
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3091-7205 / 992189346 www.ibjesmeralda.com.br ibjesmeralda@gmail.com 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  07 de Janeiro de 2018 

PASTORAL                           

      DEPENDER DE DEUS 
 

“Lancem sobre ele(Deus) toda a sua ansiedade, porque Ele tem 
cuidado de vocês”. (I Ped 3.7) 

  
 Quais são as preocupações que atormentam a sua vida? O desempre-

go? A violência nas ruas? As doenças? Os problemas familiares? Existem 
numerosas situações que acharíamos melhor não existirem, mas muitas 
delas não dependem de nós para que aconteçam, como o caso do pai de 
família que se esforça para realizar um bom trabalho, mas mesmo assim, 
não pode impedir a sua própria demissão, em razão da situação do pais.  

A mãe pode se preocupar com a segurança dos seus filhos vigiando-os 
o tempo todo, mas mesmo assim,  as vezes não consegue impedir que 
ocorram alguns acidentes. Podemos fazer de tudo para não sermos assal-
tados, até mesmo nos refugiando numa fortaleza, mas não impediremos 
que existam ladrões. Podemos dar o melhor dos nossos esforços, mas 
mesmos assim ainda não será o suficiente—sempre haverá alguma coisa 
para se preocupar.  

No texto que lemos o salmista quer mostrar que as preocupações nos 
desviam da orientação de Deus. Elas tiram a dependência de Deus em 
nossa vida. Preocupar-se significa antecipar-se ou ocupar-se com aquilo 
que ainda não aconteceu e as vezes nem  vai acontecer. 

Quando este tipo de sentimento bate no nosso coração, temos dificul-
dade em entregar tudo nas mãos de Deus e de confiar Nele. Começamos a 
depender daquilo que achamos que podemos fazer e esquecemos que 
existem situações fora do nosso alcance.  

 Segundo o salmista “se Deus não for o construtor da nossa casa, 
todos os que trabalham para construí-la se esforçarão em vão. Se não é 
Deus quem guarda a cidade, não existira nenhuma proteção eficaz para 
ela”(127:1-2).  Sem a participação de Deus todo o nosso esforço se torna 
um ciclo de preocupações, pois nem sempre encontraremos uma saída ou 
uma resposta para resolver a nossa situação. Só a dependência  de Deus 
pode dar tranquilidade  em meio às preocupações que a vida nos traz!.  

                                (Autor: DS-Pão Diário) 

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 
Pastor de Jovens:  

Pr. Dayvid  Lima 
34329424/996329424 
Ministro de Música:   

  MM. Demas Junior  
98234-1085/ 99339-1714 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

-Seminarista Aylon Serbeto 

 998669315 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão de re-

cesso e retornarão as atividades em Janei-

ro. Aguarde a confirmação dos lideres. 

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 Matinal Culto Noturno 
Prelúdio Instrumental 
Boas-vindas e Oração invocatória 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Co 10.17 
 

“Somos um só pão, um só corpo;  
porque todos participamos de um mesmo pão” 

 
Hino congregacional: Um só Rebanho 574 HCC 
 
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Fl. 4:6-7 

 
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, 
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que 

excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo 
Jesus.” 

 
Ofertório e Cânticos  
Oração de Consagração 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação - Comunicações 
 
Mensagem Bíblica 
 
Distribuição dos Elementos 
Inspiração Musical: Walter Cintra  
 

Memorial da Ceia do Senhor  
 
Oração e Hino de Louvor: Vencendo vem Jesus 112 CC 
Palavras finais & Oração final 
 
 
 

 

 

Boas-vindas e motivo do culto  
Prelúdio instrumental  
 
Leitura Bíblica alternada: Hb. 4:16; 7:25; 10:22-23  
 
Dirigente: “(...), aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a 
fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no mo-
mento da necessidade.” 
 
Congregação: “Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perma-
nente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio 
dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles.” 
 
Todos: “Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e 
com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de uma consciência 
má, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com fir-
meza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.”  
 
Hino congregacional: “Maravilhosa Graça” 193 HCC  
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica: Sl. 57: 7, 9-11  
 
“Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme; cantarei ao som de 
instrumentos! Eu te louvarei ó Senhor entre as nações; cantarei teus louvores 
entre os povos. “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja 

a tua glória”. 
 
