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Boletim Informativo Semanal — 05 de Maio de 2019 

PASTORAL  
        

      O USO CORRETO DO DIA DO SENHOR. 
 

    As pessoas não-convertidas não têm grande interesse no uso correto do Dia do Se-
nhor, e inúmeros crentes não levam a sério este assunto.  Em razão disto precisamos con-
siderar  alguns fatos importantes: 
1.Quando a Bíblia usa o termo “sabbath” não é o nome de uma dia da semana. A pala-
vra é usada para descrever um tipo de dia, um dia DE descanso do trabalho.  
 
2,O “sábado” (descanso) não é uma instituição judaica. Deus o instituiu na criação 
(Gen. 2:1-3). É um dom de Deus para a humanidade(Mc.2.27) 
 
3.Em certo aspecto, os Dez Mandamentos são diferentes de todas as outras leis encon-
tradas nas Escrituras. Deus os escreveu com o seu próprio dedo. O quarto Mandamento 
dEle é positivo, o mais comprido e o mais detalhado dentre os dez, fazem uma ligação 
entre os aspectos divino e humano, moral e espiritual da Lei(Ex.20:8-11; 31;18) 
 
4.O “sábado” era importante para nosso Senhor Jesus. A Bíblia não nos fala muito so-
bre os hábitos de Jesus, mas diz que Ele tinha o costume de ir à sinagoga no 
“sabbath”(Luc.4.16).  Jesus anunciou que era Senhor do dia de “sabbath”(Mc.2.28).  
 
5.O Senhor do “sabbath” transferiu este dia para o primeiro dia da semana. Este foi o 
dia em que Ele ressuscitou dos mortos(Jo.20:1-18).  Apareceu aos discípulos(Jo. 20:19-
26) e derramou o seu Espírito(Atos 2.1).  
 6.Os apóstolos e a igreja primitiva guardavam com distinção o primeiro dia da semana
(At.20.7; I Cor. 16.2).  Para evitar confusão , o Novo Testamento Grego chama o sábado 
judaico de  “o primeiro sabath”, o primeiro dia da semana.  
 
     O domingo é Dia de Bênção, visível a todos. Recorda aos homens e mulheres caídos 
que existe um Deus a quem eles devem adorar; dá aos crentes a oportunidade de se reu-
nirem ao redor da Palavra e, assim, mantém a vida espiritual deles; fornece oportunidade 
para a pregação do evangelho;  
      Reunir a família  para o aprendizado da Palavra de Deus na casa do Senhor, 
fortalece os laços das famílias da Igreja; permite que as pessoas descansem,  promove 
a saúde, façam  visitas.   E a lista pode continuar. (Willian Secker).  

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

ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO: 
05- Domingo: Ceia 
11- Sábado: Casamento 
12- Domingo: Dia das mães  
15- Quarta: Culto administrativo 
25- Sábado: *Encontro de Adoradores  
                    *Culto de Jovens - Templo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
06/05- João Gabriel 
07/05-Caio Guilherme Vieira de Oliveira 
09/05-Aldimar Miranda de Carvalho 
09/05-Maria Oneide Sousa Rego Martins 
10/05-Valmir Martins de Jesus 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Pr.Antônio Barros 
  Noite:  Pr. Aldimar  
DIRIGENTES: Manhã: Tinoir 
                          Noite: Almáquio e Ilka 
INTRODUÇÃO: Alessandra e Felipe 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Haniel 
 

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 ordenança do Senhor da 
Igreja. Participe! 
     Estão escalados para ajudar na minis-
tração os irmãos: Ário, Rosimeire e Maria 
Emília. 
2.DIA DAS MÃES. 
     Será comemorado em nossa igreja no 
próximo domingo, no  horário do culto da 
manhã, como acontece  todos os anos.  
     Será uma oportunidade para convidar 
as nossas mães e avós, que não são da 
igreja.Elas serão homenageadas, mas  tam-
bém poderão ouvir  a  Palavra de Deus.  
3.HOMENS DE DEUS.   
       Os homens da nossa Igreja estarão 
realizando mais um encontro no dia 18 de 
Maio, sábado, às 20hs, na residência do 
irmão Ário Araújo. Participe !  
4.USO DO  TEMPLO. 
      Solicitamos aos irmãos,  que depois das 
programações especiais das organizações  
realizados no templo, tenham o cuidado de 
desligar todas as lâmpadas, principalmente 
o ar condicionado. Nos últimos meses a 
conta  de luz veio muito alta.  
5.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil. Portanto, 
somente A CONTA DO BB deve ser usada.  
Ag. 3648-X 
CC. 123246-0 
CNPJ 00.147.470/0001-82 
6.PGMs 
       Depois do feriado prolongado, voltam 
a se reunir com regularidade nos lares  os 
pequenos grupos. Participe! 
6.CASSE DE DOUTRINA. 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhece as doutrinas bíblicas funda-
mentais. Matricule-se! 
7.MOTIVOS DE ORAÇÃO.  
    ●O irmão João Tavares continua se 
recuperando de uma cirurgia; em trata-
mento de saúde: Zilda Reis; Carlos Eduar-

