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PASTORAL 
A LÂMPADA E O SEU LUGAR CERTO 

“Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto, nem 

debaixo de uma vasillha, mas no velador, para que os que entram vejam a 

luz.”(Mat. 5:15). 

Quando Jesus falava sobre a lâmpada, Ele pensava na pessoa do discípulo, 

ele deve ser a lâmpada de Deus. No sentido espiritual, o crente deve ser a 

lâmpada que emite luz no  mundo, a luz  de Jesus, do Espírito que habita em 

seu  corpo.  

  Jesus mesmo veio em carne,  manifestou o amor de Deus, foi luz para 

o mundo. O nosso corpo deve ser apresentado a Deus como instrumento vivo. 

A nossa lâmpada deve estar no lugar certo “sobre o castiçal puro porá em 

ordem a lâmpada perante o Senhor continuamente (Lev. 24:4,6).    

   A lâmpada não tem valor, se colocada  debaixo da mesa ou num lugar 

escondido. O lugar do crente iluminar é na família, no trabalho, na socieda-

de, no mundo que está  envolto nas trevas do pecado, na escuridão espiritual.   

  A lâmpada também deve ser abastecida de azeite continuamente. Era 

assim no Velho Testamento “Ordena aos filhos de Israel que  tragam azeite 

de oliva, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continua-

mente(Lev. 24.2).   

  Examinemos as nossas vidas se o nosso pavio está fumegante por falta 

de azeite. Ninguém gosta de fumaça, isto é, do mau testemunho. Não pode-

mos nos conformar com pouca luz, pouca espiritualidade, pouca ousadia para 

testificar de Jesus,  e não devemos brilhar apenas por algum tempo de entu-

siasmo, de bonança, mas também em meio as provações. 

       

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

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO: 

04- Ceia 
11- Dia dos pais 
17 e 18- Congresso das Crianças 
21- Culto administrativo 
25- Culto da juventude 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
06/08- Estevão Otávio de Souza Araújo 
08/08- Elenice de França Niero 
08/08- Gabriel Sousa Martins  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Pr. Aldimar 
                             Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Ildeu 
                          Noite:  Tavares 
INTRODUÇÃO: Ester 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 

 
 

1.CEIA DO SENHOR. 
      Hoje no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma orde-
nança de Jesus para a Sua Igreja.  Participe! 
    Estão escalados para ministrar os diáconos:  
Tinoir, Haniel e Dalira.  
2.NOTA DE NASCIMENTO. 
    Nasceu na sexta-feira, dia 2, a esperada 
Alice, filha do MM Demas e Hélida. Parabéns 
ao casal e aos avós.  
3.DIA DOS PAIS.  
    No próximo domingo, no horário do culto da 
manhã, será comemorado o Dia dos Pais em 
nossa igreja.  Venha e convide os seus pais e 
avós.  
4.ENCONTRO DE HOMENS. 
    No dia 10, sábado, às 19:30h, teremos mais 
um encontro de homens na residência do irmão 
Wagner.   
     Quem não souber o endereço ou precisar de 
carona, deve vir para a porta do templo. 
5.PGMs   
    Recomeçam terça-feira, dia 6 de Agosto, 
com todos os grupos, na residência do pastor 
Aldimar.  
6.ENCONTRO DE PROMOTORES DE MISSÕES. 
      Aconteceu ontem à tarde, no templo da 
nossa igreja. A Campanha de Missões Nacionais 
começa em Setembro. 
7.COMUNICAÇÃO SOCIAL 
         Os irmãos interessados em divulgar a sua 
profissão, serviços, necessidade de trabalho, 
locação ou venda de bens “próprios”, podem 
faze-lo no grupo de igreja, é só solicitar no 
número 98232494.  Diariamente será feita a 
divulgação.  
 8.COMISSÃO DE PATRIMÔNIO. 
      O relator dessa comissão, irmão José Rodri-
gues, comunica que já foi instalado ao lado da 
janela  da secretaria da igreja, um bebedouro, 
para atender principalmente as pessoas idosas 
que tem dificuldade de descer as escadas do 
subsolo. 
9.ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS.  
    O pastor Samuel, relator da Comissão de 
Evangelismo comunica quais serão as atividades 
evangelísticas do mês de Agosto: 
Dia 10/08 - Divulgação dos trabalhos da Oan-
se e do Congresso de Crianças—às 10h.      
Dia 10/08—Início dos trabalhos da Oanse, às 
15h. 
Dia 17 e 18—Congresso de Crianças no templo. 

