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PASTORAL 

UMA BATALHA CONTÍNUA 

   Gostemos ou não, estamos numa batalha contínua contra as   
forças do mal(Ef.6:10-16) - uma batalha descrita como uma 
“luta”(v.12). A palavra grega trás a ideia de uma “luta corpo a corpo”. 

    Paulo escreveu a Timóteo:  “Esta instrução te dou, meu filho 
Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas 
combatas o bom combate”(I Tim. 1.18).  

    Mais adiante ele acrescentou: “Mas tu, ó homem de Deus,   
foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a     
paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé”(I Tm. 
6:11,12). E no final do seu ministério, Paulo disse: “Combati o bom 
combate, acabei a carreira”(II Tm. 4.7). 

    Estas instruções e metáforas revelam que a vida cristã não é 
um estilo de vida de descanso. Ao contrário, ela é  um estilo de vida 
que segue o exemplo de nosso Senhor na luta contra o pecado em 
todas as suas formas.  

    Na Cruz, Cristo venceu a batalha decisiva sobre os poderes do 
pecado, mas na providência e plano de Deus, os inimigos derrotados 
ainda não foram julgados. Eles ainda travam uma guerra contra Deus 
e, num sentido real, o campo de batalha entre Cristo e o pecado  está 
agora em nossa vida diária. 

   Esta é uma verdade: devemos lutar contra o pecado enquanto 
ele se opõe a nós  no processo ativo do nosso  crescimento espiritual. 
Mas também lutamos com os efeitos do pecado—como o sofrimento 
de varias moléstias físicas, tristeza e morte; e os conflitos emocionais 
que são parte do nosso crescimento espiritual e do processo de ajudar 
os outros a crescer.                            

                                                                      (Neil Anderson) 

 

 

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO: 

17- Culto administrativo 
27- Casamento 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
14/07- Luciana Martins da Silva 
15/07- Sofia Sousa Ferreira 
17/07- Priscila Chediak Pinho 
18/07- Samuel Neves 
18/07- Pedro Henrique Ramos Silva 
18/07- Moisés Nogueira da Silva 
19/07- Maria Luísa Lustosa Pascoal 
20/07- Daniel Fernandes da Silva 
20/07- Zilda Reis Gonçalves 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Pr. Abelardo   
                             Noite: Pr. Aldimar  
DIRIGENTES: Manhã: João Tavares 
                          Noite:  
INTRODUÇÃO: Juliana e Carlos Sérgio 
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.APOIO ÀS CONGREGAÇÕES 
   Hoje, no horário do culto da noite, estará 
pregando na Congregação na cidade de     
Anicuns,  o pastor Claudio. Irá também, re-
presentando os homens da Igreja o irmão 
Leonardo Rebouças, para ajudar na música.  
  Estará dando apoio também, no horário do 
culto da noite, à Congregação do Paulo 
Pacheco, o pastor Abelardo. Devemos como 
igreja dar o nosso apoio em oração.  
2.MISSÕES: JESUS TRANSFORMA 
   Jesus Transforma Crianças 
             Palmas – TO 
             1-8 de julho de 2019 
   Jesus transforma Crianças 
             Brasília – Vale do Amanhecer 
           14-21 de julho 2019 
   Jesus Transforma  
             Abadiânia – GO 
             20 - 28 de Julho 2019 
Participe e ore por este trabalho! Invista 
alguns dias das suas férias na obra         
missionária.  
 3.CONVITE   
    Alessandra Miranda e os formandos do 
curso de Medicina 2019 da Universidade de 
Uberaba(UNIUBE), convidam esta igreja 
para as solenidades de sua formatura: Culto 
Ecumênico, dia 24/07/2019, às 19:00h, na 
Capela do Colégio Marista, a Rua São Se-
bastião; Colação de Grau dia 26 de julho, 
às 20h, no Centro de Eventos Romulo Kardec 
Camargo, Rua Barão do Rio Branco, 1717, 
Uberaba-MG. 
4. MISSÕES ESTADUAIS 
   A campanha foi encerrada em nossa Igre-
ja, mas não a oportunidade de contribuir e 
orar por esta obra. Participe! 
5.LITERATURA 
   Comunicamos que  a literatura da E.B.D já 
está à disposição dos irmãos na secretaria. 
Mas  os alunos e professores devem procurar 
a direção da E.B.D. 
6.PGMs   
   Estão em recesso durante o mês de julho, 
os PGMs: da melhor idade, adultos I e ado-
lescentes. O PGM dos jovens continua, todas 
as sextas-feiras. 
  

