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PASTORAL 

AS PROVAÇÕES DA VIDA 

“Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, 
a provação”(Tg 1.12) 

Todos, por certo, já fomos provados em algum aspecto e momento 
da vida. Alguns podem estar experimentando hoje pela primeira vez 
ou novamente. Todos nós sabemos que o diabo é tentador, leva a 
pessoa para o erro,  acusador e  atormentador, cria situações e pro-
blemas para nos afligir e destruir a nossa fé.  

  Sabemos também, que muitas coisas ruins nos acontecem por-
que nós mesmos contribuímos e nos fazem sofrer. Outras acontecem 
como provações permitidas por Deus, mas sempre com um bom   
propósito — para nos moldar, fazer crescer, aprender a depender 
mais de Deus.  

É possível que neste momento, ao ler esta reflexão textual, você 
esteja passando por alguma grande provação, por algum teste quase 
insuportável. A perda de um ente querido, a falta de trabalho, uma 
enfermidade inesperada, por dificuldade de relacionamento na famí-
lia, no trabalho.     

 É bom lembrar que Deus  vê, sabe e conhece  o que você está 
passando. Ele jamais permitirá que você enfrente provações maiores 
do que as que possa suportar: “Deus é fiel; Ele não permitirá que   
vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando   
forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que 
possam suportar(I Cor.10:13). 

O salmista também coloca diante de nós esta promessa de Deus 
“Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança 
dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente(Sl. 9:18) 
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ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO: 

17- Culto administrativo 
27- Casamento 
 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
22/07- Angela Cristina Ferreira de Brito 
25/07- Ário Felipe Borges Alves Araujo 
27/07- Marcos Chediak Pinho 
27/07- Leandro Correia da Silva 
 
 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Pr. Aldimar 
                             Noite: Pr. Ailton  
DIRIGENTES: Manhã: Ário  
                          Noite: Ildeu  
INTRODUÇÃO: Valmir e Liliane 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Rosimeire 
 
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.NOTA DE FALECIMENTO 
   Faleceu na quarta-feira passada, o irmão 
Carlos Eduardo, irmão do  Carlos Sérgio da 
nossa igreja. O corpo foi velado no templo 
da Igreja Batista da Redenção, onde foram 
realizados dois cultos — às 10h e às 14:30h. 
Muitos irmãos da nossa igreja comparece-
ram.  
  Devemos continuar orando por esta famí-
lia, para que o mesmo Deus que deu força 
para acompanharem o longo tratamento, 
agora possa também consolar a família. 
2.APOIO A CONGREGAÇÃO 
  Hoje no horário do culto da noite,  o pastor 
Aldimar estará ministrando a Ceia na Con-
gregação do Buriti Sereno. 
3.ENCONTRO DE PROMOTORES DE MIS-
SÕES 
  O pastor Samuel Neves comunica que no 
dia 03 de Agosto, sábado, acontecerá no 
templo da nossa Igreja, um encontro de Pro-
motores de Missões. Participe! 
4.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.  
5.MISSÕES: JESUS TRANSFORMA 
  Encerra hoje à tarde, o trabalho missionário 
Jesus Transforma Crianças que está sendo 
realizado em Brasília — no Vale do Ama-
nhecer   (14-21 de julho). 
  Começou ontem, o trabalho missionário 
Jesus Transforma na cidade de Abadiânia
(20 - 28 de Julho)  Participe,  ore, agradeça 
por este trabalho!      
6.PASTOR AUSENTE 
  Na próxima sexta-feira, o pastor Aldimar 
estará viajando para Uberaba, onde vai 
assistir a formatura da sua sobrinha Alessan-
dra Miranda.  Voltará no sábado para par-
ticipar do Jesus Transforma na cidade de 
Abadiânia.   
7.MISSÕES ESTADUAIS 
  A campanha foi encerrada em nossa Igreja, 
mas não a oportunidade de contribuir e orar 
por esta obra. Participe! 

8.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. 
. 9. OANSE 
    Ficou decidido recomeçar este trabalho no 
primeiro sábado de Agosto. Vamos fazer 
primeiro uma boa divulgação no bairro.  
10. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelas famílias enlutadas: da irmã Celene 
que perdeu o seu esposo. Do irmão Carlos 
Sérgio que perdeu o seu irmão. A irmã Be-
nedita, mãe da irmã Marta. Dona Ilda, tia 
do pastor. 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. As ir-
mãs: Maria Emília e Nildete que viajaram 
para a Grécia.  
 11.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. 
12.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 

●Três  são as coisas mais difíceis que há no 
mundo: Guardar segredos, usar bem o dia 
de descanso e perdoar ofensas  -  Quilon 

●O superior que quiser que lhe obedeçam 
mande pouco e mostre bons exemplos - S.F 
Neri.  
●É curioso notar que quase todos os homens 
que valem muito têm maneiras simples -   
Leopardi 

Boas Vindas e Comunicações 
Prelúdio Instrumental 

Leitura Bíblica em Uníssono:  
1Cr 16.8; Sl 96.4; 1Cr 16.9; Sl 96.4;        

Rm 8.37 

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. Em todas as coisas  somos 
mais do que vencedores, por aquele que 

nos amou.  
  

“Quanto Nos Ama Jesus!” 168 HCC  

Oração invocatória 

Conhecendo os nossos visitantes 
 

Recitativo Bíblico (Salmos 7.17)  

 “Eu louvarei ao Senhor segundo a sua 
justiça, e cantarei louvores ao nome do     

Senhor altíssimo.” 

Dedicação de dízimos, ofertas e Cânticos 

Oração de gratidão 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

Leitura em Uníssono: Salmos 18:30 

Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a 
palavra do Senhor é comprovadamente 
genuína. Ele é um escudo para todos os 

que nele se refugiam.   

Hino: “Refúgio Verdadeiro “324 CC  

Oração Final 
Poslúdio instrumental. 

  

   
 

NOITE 

Boas Vindas e Comunicações 
Prelúdio Instrumental  

Leitura Bíblica em Uníssono:  

Efésios 2.8-10 

Porque pela graça sois salvos, por meio da 
fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 
Não vem das obras, para que ninguém se 
glorie; Porque somos feitura sua, criados 

em Cristo Jesus para as boas obras, as quais 
Deus preparou para que andássemos nelas. 

 

Hino: “Firmeza” 366 CC 

 

Oração invocatória 

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.” 
 

Dedicação dos Dízimos, Ofertas e Cânticos 

Oração pelas crianças e pelas ofertas. 

 

Inspiração Musical – Quarteto Expressão 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos 

Música inspirativa - Quarteto Expressão 

 

Oração & Bênção Apostólica 

Poslúdio Instrumental 


