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PASTORAL  
PASSANDO ADIANTE OS VALORES FAMILIARES 

“Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis” 
(I Sam. 9.1) 

      Quis viveu num tempo de mudanças. O povo de Israel era governado pelos juízes. Mas o mo-
mento era difícil, o povo estava dividido, insatisfeito, espiritualmente decadente. A nação clamava 
por um rei.  
       Um dia Quis mandou seu filho Saul procurar as jumentas que haviam se desgarrado, estavam 
perdidas. Ele era um homem rico, bem sucedido. Mas será que ele teve o cuidado de passar para os 
seus filhos os valores mais importantes? 
        Será que ele preparou  Saul  pessoalmente  para ser equipado com os valores familiares e 
espirituais  necessários para a vida?  Será que ele preparou Saul para as responsabilidades que 
teria um dia - ser o rei de Israel, lidar com as necessidades do povo e cuidar das  coisas de Deus?      
        A vida de Saul nos revela algumas coisas que ele aprendeu com o seu pai e outras que não 
aprendeu ou se aprendeu,  não colocou em prática: Saul,era um jovem “tão belo que entre os filhos 
de Israel não havia outro homem mais belo do que ele; desde os ombros para cima, sobressaia a 
todo o povo”(I Sam. 9.2) 
       A  princípio, se mostrou um jovem obediente e pronto a servir— saiu em busca dos animais 
do seu pai.Mas depois, ele tomou decisões impulsivas e tolas. Ele mostrou que carecia de auto-
confiança, o que o levou a extremos acessos de ciúme. Seus vícios e fraquezas pessoais acabaram 
por destruir a sua vida.  Quem poderia imaginar que um jovem de tão boa aparência poderia se 
tornar em um rei instável, maldoso? O que podemos aprender  desta história tão conhecida? O 
que ela pode nos ajudar hoje no contexto da família?      
       Deus pode usar uma  coisa trivial, comum da vida,  para nos levar aonde Ele quer, com um 
propósito muito maior.  Saul saiu em busca das jumentas do seu pai e encontrou um reino.  
       Será que hoje como cristãos não estamos seguindo a cultura que se apoia na aparência exteri-
or, nos valores materiais, em oferecer tão somente o melhor conhecimento intelectual para os nos-
sos filhos?  Saul tinha uma boa aparência, era alto, bonito, mas não estava preparado espiritual-
mente para o cargo que veio a exercer. 
     Precisamos prestar atenção no desenvolvimento do caráter cristão dos nossos filhos. Obser-
var o comportamento de cada um, as ações e reações no dia a dia:  se são egoístas, sem domínio 
próprio, sem mansidão, sem princípio de justiça e  amor. Porque destas coisas vão precisar para a 
vida pessoal, para a família  que vão formar, a função secular que vão exercer— as pessoas com 
quem vão se relacionar, a posição de líder que poderão ter.  
      Meus irmãos, Quis não imaginava que o seu filho seria rei. Nós também não sabemos o papel   
que os nossos filhos  exercerão no futuro, na sociedade, na família, na igreja. Mas podemos fazer o 
melhor por eles hoje, transmitindo valores morais e espirituais. Peçamos ajuda de Deus para enxer-
gar e ensinar aquilo que realmente será importante para eles viverem e cumprirem os propósitos de 
Deus para as suas vidas.  

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO: 
01-sábado:  Culto de jovens 
02-domingo: Ceia 
08-sábado: Encontro das Mulheres 
09-domingo: Dia do Pastor 
15-sábado: Casamento 
19-quarta-feira: Culto Administrativo 
22- sábado: Encontro de Homens 
22/23-sábado e domingo:Retiro da juventude 
29-sábado: Encontro de jovens “Together” 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
26/05-Benedita Ferreira de Araújo 
27/05-Lorena Fernandes 
27/05-Juliana Fernandes 
27/05-João Tavares Corrêa 
29/05-Rodrigo Pires de Morais  
01/06-Nelson Tonasso Junior 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
              Noite: Pr. Geraldo Ventura 
DIRIGENTES:Manhã:Fred e Família 
                         Noite:Pr. Samuel e Família 
INTRODUÇÃO:  Lorena e Valmir 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Ário 
 
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 

 
 

1.ENCERRAMENTO DO MÊS DA FAMÍLIA 
     Hoje, no horário do culto da noite  esta-
remos encerrando as programações do mês 
da família em nossa igreja. 
       Estará pregando no  culto da noite, o 
pastor Geraldo Ventura. Muito  conhecido 
no meio batista.  Foi presidente da Conven-
ção Batista Goiana e pastor da Primeira 
Igreja Batista em Anápolis.  
 