Dia 28—Trabalho  evangelistico na Congrega-
ção do Paulo Pacheco. 
 10.CONGRESSO PARA CRIANÇAS. 
     Consta no calendário da nossa Igreja, a 
realização de um Congresso para Crianças,  nos 
dias 17 e 18 de Agosto, no templo da nossa 
Igreja.   Guarde esta dada, dê o seu apoio e 
participe.  
11. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelos enfermos:  A irmã Benedita, mãe da 
irmã Marta. Joaquim e Nilton Joaquim. A irmã 
Ernestina, Ione. 
 12.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. 
 
******************************************** 
 

EDFIFICAÇÃO 
 

O que o mundo nos dá: 
Uma cama, mas não o sono. 
Os livros mas não a inteligência 
A comida mas não o apetite 
Uma casa, mas não um lar. 
O divertimento mas não a felicidade 
Um assento no templo mas não um lugar no 
céu(Jornal Batista). 
 
A NATUREZA MUDADA 
“E morará o lobo com o cordeiro, e o leo-
pardo com o cabrito se deitará, e o bezer-
ro, e o filho do leão e a nédia ovelha vive-
rão juntos, e um menino pequeno o guia-
rá”(Is. 11:6-9) 
 
SABER OBEDECER É A MAIS PERFEITA CIÊN-
CIA(F.G Feliez) 
 
Mais importa obedecer a Deus do que aos 
homens... o E Espirito Santo  que Deus deu 
aqueles que lhe obedecem” (Atos 5.29; 32) 

Processional Instrumental 
Boas Vindas e Convite ao Culto 
 

“O PODER DA CRUZ” 
 

Prelúdio Instrumental 
 
Leitura Bíblica: 
(Mateus 16:24 e I Coríntios 1:18) 
 
Então disse Jesus aos seus discípulos: Se 
alguém quiser vir após mim, renuncie-se 
a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e 

siga-me; porque a palavra da cruz é lou-
cura para os que perecem; mas para nós, 

que somos salvos, é o poder de Deus. 
 

Oração Invocatória  
Conhecendo nossos Visitantes 
 
Dedicação dos Dízimos ao Senhor 
Oração de Consagração  
 
Inspiração Musical: Jorge 
Mensagem Bíblica: Pastor Aldimar 
 
Celebração da Ceia do Senhor 
Hino Inicial- “Foi na cruz” 296 HCC  
Hino Final- “Porque vivo está” 137 HCC 
 
Agradecimentos e Oração Final  
Poslúdio instrumental 
 
“A ressurreição de Cristo é a esperança 
concreta e real da nossa ressurreição” 

 
 
 
 

 
 

NOITE 

Processional Instrumental  
Boas Vindas e Convite ao Culto 
 

“EM TUDO DEVEMOS  
DAR GRAÇAS” 

 
Prelúdio instrumental 
 
Leitura Congregacional  
Salmos 103:1-5 e 1º Tessanolissenses 5:18 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o 
que há em mim bendiga o seu santo nome, 
bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não 
esqueçamos de nenhum dos seus benefí-
cios; é ele quem perdoa todas as nossas 
iniquidades, quem sara todas as nossas 

enfermidades, quem redime a nossa vida da 
cova, quem nos coroa de benignidade e de 

misericórdia, quem nos supre de todo o 
bem, de sorte que a nossa mocidade se 

renova como a da águia - Em tudo dai gra-
ças; porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco. 
 

Louvor:“Como agradecer a Deus” 422HCC 
Conhecendo nossos Visitantes 
Oração de Adoração 
 
Leitura Congregacional- Bom é render 
graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu 
nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a 
tua benignidade, e à noite a tua fidelidade. 
Salmos 92:1-2 
 
Dedicação dos Dízimos ao Senhor 
Apresentação e Consagração de nossas 
Crianças 
Oração  
 
Inspiração Musical: Amanda 
Mensagem Bíblica: Pastor Aldimar 
 
Agradecimentos e Oração Final  
Poslúdio instrumental 


