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PASTORAL 

ABUNDÂNCIA DE DEUS 

  Não é a vontade de Deus que os seus filhos vivam em pobreza espiritual. 

O cristão que vive em harmonia com seu Deus pode dizer com o Salmista: 

“...os rios de Deus são abundantes de água...”(Sl.65:9). 

 Isto demonstra a riqueza de Deus. E não somente isto, mas o próprio 

crente torna-se como uma fonte de abundancia espiritual: “Quem crê em 

Mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre” (João 

7.38) 

 A pobreza espiritual que encontramos em alguns crentes é proveniente 

da sua negligência ao cultivo da vida espiritual, que vem pela leitura e medi-

tação na Palavra de Deus e o amor a Cristo. Jesus disse: “Eu vim para que 

tenham vida, e a tenham com abundância(Jo.10.10). Portanto, a fraqueza 

espiritual não vem de Deus.  

  Essa vida abundante é para todos e não somente para alguns privilegia-

dos na Igreja. Está escrito ”e em todos eles havia abundante graça”(At. 

4.33). Como o azeite para a viúva pobre não cessou até que todos os vasos 

estivessem cheios(II R. 4.6), assim a abundância de Deus deseja encher os 

corações com a  graça divina.     

 A pobreza espiritual enche o coração com a tristeza, a inveja e tantos 

outros pecados. Enquanto a pobreza espiritual se queixa dos outros, o diligen-

te goza a abundância da riqueza celestial.   

  Não há razão para o crente viver uma vida de pobreza interior. Mesmo o 

crente mais pobre materialmente pode ser o maior milionário do Reino de 

Deus. Jesus era o mais pobre nas coisas materiais, mas Paulo disse: “...para 

que pela sua pobreza enriquecêsseis”(II cor. 8.9). Desta maneira, nenhum 

pobre ou rico materialmente está excluído de receber a abundância da riqueza 

de Deus.(João Korps). 
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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 
28/07- Wilson Alves Borges  
30/07- Rafaela de Sales Silva Siqueira 
31/07- Inácio Pereira Leite 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Pr. Elias 
                             Noite: Pr. Samuel 
DIRIGENTES: Manhã: Tavares 
                          Noite:   
INTRODUÇÃO: Felipe e Elissonia 
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 
      No próximo domingo, no horário do culto da 
manhã, será ministrada a Ceia do Senhor. Esta é 
uma ordenança de Jesus para a Sua Igreja.  
Participe! 
    Estão escalados para ministrar os diáconos:  
Tinoir, Haniel e Dalira. 
2.ENCONTRO DE PROMOTORES DE MISSÕES 
      O pastor Samuel Neves comunica que no 
dia 03 de Agosto, sábado, acontecerá no tem-
plo da nossa Igreja, um encontro de Promotores 
de Missões. Mas toda igreja está convidada. 
Começará à tarde e terminará com um culto à 
noite.  Participe! 
3.NOVO GRUPO(whatsapp) 
         Os irmãos interessados em divulgar a sua 
profissão, serviços, necessidade de trabalho, 
locação ou venda de bens “próprios”, podem 
entrar em contato com o número 98232494.  
Diariamente estaremos divulgando neste grupo. 
4.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 as pessoas idosas que tem dificul-
dade de descer as escadas do subsolo. 
5.APOIO A CONGREGAÇÃO 
      Hoje no horário do culto da noite,  o pastor 
Aldimar estará pregando na Congregação de 
Anicuns. Deu mais assistência às Congregações 
neste mês, porque de Agosto em diante as ativi-
dade na igreja irão aumentar. Mas o apoio 
continuará com outros que serão escalados.  
6.ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS 
    O pastor Samuel, relator da Comissão de 
Evangelismo comunica quais serão as atividades 
evangelísticas do mês de Agosto: 
Dia 03/08 - Divulgação dos trabalhos da Oan-
se e do Congresso de Crianças—às 10h. 
      Realização do Encontro de Promotores de 
missões Nacionais, no templo das 14h às 21h. 
Dia 10/08—Início dos trabalhos da Oanse. 
Dia 17 e 18—Congresso de Crianças no templo. 
Dia 28—Impacto Evangelístico na Congregação 
do Paulo Pacheco. 
 7.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.  
 