7. OANSE 
      Ficou decidido recomeçar este trabalho 
no primeiro sábado de Agosto. Vamos fazer 
primeiro uma boa divulgação no bairro.  
8. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   Pelo Carlos Eduardo, internado no hospital 
neurológico. Pelas autoridades do nosso 
Brasil e pelo povo brasileiro Os irmãos:  
Joaquim e Nilton Joaquim. A irmã Ernestina 
está melhorando, a medida que os remédio 
estão sendo   tirados.  
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.CLASSE DE DOUTRINA 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas funda-
mentais. Matricule-se! Uma nova turma está 
sendo iniciada. 
***************************************** 

O DÍZIMO É DO SENHOR 

NÓS SOMOS DO SENHOR 

****************************************** 
EDIFICAÇÃO 

“QUEM DÁ AOS POBRES, EMPRESTA A 

DEUS, E ELE RECOMPENSARÁ”  

 (Prov.19.17) 

****************************************** 
  ● A fé vai além da razão, mas fundamenta
-se nesta. O conhecimento é a escada por 
meio da qual a fé sobe mais alto; o trampo-
lim pelo  qual ela pula mais adiante” 

 ● O propósito do Novo Testamento é tornar 
todo cristão em testemunha e ganhador de 
almas... O propósito de Deus é que toda 
congregação cristã local seja organizada 
para testemunhar, bem como adorar, e que 
todo indivíduo cristão participe desse traba-
lho”(Jonhn Stott) 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio e Oração Invocatória 

                 Leitura Bíblica Alternada 
  (Salmo 34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6) 

Dirigente - Perto está o Senhor dos que 

têm o coração quebrantado, e salva os 

contritos de espírito. Os olhos do Senhor 

estão sobre os justos, e seus ouvidos      

atentos ao seu clamor.   

Todos  - A nossa alma espera no Senhor; 

Ele é o  nosso auxílio e o nosso escudo. 

Confia no Senhor de todo o teu coração. 

Reconhece-o em todos os teus caminhos, 

ele endireitará as tuas veredas. 

“Ó Senhor, Vem me Dirigir!” 212 HCC 

Oração de Adoração  
Conhecendo os nossos visitantes 

 Leitura Bíblica: 1Crônicas 16:8; Salmo 

96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; 

fazei conhecidos entre os povos os Seus 

feitos. Porque Grande é o Senhor, e digno 

de ser louvado. Cantai-Lhe, falai de todas 

as Suas obras maravilhosas. Porque   

Grande é o Senhor, e digno de ser          

louvado.” 

Ofertório e Cânticos             
Oração de dedicação 

Mensagem Bíblica: Pr. Abelardo Rodrigues                                                        

Oração final 
Poslúdio Instrumental 

NOITE 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio e Oração Invocatória 

Leituras Bíblicas Alternadas com Hinos e 

Cânticos: (Sl 34.8 e 9; Lc 4.8; Dt 11.16; Is. 

37.16; Sl. 145.13; Is. 6.3; Ap. 4.8; Sl. 96) 

Dirigente: Oh! Provai e vede que o Senhor é 

bom; bem-aventurado o homem que nele se 

refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, 

pois nada falta aos que o temem.            

Guardai-vos para que o vosso coração não se 

engane, e vos desvieis, e sirvais a outros  

deuses, e os adoreis. Ao Senhor teu Deus        

adorarás, e só a ele servirás. 

Todos: Tu, só Tu és Deus de todos os reinos 
da Terra. Tu fizeste o céu e a terra. (…) O teu 
reino é um reino eterno; o teu domínio dura 

por todas as gerações. 

“Saudai o Nome de Jesus” 56 HCC 

Dirigente: Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
dos exércitos!  Santo, Santo, Santo, é o    

Senhor Deus, Todo-poderoso! 

 “Santo! Santo! Santo!”  2 HCC 

Oração de Louvor 
Conhecendo nossos visitantes 

Dirigente: Cantem ao Senhor um novo   

cântico! Bendigam o seu nome! Anunciem a 

sua glória! Porque grande é o Senhor e digno 

de ser louvado! O Senhor reina! 

Ofertório e Cânticos  
Oração pelas crianças 
Mensagem Musical 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

Oração e Música final 
Pastorais e Poslúdio  


