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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 02 de Dezembro de 2018 

PASTORAL:                   

 
SUPERANDO NOSSAS FRAQUEZAS  

 
         .  “Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e mode-
ração”(II Tim. 1.7) 
 
        As Escrituras deixam claro que Timóteo era uma pessoa  tímida, apesar de nin-
guém saber exatamente porquê. Seu ministério poderia ter falta de audácia devido ao 
histórico misto de sua família (sua mãe era judia e seu pai gentio).  
 
        Talvez Timóteo tenha sofrido de uma falta de autoconfiança por causa  de sua 
relativa juventude.  Ele pode ter também ficado impressionado com a segurança do ta-
lentoso apóstolo Paulo, ou tenha ouvido de outros  que a sua missão à Igreja  dos Corín-
tios não tenha sido bem sucedida, alimentando a sua insegurança.   
 
         Paulo o estimulou a ser corajoso. Quando permitimos que as pessoas nos intimi-
dem neutralizamos o trabalho que poderia ser feito para Deus. Paulo menciona três ca-
racterísticas do líder cristão que vem pelo poder de Deus: Fortaleza, amor e moderação.  
 
         Qualquer que seja o caso, percebemos que Paulo nunca censurou Timóteo por 
sua timidez. Ao contrário, o desafiou a se concentrar sobre: 1) O uso dos seus dons. 2)
Usar o seu caráter transformado. 3)Cumprir a missão dada por Deus. Deus usou Paulo 
para ajudar Timóteo a realizar o potencial que havia recebido. 
 
         Àqueles dentre nós que lutam com o senso de inadequação seriam sábios se 
seguissem a mesma receita:  
 
●Parar de lamentar a sua fraqueza. Aos invés disso, descobrir os seus dons espirituais 
e usá-los para abençoar a Igreja e servir aos outros..  
 
●Saber que Deus está no processo de transformá-lo, aperfeiçoá-lo, a ponto de ser 
visto pelos outros como  ação de Deus. Lembrar sempre que Deus quer trabalhar em e 
através de você –E ele fará se você permitir.   

 
“Não deixe que o que você acha que não pode fazer interfira  

no que você pode fazer” 
       

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  
St. Bela Vista Goiânia. GO – Pastor Titular: Aldimar Miranda 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  

- 9:00hs - EBD 
   - 10:00hs - Culto matutino 

-19:30hs - Culto Noturno 
 

Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e estu-
do bíblico 

EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 

996171107/ 32422503 

 
Ministro de Música:   
  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 
 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 

Todos os irmãos, membros ou congrega-

dos (que visitam a igreja regularmente), 

devem fazer seu cadastro, acessando o 

nosso site 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 aces-

so a todo o conteúdo do app. 

Alguns itens presentes no nosso app: 

-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim 

dominical (é publicado sempre no sába-

do). 

-Dados cadastrais: Atualização de seus 

dados cadastrais. 

-Agenda da Igreja: Consulte nossas 

programações a qualquer momento. 

-Extrato: Acompanhe o lançamento dos 

seus dízimos. Cada membro consegue 

visualizar só o seu próprio dízimo. 

-Aniversariantes: Consulte e envie men-

sagens aos aniversariantes do dia. 

-Vídeos e áudios: Assista vídeos de inte-

resse da igreja. Em breve, teremos os 

cultos também. 

Em caso de dúvidas, para instalar ou ultili-

zar o App Eklesia, favor procurar o irmão 

Robério ( whatsapp 98123-2494 ) , e-

mail  vemjesus@vemjesus.com 



Culto Matutino 

 Prelúdio  
Boas-vindas  
 
Leituras Bíblicas alternadas com Hinos Tito. 2: 11-14 
 
Dirigente: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 
homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, e às paixões  
mundanas, vivamos no presente mundo... 
 
Hino: Maravilhosa Graça 193 HCC (Lillenas) 
Congregação: sóbria, justa e piamente, aguardando a bem aventurada  
esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador  
Cristo Jesus, 
 
Todos: que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade,  
e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 
 
Hino: “A Ti, Ó Deus, Fiel e Bom Senhor” 8 HCC (Wright/Monk) 
 
Conhecendo nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica Salmos 37:18-19 

“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para  
sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome fartarão.” 

 
 
Ofertório com cânticos  
Oração de consagração e oração pelas crianças 
Inspiração musical: Jorge Pinho 
 
Mensagem Bíblica   
 
 
Oração final 
Poslúdio 

Culto Noturno 

Prelúdio 
Boas-Vindas  
 
Leitura Bíblica em Uníssono Lucas. 9: 22-24 

 
“Jesus disse: É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja 

rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos  
mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém quiser  

acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. 
Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por 

minha causa, este a salvará.” 
 
