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PASTORAL:  

 
EVIDÊNCIA DA RESSURREIÇÃO  

(I Cor. 15.1-11) 
Paulo começa sua argumentação dizendo que entregou o que recebeu(I Co. 15.3), 

sendo esta uma afirmação solene que indica a transmissão de tradições através das gera-
ções(11.23). O conteúdo da sua mensagem é sumariado e provavelmente repete um cre-
do tradicional das igrejas primitivas. Compõe-se de 4  afirmações: 
1.A Primeira afirmação , diz que “Cristo morreu por nossos pecados”, indica o paga-
mento da dívida—Cristo trazendo a justiça de Deus(Cl. 2.14|) e reconciliação do homem 
com Deus(II Cor. 5.19.21)  
2.Segunda afirmação diz que “Cristo morreu segundo as Escrituras”.  Isto trás à luz 
Isaias 53 e salienta que o Evangelho não é uma idéia nova, mas estava nos planos eter-
nos de Deus(At.2:23.24). 
3.A terceira afirmação fala da certeza da morte de Cristo: “Foi sepultado” (I Co. 15.4). 
Assim como a igreja primitiva se preocupava, Paulo se preocupa em atestar a morte de 
Jesus. Os rumores de que Cristo não morrera de fato caem por terra com o fato suscitado 
no terceiro dia, segundo as Escrituras.  
4.A quarta  afirmação afirma o credo que dizia que Cristo apareceu a Cefas e depois 
aos doze(I Co.15.5). Paulo evoca o argumento testemunhal para atestar a ressurreição de 
Jesus. Inclui-se a si mesmo, Tiago e mais quinhentos pessoas neste argumento (ICo. 
15:57) e afirma que alguns ainda estão vivos(15.6). Pedro fez o mesmo em seu sermão 
do dia de Pentecostes, dizendo que “todos nós somos testemunhas(At.2.32).  
      Veja que a primeira preocupação de Paulo ao comentar sobre a ressurreição dos 
mortos é chamar a atenção de que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, incluído 
no conteúdo básico do evangelho e da pregação apostólico( I Co. 15.1-11). E autenticado 
por inúmeros testemunhas.  
      Uma vez atestada a ressurreição de Jesus como um fato histórico cheio de testemu-
nhas, Paulo mostra o absurdo da negação da ressurreição pelos  coríntios.  “Se não há 
ressurreição de mortos, também  Jesus  não foi ressuscitado” (I Cor. 15.3).  Logo é vã a 
nossa pregação e também a fé.  Se Cristo não ressuscitou, os cristãos esperam por um 
futuro que não chegará nunca e creem numa ilusão.  
     Mas como salvos, nós temos a certeza de que a ressurreição de Jesus é a diferença 
entre o túmulo e eternidade com Deus, com um corpo glorificado, vivendo novamente 
com o nosso espírito.  Cristo Ressuscitou!  Glória da Deus Pai que O ressuscitou dos 
mortos e tornou a mossa segurança  ao sairmos deste mundo. (Ed. René Kivitz). 
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HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  

- 9:00hs - EBD 
   - 10:00hs - Culto matutino 

-19:30hs - Culto Noturno 
 

Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e estu-
do bíblico 

EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 

996171107/ 32422503 

 
Ministro de Música:   
  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 
 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Ailton Bastos 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Todos os irmãos, membros ou congrega-

dos (que visitam a igreja regularmente), 

devem fazer seu cadastro, acessando o 

nosso site 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 aces-

so a todo o conteúdo do app. 

Alguns itens presentes no nosso app: 

-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim 

dominical (é publicado sempre no sába-

do). 

-Dados cadastrais: Atualização de seus 

dados cadastrais. 

-Agenda da Igreja: Consulte nossas 

programações a qualquer momento. 

-Extrato: Acompanhe o lançamento dos 

seus dízimos. Cada membro consegue 

visualizar só o seu próprio dízimo. 

-Aniversariantes: Consulte e envie men-

sagens aos aniversariantes do dia. 

-Vídeos e áudios: Assista vídeos de inte-

resse da igreja. Em breve, teremos os 

cultos também. 

