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PASTORAL       
     O PODER DAS LÁGRIMAS 

 
      A Bíblia foi escrita em lágrimas e aos que choram  revela seus 

melhores tesouros, foi o que aconteceu ao amado apóstolo João: “Eu 
chorava muito por não haver ninguém digno de abrir o livro, nem de ler, 
nem de olhar para ele”.  Então um dos  anciãos deu-lhe boas novas:  
“não chores: eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que ven-
ceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos..”(Apoc. 5.4). 

 “E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e 
de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue com-
praste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação; e 
para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a 
terra”(v.9-10) 

 Os líderes cristãos que abalaram o mundo foram todos homens de 
dores cujo testemunho à humanidade brotou de corações pesados. Não 
existe poder nas lágrimas em si, mas as lágrimas cheias de   compai-
xão  sempre estiveram junto daqueles que amaram o mundo sofredor. 

  Os livros dos profetas já foram estudados por curiosos e críticos 
que nunca derramaram uma lágrima pelos males do mundo. Especulam 
sobre os acontecimentos futuros mas não entendem que um dos propó-
sitos da profecia bíblica é preparar os salvos moral e espiritualmente 
para o futuro que virá e trazer esperança.  

 As profecias do apocalipse estão cheias de promessas para os 
cristãos sofredores deste mundo, por conta de perseguições, do poder 
do maligno  e das perdas de ente queridos: “E um dos anciãos me falou, 
dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, e 
donde vieram? E eu disse-lhe: Senhor tu sabes. E ele disse-me: este 
são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os 
branquearam no sangue do Cordeiro... 

 Por isso estão diante do trono do Cordeiro e o servem de dia e de 
noite no seu templo...nunca mais terão fome, nunca mais terão se-
de ...Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e lhes 
servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus limpará de 
seus olhos toda a lágrima”(5:13-17) 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO: 

25- Culto Administrativo 
27/28- Congresso da Juventude 
29- Encerramento Missões Nacionais 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
23/09- Clarice Botelho de Carvalho 
23/09- Jordana Botelho de Carvalho 
23/09- Auro Henrique Sandes Rocha 
28/09- Ângela Maria dos Santos Almeida 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                            Noite: Pr. Abelardo 
DIRIGENTES: Manhã: Ildeu 
                          Noite:  
INTRODUÇÃO: Felipe e Alessandra 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Dalira 
 
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.LITERATURA 
      Informamos que a literatura da E.B.D já 
chegou. Os professores e alunos devem entrar 
em contato com a direção para obterem as suas 
revistas. 
2.NOTA DE FALECIMENTO 
      Faleceu na segunda-feira, na cidade de 
Piracanjuba, o senhor Valdivino Cândido da 
Silva,  com 70 anos de idade, pai da irmã Ales-
sandra, esposa do irmão José Rodrigues. Ore-
mos por esta família. 
3.PROJETO ORQUESTRA IBJE 
        Hoje,  o projeto orquestra da Igreja estará 
participando do  culto da manhã. Incentive o seu 
filho a matricular-se neste projeto. Devemos 
agradecer a Deus a sua existência e prestigiar 
àqueles que a compõem.   
4.CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 

100ª  Assembléia da CBB  E DA CBG 
“Celebrando a Glória do Reino de Deus”  

21-26 de Janeiro de 2020 
Centro de Convenções de Goiânia. 

      
Estes líderes 
e s t i v e r a m 
reunidos  na 
segunda-feira 
passada com 
o governador, 
a fim de con-
seguir a libe-
ração do 

