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PASTORAL 

 
O PROPÓSITO DE DEUS 

 
    Deus deu a cada criatura feita por Ele, uma habilidade especial para 

cumprir o seu propósito. Por exemplo, alguns animais correm, outros saltam, 
alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem seu papel espe-
cifico a desempenhar baseado na maneira pela qual foi formado por Deus. 

 

     Isso é verdade também, para as pessoas,  para qualquer outro ser 
humano.  Você foi projetado de maneira singular, conectado e “moldado” por 
Deus pra fazer determinadas coisas. Você não é produto de uma linha de 
montagem, feita em larga escala e sem nenhum cuidado especial: é uma obra
-prima original, singular, feita sob encomenda. 

 
    Antes de projetar um edifício, o arquiteto primeiramente pergunta: 

“Qual será o seu propósito? Para que  servirá?  Como será usado? A função 
pretendida determina a forma do prédio. Antes de criar você, Deus decidiu o 
papel que você desempenharia neste mundo. Ele planejou a maneira exata 
pela qual queria que você O servisse e depois o modelou para algumas  tare-
fas. Você é o que é porque foi feito para um propósito específico neste mundo
(Rick Warren).  

 
   Deus nunca desperdiça nada. Ele não lhe daria aptidões,  talentos, 

dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usar 
tudo isso pra a glória Dele. Ao identificar e compreender esses fatores, você 
pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida.  

 
Descobrir seu propósito específico de vida abre a maravilhosa oportuni-

dade de usar o que você recebeu de Deus para servir às pessoas de sua gera-
ção; cumprir o seu propósito máximo em todos os âmbitos da vida secular, 
espiritual  e viver uma vida com significado. Qual será a contribuição da mi-
nha vida?  Estou disposto a cumprir o propósito estabelecido por Deus para a 
minha vida? (Erik Rees). Qual é o  seu propósito? Está de acordo com o de 
Deus? 
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ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO: 
05- Encontro de Homens 
06- Ceia 
23- Culto administrativo 
19- Culto dos Jovens 
27- Eleição da Comissão de Indicações 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
01/10- Augusto Henrique N. Nunes 
02/10- Angelina Maria  
03/10- Josilene Gonçalves Nogueira Rocha 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Yuri Breder 
                           Noite: Pr. Yuri Breder 
DIRIGENTES: Manhã: Jemima 
                          Noite:  Handel 
INTRODUÇÃO:  Inácio e Elissonia 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Maria Emília 
 
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.CONGRESSO DE JOVENS. 
     Começou sexta-feira e termina hoje à noite. 
Registramos aqui a nossa gratidão ao pastor 
Yuri Breder, pastor da juventude da Primeira 
Igreja de Campo Grande,  por ter atendido o 
convite da nossa juventude para ser o preletor 
oficial  e ter nos abençoado nestes  três dias. 
     Agradecemos os palestrantes das oficinas: 
Nathalia Bittencort, psicóloga  e ao pastor Ra-
phal  Tarso.  Bem como a banda Doxa Worship 
pela inspiração musical.  Que Deus recompense 
e continue a usar estes irmãos. 
2.NOTA DE FALECIMENTO. 
     Faleceu no domingo, dia 22, o pastor Gil-
berto Pio. Ele foi pastor da igreja do Jardim    
Tiradentes(filha da nossa Igreja),  por 11 anos. 
Foi sepultado da segunda-feira.   
      Faleceu na quarta-feira e foi sepultada na   
quinta-feira, a imã Selma, filha da irmã Marle-
ne e  do saudoso pastor Silas. Esta família aju-
dou muito a nossa  igreja quando ainda era 
congregação.  Oremos para que Deus console 
esta família.  
3.CONVITE DE CASAMENTO. 
      Os irmãos Gilmar e Cleuza, convidam esta 
igreja para a cerimônia do seu casamento, a 
realizar-se no dia 12 de  outubro, às 19:30h, no 
templo da igreja Batista no Setor Garavelo, à 
rua 1-B Qd.37, lt 05. 
4.CEIA DO SENHOR. 
        No próximo domingo, dia 06, será minis-
trada a Ceia do Senhor em nossa Igreja. Esta é 
uma ordenança de Jesus para a Sua Igreja. 
Participe!  Estão escalados para ajudar na mi-
nistração os irmãos: Dalira, Haniel e Tinoir. 
5.UTILIDADE PÚBLICA. 
       Dia 06 de outubro de 2019, haverá elei-
ções  do Conselho Tutelar em várias regiões da 
Capital. O local de votação na região sul, será 
no Escola Municipal Itamar Martins. O irmão 
Júnio Rodrigues(114), está colocando o seu no-
me a disposição da comunidade. 
6. ENCONTRO DE HOMENS 
     O encontro de homens acontecerá no dia 05 
de Outubro, na congregação de Buriti Sereno. 
7.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Esta 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. 
 

8.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 
estiveram reuni-
dos  na segunda-
feira passada 
com o governa-
dor para conse-
guir a liberação 

do Centro de Convenções para a realização  
da Assembleia da CBB em Janeiro e a Comemo-
ração dos 100 anos da CBG. O espaço já está 
reservado mas estão pleiteando sem custo. Eles 
ouviram a promessa de liberação com o custo 
mínimo. Oremos pela liderança e a decisão 
final.  
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
   O pequeno Joaquim, neto do pastor Abelardo 
em recuperação  de uma cirurgia.       
    Sofia, filha da dona Carol, colega de traba-
lho da irmã Ilka;  Dora; Nilton Joaquim,  Ernesti-
na, todo em tratamento da saúde.  
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.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. 
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. 

 
 
 
 
 

Prelúdio 
 
Boas Vindas 
Oração 
 
Leitura Bíblica (Efésios 1.4-6) 
Avisos 
 
Louvor – Juventude IBJE 
Oração 
 
Reflexão Bíblica-Pr. Yuri Breder 
Oração 
 
Poslúdio  
 
 

NOITE 

 

 

 

 

Vídeo 
Prelúdio 
 
Boas Vindas 
Oração 
 
Leitura Bíblica (Eclesiastes 12.13) 
Avisos 
 
Inspiração Musical 
Coral Juventude IBJE 
 
Louvor – Juventude IBJE 
 
Teatro 
Oração 
 
Reflexão Bíblica – Pr. Yuri Breder 
Oração e Poslúdio 