Ofertório e momento e cânticos 
Oração de gratidão e oração pelas crianças 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação - Comunicações 
 
Mensagem musical: Amanda Bastos 
Mensagem Bíblica 
 
Palavras finais e Oração 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR. 
      Hoje, pela manhã,  será ministrada a 
Ceia do Senhor. Devemos participar por-
que é uma ordenança de Jesus para a 
Sua Igreja. 
2.FÉRIAS PASTORAIS.  
      A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
3.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. 
      A convocação será feita no Boletim 
Informativo do  dia 28 de Janeiro e será 
realizada no dia 04 de Fevereiro de 
2018, conforme entendimento  com a 
Comissão de Indicações.  
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na segunda-feira,  o senhor 
José Avelino(Zezão),  cunhado da irmã 
Marta. Foi sepultado no cemitério Jardim 
das Palmeiras às 17h. Oremos por esta 
família. 
5.LITERATURA 
      Já se encontra à disposição dos pro-
fessores e alunos,  a nova literatura do 
trimestre. Os interessados devem procurar 
a direção da E.B.D.  
6.UTILIDADE  PÚBLICA 
     Precisa-se de cuidadora de idosa. A 
pessoa interessada favor entrar em con-
tato com Almáquio Filho, no telefone: 
998374056.  
7.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Osvaldo(uma criança de 2 anos de 
idade),  que está em tratamento no Hos-
pital Araujo Jorge; Carlos Eduardo, irmão 
do irmão Carlos Sérgio em tratamento.  
 A irmã Joviana Gonçalves que sofreu 
um acidente, caiu, fez uma cirurgia e  já 
está em casa;  Max, que iria fazer trans-
plante em Brasília, mas vai ter que fazer 
o tratamento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito 

sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que es-
tão viajando aproveitando as suas férias, 
que Deus as proteja,  voltem descansadas 
e motivadas a trabalhar pela Igreja.  
8.RELATÓRIO: 
     No culto administrativo foi apresenta-
do o relatório financeiro da Igreja. Foram  
cumpridos  todos os seus compromissos 
normais,  com as programações do seu  
Aniversário, a reforma do templo;   fican-
do  sem nenhuma divida, foi um relatório 
saudável, graças ao amor e fidelidade 
dos seus membros e congregados. A Deus 
toda honra e glória! 

 
 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
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      A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
3.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. 
      A convocação será feita no Boletim 
Informativo do  dia 28 de Janeiro e será 
realizada no dia 04 de Fevereiro de 
2018, conforme entendimento  com a Co-
missão de Indicações.  
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na segunda-feira,  o senhor 
José Avelino(Zezão),  cunhado da irmã 
Marta. Foi sepultado no cemitério Jardim 
das Palmeiras às 17h. Oremos por esta 
família. 
5.LITERATURA 
      Já se encontra à disposição dos pro-
fessores e alunos,  a nova literatura do 
trimestre. Os interessados devem procurar 
a direção da E.B.D.  
6.UTILIDADE  PÚBLICA 
     Precisa-se de cuidadora de idosa. A 
pessoa interessada favor entrar em conta-
to com Almáquio Filho, no telefone: 
998374056.  
7.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Osvaldo(uma criança de 2 anos de 
idade),  que está em tratamento no Hospi-
tal Araujo Jorge; Carlos Eduardo, irmão 
do irmão Carlos Sérgio em tratamento.  
 A irmã Joviana Gonçalves que sofreu um 
acidente, caiu, fez uma cirurgia e  já está 
em casa;  Max, que iria fazer transplante 
em Brasília, mas vai ter que fazer o trata-
mento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito  

sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que estão 
viajando aproveitando as suas férias, que 
Deus as proteja,  voltem descansadas e 
motivadas a trabalhar pela Igreja.  
8.RELATÓRIO: 
     No culto administrativo foi apresenta-
do o relatório financeiro da Igreja. Foram  
cumpridos  todos os seus compromissos 
normais,  com as programações do seu  
Aniversário, a reforma do templo;   fican-
do  sem nenhuma divida, foi um relatório 
saudável, graças ao amor e fidelidade 
dos seus membros e congregados. A Deus 
toda honra e glória! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

07/01-Elias Pascoal  

10/01-João Lucas V. de Oliveira 

12/01-Maria das Graças Teixeira 

13/01-Adélia Leite Silva 

13/01-Helana Marcela da Silva 

 

 

 

PREGADORES 
Manhã:Pr.João 

Noite:Almáquio Bastos 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Felipe 

DIRIGENTES Manhã:João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

07/01-Ceia do Senhor 
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