Centro de Convenções para a realização  da 
Assembleia da CBB em Janeiro e a Comemora-
ção dos 100 anos da CBG. O espaço já estava 
reservado mas pleitearam sem custo. Eles ouvi-
ram a promessa de liberação com o custo míni-
mo. Oremos pela liderança e a decisão final.  
5.BAZAR MISSIONÁRIO 
      A Comissão de Missões estará organizando 
um maravilhoso bazar ainda este ano em prol 
de Missões e gostariam que todos participassem 
e ajudassem com o evento, trazendo roupas, 
acessórios e o que mais puderem para que 
tenhamos um abençoado bazar. 
6.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da Escola Bíbli-
ca, no gabinete do pastor. Matricule-se nesta 
classe para conhecer mais as doutrinas bíblicas 
e se preparar  para o batismo, caso já tenha 
tomado esta decisão.    
7.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES 

   A irmã Selma hospitalizada em situação gra-
ve. Há pouco tempo ela fez uma palestra na 
nossa igreja.  É filha da irmã Marlene e do sau-
doso pastor Silas. Esta família ajudou muito a 
nossa igreja quando ainda era congregação.   
   O pequeno Joaquim, neto do pastor Abelardo 
recuperando de uma cirurgia.       
    Sofia, filha da dona Carol, colega de traba-
lho da irmã Ilka. A irmã Dora, que está em recu-
peração de uma cirurgia. Os irmãos: Nilton 
Joaquim; Ernestina. 
8.CULTO ADMINISTRATIVO. 
       Será realizado no dia 25, na quarta-feira, 
o culto regular administrativo da igreja, a sua 
participação é importante 
9.CONGRESSO DE JOVENS: 
   Tema: Qual o meu propósito?  
   Data: 27,28 e 29  de Setembro. 
   Preletor: Pastor Yuri Breder - pastor de jovens 
da PIB Campo Grande 
   Louvor: Doxa Workship e Juventude IBJE 
   Valor da inscrição: R$ 30,00. 
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 
     Voltou a funcionar aos sábados às 15hs.  
Esperamos que os pais da nossa igreja tragam 
os seus filhos e convidem outras crianças—  seus  
parentes e vizinhos. 
12. 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. 
13.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. 
---------------------------------------------------------- 

EDIFICAÇÃO 
“... Porque nós não temos força para resistirmos 
a esta grande multidão que vem contra nós, nem 
sabemos o que havemos de fazer; porém os 
nossos olhos estão postos em ti.” 2Crônicas 
20:12b 

Boas-Vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental -  Orquestra 
 
Leitura Bíblica: Sl 34:18,15 
 
Perto está o Senhor dos que têm o cora-
ção quebrantado, e salva os contritos de 
espírito. Os lhos do Senhor estão sobre 
os justos, e os seus ouvidos atentos ao 

seu clamor. 
 

“Mais Perto Quero Estar” 399 HCC 
 
Oração  
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Louvai ao Senhor todas as nações, louvai
-o todos os povos. Porque a sua benigni-
dade é grande para conosco, e a verdade 
do Senhor dura para sempre. Louvai ao 

Senhor. (Sl 117:1,2) 
 
Louvor congregacional 
“Ele Exaltado” (Twila Paris) 

“Te Agradeço” (Jernigan) 
 

Ó profundidade das riquezas, tanto da 
sabedoria, como da ciência de Deus! 

Quão insondáveis são os seus juízos, e 
quão inescrutáveis os seus caminhos! 

(Romanos 11:33)  
 

Ofertório:“A Ele a Glória” (K. Jonas) 
Oração de consagração 
 
Mensagem Bíblica 
Momento Missionário 
Palavras finais e Poslúdio 
 
 
 
 

NOITE 

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental: Piano 
Comunicações IBJE 
 
 

Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de 
todas as suas maravilhas. 

Salmos 105:2  
 
“Vinde Cristãos Cantai” 235 HCC 
Oração 
 
Momento missionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhe-
cendo os nossos visitantes 
Louvor: Juventude IBJE 
 

Apresentemo-nos ante a sua face com 
louvores, e celebremo-lo com salmos.  

Salmos 95:2  
 
Ofertório e Cânticos 
Oração Pelas Crianças 
 
 
Mensagem musical: Ildeu Jr 
Mensagem Bíblica 
 
 
Palavras finais e Poslúdio  
 
 


