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PASTORAL: 

DIA MEMORIAL 

“Tomando o pão, deu graças, partiu-o,  e o deu aos discípulos, di-
zendo: “isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam isto em 
memória de mim” (Luc. 22.19). 

William Crowder escreveu:  “Eu estava no aeroporto de Londres, 
esperando um vôo de conexão. Os alto-falantes anunciavam que, no 
Reino Unido, era “Dia Memorial”, quando as pessoas honram aqueles 
que morreram pelo seu país em tempos de guerra. 

Mais tarde o anúncio afirmava que às onze horas haveria dois 
minutos de silencio, e que agradeceriam muito se todos se lembras-
sem disso. Milhares de pessoas vindas de todas as partes do mundo, 
ficaram em silêncio como tributo aos soldados, marinheiros, navega-
dores e pilotos que morreram defendendo o Reino Unido.  

O desejo de lembrar aqueles que deram a sua vida pelo seu país, 
é nobre. Mas por mais significativo que isto seja, não pode ser compa-
rado ao privilégio de que nós temos de quando nos aproximamos da 
mesa do Senhor”.  

Ao celebrarmos a Santa Ceia, estamos obedecendo ao manda-
mento de Cristo de relembrar sua morte,  e o fazemos  “até que Ele 
venha”. Quando Ele sacrificou a sua vida por nós, providenciou o per-
dão dos pecados que nos liberta e nos assegurou um lar eterno, no 
céu. 

Em vez de deixar que a Santa Ceia se torne um rotina, faça de 
toda oportunidade à mesa um momento de refletir sobre a sua vida, o 
que você era, o que Cristo fez por você. Procure lembrar de todos de-
talhes e implicações da morte de Jesus. Faça da Ceia  um verdadeiro 
“Dia Memorial”, honrando O salvador até que Ele Volte.                              

                                                                   (Adaptado— WEC)  

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO: 
06- Show de talentos infantil 
07- Ceia 
17- Culto administrativo 
27- Casamento 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
07/07- Ulisses de Azevedo Maia 
07/07- Fernanda Quirino Trostdorf 
09/07- Delfina Totes de Morais  
09/07- Marileide Fernandes  
10/07- Cleófas Vieira 
11/07- Ana Laura Dourado de Miranda 
11/07- Marta Araújo de Castro 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
              Noite: Pr. Elias Pascoal 
DIRIGENTES:Manhã:  
                         Noite: João Tavares 
INTRODUÇÃO: Ário e Ester 
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 
 
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 
  Será ministrada  hoje,  no horário do culto 
da manhã, a Ceia do Senhor. Esta é uma 
ordenança de Jesus para a sua igreja.  Estão 
escalados para ajudar na ministração os 
irmãos: Ário, Maria Emília e Rosimeire. 
2.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. 
3.PROFISSÃO DE FÉ 
  Hoje, no horário do culto da manhã, ouvire-
mos a profissão de fé dos candidatos ao 
batismo.  E sendo recomendados pela igreja 
descerão as águas no horário do culto da 
noite.  
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
  Faleceu na sexta-feira e foi sepultado on-
tem, às 9h, o pastor Osvaldo, cunhado da 
irmã Noemi. Ele foi pastor na Segunda Igre-
ja Batista em  Goiânia por volta de 1977, 
quando esta igreja foi organizada por ela. 
Oremos por esta família enlutada.  
5.CONGREGAÇÃO 
    O líder da Congregação do Paulo Pache-
co, pediu para tirar uns dias de férias (por 
dois fins de semana). Pediu também ao pas-
tor Aldimar para providenciar  substitutos 
nesses dias de sua ausência. Hoje à noite, o 
pastor Samuel irá pregar na Congregação 
do Paulo Pacheco.  
6. AÇÃO SOCIAL 
     Os diáconos da igreja, responsáveis pela 
Ação Social, agradecem o apoio de todos 
na realização da Campanha “DOE UM QUI-
LO DO AMOR”. Foi uma generosa expressão 
de amor, que correspondeu às expectativas.  
7. MISSÕES 
    A comissão de Promoção de Missões, 
agradece à todos os irmãos que se envolve-
ram na Campanha de Missões Estaduais, e 
em especial aos que contribuíram para a 

