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PASTORAL: SEGURE AS CORDAS 
    Algumas igrejas estão enfrentando dificuldades para se multiplica-

rem e para avançarem de forma saudável. Além do que, não conseguem 
manter dignamente a família pastoral. Elas precisam de ajuda financeira para 
conseguirem romper e superar essa dificuldade para realizar a tarefa missio-
nal. 

‘Missões’ é feita com a cooperação de todos. Juntos podemos planejar 
as ações que precisam ser realizadas. Uma área relevante é a capacitação 
missional dos obreiros, com a finalidade de equipa os santos para a tarefa em 
Goiás. 

É importante que as igrejas em Goiás estejam trabalhando juntas para 
realizarem a obra missionária. Realizar a campanha é uma das metas a ser 
realizada por cada igreja local. Compartilhar o que Deus está fazendo e pode-
rá fazer em Goiás será encorajador. Participar da campanha é uma resposta 
de que o povo está unido no mesmo propósito. 

A tarefa missionária é realizada estrategicamente, onde todos devem 
participar. Os recursos devem ser bem administrados e investidos. Temos que 
pensar e agir como um só povo, o povo de Deus. Cooperando uns com os ou-
tros, buscando em tudo glorificar o nome do Senhor nosso Deus. 
Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união (Sl. 133.1). 

Pr. Rodrigo Luiz Pereira 
Gestor de Missões da CBG 

 

ALVOS 
-Revitalizar e plantar igrejas;  

-Capacitar 150 líderes;  

-Dobrar o número de missionários em formação;  
-Envolver 120 igrejas no Dia Especial; 

-Capacitar vocacionados;  

-Envolver as igrejas na participação do Plano  

Cooperativo; 

-Realiza 200 batismos; 

-Beneficiar 500 pessoas, entre adultos e crianças; 

-Realizar 400 atendimentos. 
 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO: 
22/23-sábado e domingo:Retiro da juventude 
29-sábado: Encontro de jovens “Together” 
29- sábado: Encontro de Homens 

 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
24/06- Carlos Rodrigues Seixas 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Elias 
              Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES:Manhã: Tinoir 
                         Noite: Tavares 
INTRODUÇÃO: Carlos Sérgio e Alessandra 
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 
 
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 
    O Encerramento da Campanha será no próxi-
mo domingo, no horário do culto da noite. Con-
tamos  com  o envolvimento dos irmãos! 
2.NOTA DE FALECIMENTO 
       Comunicamos com pesar,  que  faleceu num 
acidente, próximo a cidade de Corrente, no 
Piauí, o pastor Antônio Nogueira de Carvalho,  
líder por mais de 3O anos da  Primeira  Igreja 
Batista de Rio Verde—GO e o diácono Jonas, 
da Igreja do Corrente. Os corpos foram velados 
na cidade de Corrente;  o corpo do pastor Car-
valho foi transportado para a cidade de Rio 
Verde, onde foi sepultado na sexta-feira. Ore-
mos pela família e pela Igreja.  
3.JUVENTUDE 
    Encerra hoje à tarde, o retiro da Juventude, 
que teve início no sábado,  no  Condomínio onde 
o irmão Wagner tem uma casa, no município de 
Nova Fátima.  
     Dia 29, sábado, haverá  mais um encontro  
com o título “together”. Os jovens devem partici-
par e ficar atentos para saber o local. 
4.ENCONTRO DE HOMENS 
     Será no dia 29, sábado,  às 20hs, na resi-
dência do irmão Júnio Araújo. no Setor Pedro 
Ludovico. O irmão que não souber o endereço 
deve estar na porta do templo, às 19:45min Ou 
entrar em contato com o irmão Tavares. 
5.CULTO ADMINISTRATIVO 
     Não foi possível realizar na quarta-feira 
passada, o culto administrativo regular da igre-
ja. Será realizado dia 26, na próxima quarta-
feira.  
      Ordem do culto:  momento devocional—
leitura bíblica, orações;  momento deliberativo: 
convite oficial do pregador para aniversario da 
Igreja; convite oficial para o pregador do Con-
gresso da juventude; solicitação de templo para 
hospedagem da Convenção, recomendação do 
irmão Daniel Cavalcante a Faculdade Teológica 
de Brasília. 
 6.NOTA 
      No domingo passado, estiveram ausentes 
dos cultos da noite, os pastores: Aldimar- foi 
visitar a Congregação do Paulo Pacheco. O 
pastor Elias esteve na Congregação do Buriti.      
      Ontem à noite, o pastor Aldimar esteve em 
Jussara, pregando num evento da cidade. Vol-
tará hoje no período da manhã.  
       Hoje, pregará no culto da manhã o pastor 
Elias e à noite,  o pastor Aldimar. 

 7.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 Esta-
duais. 
8.PGMs   

    ●O PGM da Melhor Idade desta semana, 
será realizado na quinta-feira, às 20hs, na resi-
dência dos irmãos Orivaldo e Dorzinha, no Setor 
Bela Vista.   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 sexta-feira 

    ●O PGM  de adultos III—será  na sexta-feira. 

   ●PGM dos  jovens se reúnem na Quinta e os 
adolescentes na Sexta-feira.  
9. DOE O QUILO DO AMOR 
       Durante o mês de Junho, o departamento 
de Ação Social estará fazendo uma grande 
campanha de gêneros alimentícios não perecí-
veis, para atender as famílias necessitadas da 
igreja. Dê a sua contribuição! Entrar em contato 
com os diáconos.  
 10.OANSE 
      Ficou decidido recomeçar este trabalho no 
primeiro sábado de Agosto. Vamos fazer pri-
meiro uma boa divulgação no bairro.  Precisa-
mos de colaboradores.  Seja um instrumento de 
evangelização Se Deus já colocou no seu cora-
ção dar o apoio, fale conosco. 
11.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. 
12.CLASSE DE DOUTRINA 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. Ve-
nha conhecer as doutrinas bíblicas fundamentais. 
Matricule-se! 
13.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   Pelas autoridades do nosso Brasil e pelo povo 
brasileiro Os irmãos: Joaquim; Ernestina e Nilton 
Joaquim 
 
*************************************** 

DOMINGO É O DIA DO SENHOR 

Boas-vindas  

IBJE em Ação - Comunicações  

 

Recitativo Bíblico: Ap 7.9,10 

“Todas as nações, tribos, povos e lín-

guas, que estavam em pé diante do 

trono e em presença do Cordeiro (...) 

clamavam com grande voz: Salvação 

ao nosso Deus, que está assentado 

sobre o trono, e ao Cordeiro” 

 

Louvor congregacional: 80 HCC 

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro”  

 

Oração de gratidão e louvor a Deus 

Conhecendo os 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 
 
Palavras finais 
Oração final 

NOITE 

Boas-vindas  

IBJE em Ação - Comunicações  
 
Chamada ao Louvor e Adoração:  

“Um Só Rebanho” 574 HCC 

Oração  

Momento Missionário 

 
Batistas juntos no avanço do  

reino em Goiás 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 

união” 

Salmos 133.1 

 

Momento especial: Teatro infantil 

Conhecendo os nossos visitantes 
 

Recitativo Bíblico em uníssono 
(Salmos 7.17) 

“Eu louvarei ao Senhor segundo a sua 

justiça, e cantarei louvores ao nome do 

Senhor, altíssimo.” 

 

Ofertório e Cânticos  

Momento de intercessão  

 

Mensagem Bíblica 

Hino inspirativo 
 
Palavras finais 
Oração final 