 8.MISSÕES: JESUS TRANSFORMA: 
    Encerra hoje à noite,  o trabalho missionário 
Jesus Transforma Crianças,  que está sendo 
realizado na cidade de Abadiânia(20 - 28 de 
Julho).  Ore e agradeça por este trabalho!        
9. MISSÕES ESTADUAIS. 
        A campanha foi encerrada em nossa Igre-
ja, mas não a oportunidade de contribuir e orar 
por esta obra.  Participe! 
10.PGMs   
    Estão em recesso durante o mês de julho, os 
PGMs: da melhor idade, adultos I e adolescen-
tes. Recomeçam terça-feira, dia 6 de Agosto, 
com todos os grupos.  
11. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   Pelas famílias  que perderam os seus ente 
queridos: Do irmão Almáquio que perdeu o seu 
tio Pedro que foi sepultado na quarta-feira.  Do 
irmão Carlos Sérgio que perdeu o seu irmão.  
    Pelos enfermos:  A irmã Benedita, mãe da 
irmã Marta. Dona Ilda, tia do pastor.  Joaquim e 
Nilton Joaquim. A irmã Ernestina está melhoran-
do, à medida que os remédios estão sendo 
tirados.   
    Pelas irmãs: Maria Emília e Nildete que 
viajaram para a Grécia. E pelas autoridades do 
nosso Brasil,  pelo povo brasileiro.  
 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. 
************************************************** 

    EDIFICAÇÃO 
1.Do matrimonio nascem homens e pelo orgulho caíram 

anjos! 
2.O meu rosto inchado de orgulho - fecha-me os olhos. 
 
3.O sábio sabe que nada sabe. O ignorante ignora 
que nada sabe.   
 
4.Justamente os homens mais perfeitos são os que 
menos propensão têm para julgar os outros (Santo 
Agostinho). 
 
5.O homem sem bondade é como uma abelha sem 
mel; apenas sabe ferir e nada produz de agradável 
ou útil (J.Claretie) 
************************************************* 
“Porque quanto ao Senhor seus olhos passam por 
toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles  
cujo coração é totalmente dele....”(II Cron. 16.9a) 
 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Comunicações – IBJE em Ação 
 
 
Recitativo Bíblico em Uníssono:  
Jo 15:13-14 
 
Ninguém tem maior amor do que este, de 
dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que 
eu vos mando. Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu 
senhor; mas chamei-vos amigos, porque 
tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a 

conhecer.”  
 
Cânticos Congregacionais 
 
Oração 
Conhecendo os nossos visitantes 
Oração pelos aniversariantes da semana 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: João 15.16 
 
Vós não me escolhestes a mim mas eu 
vos escolhi a vós, e vos designei, para 
que vades e deis frutos, e o vosso fruto 
permaneça, a fim de que tudo quanto 
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo 
conceda. 
 
Ofertório: 
Hino 165 HCC: Em Jesus Amigo Temos/ 
Não existe nada Melhor (Amigo de 
Deus) 
Oração de consagração  

 
Mensagem Bíblica 
Oração 
 
Pastorais  
Poslúdio instrumental 
 
 

 
 
 

NOITE 

Prelúdio instrumental 
Boas Vindas e convite ao Culto 
 
Canto congregacional. Hino 456 CC “O 
Estandarte”  
Oração 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica alternada: Efésios 4. 11-16 
 
Dirigente: Foi ele quem “deu dom às pes-
soas”.  E escolheu alguns para serem após-
tolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e dou-
tores, Querendo o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério, para edi-
ficação do corpo de Cristo;  
 
Congregação: Até que todos cheguemos à 
unidade da fé, e ao conhecimento do Filho 
de Deus, a homem perfeito, à medida da 
estatura completa de Cristo, Para que não 
sejamos mais meninos inconstantes, leva-
dos em roda por todo o vento de doutrina, 
pelo engano dos homens que com astúcia 
enganam fraudulosamente.  
 
Todos: Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, Do qual todo o corpo, bem 
ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as 
juntas, segundo a justa operação de cada 
parte, faz o aumento do corpo, para sua 
edificação em amor. 
 
Ofertório e Momento de Cânticos 
Oração de Louvor e oração pelas Crianças 
 
Mensagem Bíblica 
Mensagem musical 
 
Oração e Benção Apostólica 
 
Poslúdio Instrumental 