Hino: 308 HCC “Livre em Cristo” (Moraes/Ralph M.) 
Oração de louvor 
 
 
Conhecendo nossos visitantes 
Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração  
 
Mensagem Bíblica 
 
 
Celebração da Ceia do Senhor 
 
 
Distribuição dos elementos Hino 308 HCC “Livre em Cristo” (Moraes/Ralph M.) 
Memorial da Ceia do Senhor 
 
 
Recolhimento dos elementos Hino 112 CC “Vencendo vem Jesus” (Howe) 
 
Oração final  
Poslúdio 



 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR. 
       Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma or-
denança de Jesus para a sua Igreja. Partici-
pe!.    
        Estão escalados para ajudar na ministra-
ção os irmãos:......    Pregará o pastor Samuel 
Neves.  
 
2. CONVOCAÇÃO. 
      O pastor Aldimar convocou no domingo 
passado, os irmãos que foram eleitos para 
fazer parte da Comissão de Indicações da 
Nova Diretoria da Igreja, para a sua primeira 
reunião, hoje, logo após o culto da manhã, 
para eleger o relator e estabelecer uma 
agenda de trabalho. São eles: Fernandes 
Amorim, José Rodrigues, Charles, Laís, Clarice, 
Tinoir e Demas Junior. 
 
3.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO E 
GRATIDÃO. 
    Será realizado no dia 15 de Dezembro 
este encontro de confraternização de fim ano. 
Numa chácara alugada pela Igreja, dentro 
da cidade,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos ins-
crever deste já, só tem 180 vagas. A igreja 
vai assumir a maior parte dos custos, o aluguel 
da chácara, o café da manhã,  o almoço e 
outras despesas. Cada um participará com a 
ajuda de R$20,00.  
 
4.OANSE. 
     A direção deste trabalho com crianças 
informa que as atividades de 2018 foram 
encerradas ontem. Voltará a funcionar em 
Fevereiro, após as férias.   
 
5.CÂMERAS DE SEGURANÇA. 
     Informamos aos irmãos que foram instala-
das as câmeras de segurança dentro do tem-
plo e em outras dependências internas e ex-
ternas, no estacionamento e na frente do tem-
plo.  
 
6.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
estão acontecendo  aos sábados, às 16hs.  
Estaremos  preparando a cantata de Natal 
2018. Venha e participe conosco. 
 

7.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  No mês de Dezembro 
teremos batismos de candidatos da Congre-
gação do Buriti Sereno e da Igreja.  
 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Àqueles que continuam em  tratamento de 
saúde: Osmar, Dinair, Ione,(mãe da Milene). 
Joaquim, Maria Cesária;  Dora, Raimunda
(Didi),  Joviana e Ernestina.  
 
9.UTILIDADE PÚBLICA. 
     Informamos que se alguém estiver preci-
sando de uma diarista, uma cozinheira para 
eventos,  deve procurar a irmã Fabiana, no 
telefone 993989364. 
 
10.MISSÕES NACIONAIS. 
     Na quarta-feira tivemos oculto administra-
tivo regular da Igreja. Fomos informados pelo 
relatório da tesouraria, que a Igreja ultrapas-
sou o seu alvo para Missões Nacionais. Deve-
mos continuar orando pelo trabalho missioná-
rio no Brasil, no mundo e em nosso Estado. As 
Campanhas deste ano terminaram, mas não o 
trabalho diário dos missionário. 
****************************************** 
                   EDIFICAÇÃO 
   Plaise Pscal(1623-1662), alcançou reconhe-
cimento como renomado matemático, físico e 
um homem segundo o coração de Deus escre-
veu: 
    “É por meio do coração que Deus é perce-
bido e não pela razão. De modo que a fé é 
isto: Deus percebido pelo coração, não pela 
razão. O coração tem razões que a própria 
razão desconhece; sabemos isso de inúmeras 
formas. Devido a natureza corrupta do ho-
mem, ele não age conforme a razão que cons-
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

25/11-Felipe Nogueira Nunes  

26/11-Leonardo Gonçalves Pinho 

27/11-Eurivan de Paulo Luiz 

27/11-Gabriela Quirino Trostdorf 

29/11-Luciana P. de Souza Araújo  

PREGADORES 
Manhã: pr. Samuel 

Noite:pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Cassia 

DIRIGENTES Manhã: Pr. Aldimar. Noite:  

ATIVIDADES DO MÊS 

25/11- Dia do Ministro de Música 
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