe a mensagem o 
pastor Samuel Neves. Esperamos  os nossos 
jovens continuem em ação.  A igreja agradece o 
esforça da liderança.  
7.PEDIDO DE DOAÇÃO. 
      A Nilda doou para o Seminário uma cama 
de casal.  Está faltando o colchão. Quem tiver 
um em bom  estado,  falar com a irmã Nilda no 
telefone 981188129.  Será uado na casa do 
estudante ou na casa de apoio. 
8.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  As famílias enlutadas da irmã Nerice, Dora 
Campos.  E aqueles que estão em tratamento de 
saúde: Marden(filho irmã Bequinha); Cristiane
(sobrinha do Jorge); Antônio(cunhado da Marta
– já está em casa e aguarda resultado de exa-
mes); Nilton Joaquim, Ernestina e Felisberta. 
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. Maiores informações Min. 
Demas Jr. 
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 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica alternada: 

 Efésios 4. 11-16 
 
Dirigente: Foi ele quem “deu dom às 
pessoas”.  E escolheu alguns para serem 
apóstolos, e outros para profetas, e ou-
tros para evangelistas, e outros para pas-
tores e doutores, Querendo o aperfeiçoa-
mento dos santos, para a obra do minis-
tério, para edificação do corpo de Cristo;  
 
Congregação: Até que todos cheguemos 
à unidade da fé, e ao conhecimento do 
Filho de Deus, a homem perfeito, à medi-
da da estatura completa de Cristo, Para 
que não sejamos mais meninos incons-
tantes, levados em roda por todo o vento 
de doutrina, pelo engano dos homens que 
com astúcia enganam fraudulosamente.  
 

“Santo! Santo! Santo!”  2 HCC  
 
Todos: Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, Do qual todo o corpo, 
bem ajustado, e ligado pelo auxílio de 
todas as juntas, segundo a justa operação 
de cada parte, faz o aumento do corpo, 
para sua edificação em amor. 
  
Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração  

 
Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal 
 
Homenagem  
Oração 
 
Pastorais  
Poslúdio instrumental 

NOITE 

Boas-vindas e motivo do Culto 
  
Leitura Bíblica Alternada (Salmo 
34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6) 
 
Dirigente - Perto está o Senhor dos que 
têm o coração quebrantado, e salva os con-
tritos de espírito. Os olhos do Senhor estão 
sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao 
seu clamor.   
 
Todos - A nossa alma espera no Senhor; Ele 
é o nosso auxílio e o nosso escudo. Confia 
no Senhor de todo o teu coração. Reconhe-
ce-o em todos os teus caminhos, ele endi-
reitará as tuas veredas.   
  
 
“Que Alegria Neste Dia!” 611 HCC 
 
Oração de Adoração  
Conhecendo os nossos visitantes 
  
  
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 digno 
de ser louvado. Cantai-Lhe, falai de todas 

as Suas obras maravilhosas. Porque Grande 
é o Senhor, e digno de ser louvado.” 

  
Ofertório e Cânticos             
Oração pelas crianças 
 
  
Inspiração Musical: Ildeu Junior                                                                        
Mensagem Bíblica: Pr. Alilton Bastos                                                        
  
Oração & Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 