Em caso de dúvidas, para instalar ou ultili-

zar o App Eklesia, favor procurar o irmão 

Robério ( whatsapp 98123-2494 ) , e-

mail  vemjesus@vemjesus.com 



 

 

 

 

1.CANTATA  DE  PÁSCOA  INFANTIL 
      Agradecemos aos líderes do Departamen-
to Infantil e a todos que ajudaram direta ou 
indiretamente na apresentação deste musical 
no domingo passado à noite. Que Deus recom-
pense a todos! 
2.MUSICAL DE PASCOA: “3.16 Os números 
da esperança” 
    O coral da Igreja apresentou na sexta-
feira,  dia 19 e reapresentará hoje à noite, às 
20h, este musical. Esperamos que aqueles que 
estão na cidade, venham, divulguem e convi-
dem os seus amigos, parentes e vizinhos. Ain-
da há tempo! 
3.PRESENÇA MISSIONÁRIA.  
        Hoje no horário do culto da manhã, con-
taremos com  a presença da missionária Paula 
Oliveira, que está trabalhando no norte da 
África.  
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
       Faleceu na quarta-feira e foi sepultada 
no mesmo dia, às 18h, a irmão Raimunda
(Didi), mãe do irmão Almáquio, e dos pastores 
Ailton e Amilton.  
     Oremos por esta família, para que Deus 
continue confortando e dando forças para 
todos, por esta grande perda.   
5.CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. 
     Começa no início desta semana a Conven-
ção Batista Brasileira,  que será realizada na 
cidade Natal. Irá uma grande caravana de 
Goiás representando a nossa Convenção, que 
irá receber em nossa cidade,  os batistas bra-
sileiros no mês de Janeiro de 2020.  
      Hoje, no horário do culto da manhã, se a 
igreja liberar o pastor para participar  e o 
recomendar como mensageiro, juntamente com 
a sua esposa,  viajarão amanhã.   
6.EQUIPE DE VOLUNTARIOS. 
     Na equipe está o pastor Ailton enviado 
pela nossa Igreja. Continuemos orando pelo 
trabalha que ainda está sendo realizado  e o 
retorno  de todos. 
7.NOTA INFORMATIVA.  
     Comunicamos a Igreja que o pastor Rafael, 
deixou a liderança da nossa Congregação  
em Anicuns. Já voltou para a cidade de Guru-
pi. Foi uma decisão pessoal, achou que seria 
melhor para ele e a sua família, depois de nos 
ajudar por quase um ano. Vamos registrar 
oficialmente no culto administrativo. 

 8.ABRIL: MÊS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINI-
CAL 
     Ser como Cristo praticando a Bíblia é o 
nosso grande desafio. Viver uma vida integra, 
a partir das Escrituras, só irá acontecer quan-
do a E.B.D for uma das prioridades. Para isso 
é necessário reconhecer a real importância da 
E.B.D. para o crescimento espiritual de todos, 
sejam recém convertidos ou aqueles que cres-
ceram dentro de uma igreja.  
     É dentro da E.BD que se criam líderes e se 
prepara para a vida em comunidade. Contu-
do, o objetivo maior é entender a vontade de 
Deus e seus mandamentos. Essa Escola do 
saber de Deus preocupa com quem você foi, 
com o que você é, e com você será. Então, 
venha, discuta, participe, compartilhe os pen-
samentos de Deus através desta escola.  Pas-
tor Elias—Diretor da EBD) 
8.CULTO ADMINISTRATIVO. 
       O culto regular administrativo da igreja 
será realizado no dia 24 de Abril. Participe! 
9.PGMs. 
    Já estão se reunindo semanalmente os se-
guintes grupos:  1 grupo da melhor idade;  2 
grupos de adultos, 1 de adolescentes, 1 de 
jovens. Ao todo temos 5 grupos. Mas espera-
mos formar outros em breve.  Participe! 
10.CLASSE DE DOUTRINA 
     Você já aceitou Jesus?  Então dê mais um 
passo, venha preparar-se para o batismo.  
Esta classe está   funcionando no horário da 
E.B.D, no gabinete do pastor.  Matricule-se! 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   ● Muitos irmãos estão viajando. A irmã 
Ester para a Espanha.  O irmão Alano para a 
Itália. O pastor Elias para Belo Horizonte e 
irmão Ildeu também viajou com a sua família.  
Outros irmãos possivelmente tenham viajado. 
Feriadão é sempre motivo de preocupação 
por conta das imprudências nas estradas.  
    ●O irmão João Tavares está se recuperan-
do de uma cirurgia; em tratamento de saúde: 
Zilda Reis, Josefa, esposa do pastor Abelar-
do; Carlos Eduardo, irmão do Carlos Sérgio 
em tratamento;  Joaquim; Ernestina e Nilton 
Joaquim,  Maria Cesária.  
———————*****———————— 

  CRISTO RESSUSCITOU! VIVO ELE ESTÁ! 
A NOSSA ÚNICA ESPERANÇA 

 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

ATIVIDADES DO MÊS 

 
21/04-Musical de Páscoa 
24/04- Culto administrativo 

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

21/04-Jamily Laura Sousa Guedes 

22/04-Fernanda Vieira O. Amorim 

22/04-Penélopy Vieira O. Amorim 

25/04-Sindy Sousa Ferreira  

27/04-Suelaynne Lima da Paz 

PREGADORES 
Manhã: Missionária Paula Oliveira 

Noite: Cantata da Páscoa 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Juliana e Iracy 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Cantata da Páscoa 