do, irmão do Carlos Sérgio em tratamento;  
Joaquim; Ernestina e Nilton Joaquim,  e 
Maria Cesária.  
      Devemos continuar orando pela Ve-
nezuela,  pelos seus líderes ,  para que 
seja encontrada uma solução para o bem 
estar da povo tão sofrido. 
------------------**********----------------- 

 CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. 
Proposta  do Conselho da CBB(algumas): 
1.PACTO COOPERATIVO. 
   Propomos que se estabeleça um critério e 
condição de filiação e permanência na 
CBB, fidelidade ao PACTO COOPERATI-
VO, definindo-se como requisito para a 
filiação o ideal de 10%  como contribuição 
do plano cooperativo.  
2.EDUCAÇAO TEOLÓGICA. 
   Consolidar a Educação a Distância, por 
meio do Sistema Batista Integrado de Edu-
cação Teológica(nos 3 Seminários  da CBB.) 
3.IGREJA MULTIPPLICADORA 
    Despertar de maneira mais efetiva as 
Igrejas na implantação dos pequenos gru-
pos.  
4.DINAMIZAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS: 
     Propomos que se melhore a ênfase da 
programação das Assembléias para uma 
maior inspiração devocional, adoração, 
capacitação, comunhão e encorajamento. 
5.NOVA GERAÇÃO. 
    Propomos que se viabilize a participa-
ção da nova geração na Convenção,. prin-
cipalmente por meio do Conselho Geral. 
———————*****———————— 
        ALIANÇA BATISTA MUNDIAL 
Dados atuais: 
>Somos 139 Convenções  no mundo. 
>Somos 169.000 Igrejas  no mundo. 
>Somos 47.000.000 membros no mundo. 
Sem contar os congregados.  
●Próximo Congresso.  Será realizado na 
cidade do Rio de Janeiro, de 22 a 26 de 
julho de 2020. O último realizado no Brasil 
foi em 1960. 
 
 

 
Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio e Oração Invocatória 
      

“O Senhor é o meu rochedo, a minha 
fortaleza e o meu libertador” (2 Sm 22.2) 
 
Canto Congregacional:  
“Livre em Cristo” 308 HCC    
Momento de intercessão  
  
Conhecendo os nossos visitantes 
  
Leitura Bíblica em Uníssono: Sl.148.13; 
I Tm 1.17 

 

“(...) louvem o nome do Senhor, pois só 
o seu nome é exaltado: a sua glória está 

sobre a terra e o céu. Ora, ao Rei dos 
séculos, imortal, invisível, ao único Deus 

seja honra e glória para todo o sempre. 
Amém!” 

 
Ofertório e Cânticos  
Oração de gratidão 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Antônio Barros 
Distribuição dos elementos:  
“O Rei da Glória” 194 HCC                        

 

Memorial da Ceia do Senhor 

Pastorais e Oração final 
Poslúdio Cantado  

NOITE 

 

Boas-vindas e mo�vo do Culto 

Prelúdio e Oração Invocatória 

Comunicações IBJE 

 

Leitura Bíblica Alternada: 1 João 4:4; 1 

João 4:7; Sl  127.1; Js 24.15 

 

Dirigente: Filhinhos, sois de Deus, e já os 

tendes vencido; porque maior é o que 

está em vós do que o que está no mun-

do. Amados, amemo-nos uns aos outros; 

porque o amor é de Deus; e qualquer que 

ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 

 

Congregação: Se o Senhor não edificar a 

casa, em vão trabalham os que a edifi-

cam. Eu e minha casa serviremos ao Se-

nhor  

 

“Nossa Morada na Rocha Está” 416 HCC 

 

Momento especial: Mês da Família  

Momento de intercessão  

Ofertório e cân�cos  

 

PENSE LARANJA!!  

 

Oração pelas crianças 

Inspiração musical: Amanda Bastos 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Benção apostólica  

 

Poslúdio 