2.CEIA DO SENHOR 
       No próximo domingo, no horário do 
culto da manhã, será ministrada a Ceia do 
Senhor. Esta é uma ordenança de Jesus 
para a Sua igreja. Participe. 
 
3.RELATÓRIO  
     No próximo domingo, no horário do 
culto da noite, o pastor Ailton estará pre-
gando e dando um relatório do trabalho 
realizado em Moçambique, sob a orienta-
ção da Junta de Missões Mundiais. 
 
4.CANTINHO DA LEITURA 
     A irmã Odete teve a ideia de montar  
no condomínio do seu prédio, um cantinho 
para a leitura. Os moradores já estão fa-
zendo as suas doações de vários tipos de 
livros.   
     Ela está contando com o apoio dos 
membros da igreja,  no sentido de doarem 
livros evangélicos,  em boas condições e 
que sejam uteis tanto para evangelização 
como para edificação cristã. Faça a sua 
doação, procure esta irmã.   
 
5.CULTO DA JUVENTUDE 
       Será realizado no dia 1º de junho, 
sábado, no templo da Igreja. Esperamos 
contar com a participação de todos jovens 
da igreja e possam trazer visitantes. 
 
6.HOMENS DE DEUS 
     A liderança desse trabalho comunica 
que o próximo encontro será no dia 22 de 
junho. 
 

7. ORQUESTRA IBJE 
    Hoje, no culto da manhã, teremos a par-
ticipação dos alunos do projeto de orques-
tra da IBJE. Agradecemos a presença de 
todos, em especial ao professor Jhonnes e 
aos alunos. Saiba como participar com o 
MM Demas.   
 
8. USO DO  TEMPLO 
   Solicitamos aos irmãos,  que depois das 
programações especiais realizadas no tem-
plo, tenham o cuidado de desligar todas as 
lâmpadas e o ar condicionado. 
 
9.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. 
 
10.PGM 
       O PGM da Melhor Idade foi  realiza-
do na quinta-feira passada, foi realizado   
residência do irmão Cleófas, foi uma bên-
ção!.   
    Nesta semana será na residência da 
irmã Alvina Araujo. Quem não souber o 
endereço deve vir para a porta do templo. 
Da igreja.  Sairemos às 19:45min da  par-
ticipe!  Participe! 
     O pastor Samuel foi eleito como coor-
denador dos PGMs. Ele estará preparando 
líderes, organizando mais grupos, divulgan-
do os dias em que estarão de reunindo. 
 
11.CLASSE DE DOUTRINA 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas fun-
damentais. Matricule-se! 
 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Joaquim; Ernestina e Nilton Joaquim.  E 
pelas autoridades do nosso Brasil e pelo 
povo brasileiro 
 

Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio Instrumental  
IBJE em Ação - comunicações  
 
Ó profundidade das riquezas, tanto 
da sabedoria, como da ciência de 

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

caminhos! 
Por que quem compreendeu a mente 

do Senhor? ou quem foi seu  
conselheiro? 

Ou quem lhe deu primeiro a ele, para 
que lhe seja recompensado? 

Porque dele e por ele, e para ele, são 
todas as coisas; glória, pois, a ele 

eternamente. Amém. 
Romanos 11:33-36 

Canto inspirativo 
Oração  
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Momento de intercessão 
Canto inspirativo 

 
“Se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os que a edificam; se 
o Senhor não guardar a cidade, em 
vão vigia a sentinela Eu e a minha 

casa serviremos ao Senhor”.  
Salmo 127:1 - Josué 24:15b  

 
Ofertório e Cântico 
Oração de Gratidão  

Momento  
 

 
 
 

Mensagem - Pastoral 
Palavras finais e Oração 
Pósludio Instrumental 
 
 

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 
IBJE em Ação - comunicações  
 
Leitura Bíblica Alternada:  
Hebreus 10:22-24 
 
Dirigente: Cheguemo-nos com verda-
deiro coração, em inteira certeza de fé, 
tendo os corações purificados da má 
consciência, e o corpo lavado com  
água limpa, 
 
Todos: Retenhamos firmes a confissão 
da nossa esperança; porque fiel é o que 
prometeu. 

 
Hino Congregacional: 338 HCC  
“Nossa Fé Jesus Contemplará”   

 
Conhecendo os nossos visitantes 
Momento de intercessão 
 

...consideremo-nos uns aos outros,  
para nos estimularmos ao amor e às 
boas obras, Não deixando a nossa  
congregação, como é costume de  

alguns, antes admoestando-nos uns aos 
outros; e tanto mais, quanto vedes que 

se vai aproximando aquele dia. 
Hebreus 10:22-24 

Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão  

Momento  
 

Mensagem - Pastoral 
Palavras finais e Oração 
Pós- ludio 
Ins-

trumental 
 

 