realização do festival de comidas goianas, 
realizado no último domingo. Às irmãs Jusci, 
Dalira, Vanda, e Sílvia, que prepararam as 
comidas; à equipe do departamento infantil 
pelo envolvimento das crianças e aos jovens 
pela ajuda nas vendas e na logística, junta-
mente com o irmão Carlinhos. Que Deus re-
compense a todos! Alcançamos 735,50 reais 
na venda de comidas e as crianças 117,80 
reais na brincadeira das laranjas. 
Ainda não alcançamos o alvo, mas estaremos 
recebendo  ofertas até o final do mês. 
8.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.  
9.PGMs   
  Estão em recesso durante o mês de julho, os 
PGMs: da melhor idade, adulto I e adoles-
centes. O PGM dos jovens continua, todas as 
sextas-feiras. 
10. OANSE 
     Ficou decidido recomeçar este trabalho 
no primeiro sábado de Agosto. Vamos fazer 
primeiro uma boa divulgação no bairro. 
11. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   Pelo Carlos Eduardo, internado no hospital 
neurológico. Pelas autoridades do nosso 
Brasil e pelo povo brasileiro Os irmãos: Joa-
quim; Ernestina e Nilton Joaquim. 
 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. 
13.CLASSE DE DOUTRINA 
     Funciona no gabinete pastoral às 9hs. 
Venha conhecer as doutrinas bíblicas funda-
mentais. Matricule-se! 
 
 
*************************************** 

O DÍZIMO É DO SENHOR 
NÓS SOMOS DO SENHOR 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio e Oração Invocatória 
Conhecendo os nossos visitantes   
  
  Leitura Alternada (Cl 1.15-20; Ap 5.12) 

DIRIGENTE: O [Filho amado] é imagem 
do Deus invisível, o primogênito de toda a     
criação; porque nele foram criadas todas 
as coisas nos céus e na terra, as visíveis e 
as  invisíveis, sejam tronos, dominações, 
sejam principados, sejam potestades. 

CONGREGAÇÃO: Tudo foi criado por 
Ele e para Ele. Ele é antes de todas as      
coisas, e nele subsistem todas as coisas; 
  
DIRIGENTE: também Ele é a cabeça do  
corpo, da igreja; é o princípio, o primogê-
nito dentre os mortos, para que em tudo  
tenha a preeminência, porque aprouve a 
Deus que nele habitasse toda a plenitude, 
e que, havendo por ele a paz pelo sangue 
da cruz, por meio dele reconciliasse con-
sigo mesmo todas as coisas, tanto as que 
estão na terra como as que estão nos céus. 
  
TODOS: Digno é o Cordeiro, que foi  
morto, de receber o poder, e riqueza, e       
sabedoria, e força, e honra, e glória e   
louvor. 
 
Ofertório e Cânticos  
Oração de gratidão 
Mensagem Bíblica 

Distribuição dos elementos:  

“Preciosa a Graça de Jesus” 314 HCC 

Memorial da Ceia do Senhor 
Oração final 
Recolhimento dos Cálices:  

           “Livre em Cristo” 308 HCC  

Pastorais e Poslúdio  

NOITE 

Boas-vindas e motivo do Culto 

Prelúdio e Oração Invocatória 

Recitativo Bíblico em uníssono (1 Cr 16.23)  

“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai 

de dia em dia a sua Salvação”  

 “As Novas do Evangelho” 299HCC 

Conhecendo os nossos visitantes 
 

Leitura Bíblica Alternada                         
(Salmo 84. 1-3; 11-12)  

 
DIRIGENTE: Quão amáveis são os teus       

tabernáculos Senhor dos Exércitos! A minha 

alma suspira e desfalece pelos teus átrios; o 

meu   coração e a minha carne exultam pelo 

Deus vivo! O pardal encontrou casa, e a     

andorinha, ninho para si, onde acolha os seus   

filhotes, junto, aos teus altares, Senhor dos 

Exércitos, Rei meu e Deus meu!  

           “Que Alegria Neste dia” 611 HCC  

Oração de Louvor 

TODOS: Porque o Senhor Deus é sol e      

escudo; o Senhor dá graça e glória; nenhum 

bem sonega aos que andam retamente.             

Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que 

em ti confia. 

Ofertório e Cânticos  

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

Mensagem Bíblica  

Música inspirativa 

Oração final  
Pastorais e Poslúdio  


