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PASTORAL:  

Abril mês da E.B.D                  COISAS  REPETIDAS       
 

     É provável que não haja ferramenta de ensino mais poderosa do que a repetição, ela 
reforça o ensino, o aprendizado. Você já notou a frequência com que Jesus repete as coisas 
aos seus discípulos? Os Evangelhos registram que Ele disse: “Aquele que tem ouvidos, ou-
ça”, pelo menos 9 vezes. A mesma afirmação lemos no Apocalipse “aquele que tem ouvidos 
ouça”. 

     Entre muitas categorias de repetição  mencionamos aqui  apenas duas:  
1.Termos, expressões e orações. As Escrituras constantemente fazem repetições para 

enfatizar a importância daquilo que devia estar no dia a dia do povo de Deus. Por exemplo no 
salmo 136 lemos: 

    “Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sem-
pre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre”(v.1,2). 
O salmista repete: “Porque a sua misericórdia dura para sempre” nada menos que vinte e seis 
vezes neste salmo.  

     Por que? Ele não tinha nada mais a dizer? Não. Ele estava enfatizando o fato da mise-
ricórdia de Deus durar para sempre.  Isto era uma realidade comprovada no passado e uma 
segurança para o futuro. O povo devia saber, lembrar em todo tempo, em todas circunstâncias 
da vida.  

Considere Hebreus  11 -  os heróis da fé. A expressão “pela fé”, aparece dezoito vezes. 
O escritor fala sobre pessoas diferentes, vivendo  em diferentes  épocas, sob circunstâncias 
diferentes. Mas todos eles tiveram o mesmo estilo de vida “pela fé”.  

       Novamente observe quão importante a pequena palavra “se” em I Cor. 15. Paulo  a 
usa 7 vezes nos versículos 12-38, onde fala sobre a importância da ressurreição de Jesus para 
a nossa fé.   O “se” enfatiza o fato de tudo que cremos ser condicionado à ressurreição.  Se 
ela for invalida, tudo se invalida.  

2.Incidentes e circunstâncias.  
      Algumas vezes o escritor enfatiza determinado ponto pela repetição de um incidente 

especifico ou série de circunstâncias. No livro de Juízes, por exemplo, o escritor começa cada 
seção com as palavras: “fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor”. Este 
refrão estabelece a situação na qual Deus levantava juízes para fazer o povo se voltar para 
Ele.  Mais tarde  a frase é repetida porque a situação voltava a ser a mesma. “Naqueles dias 
não havia rei em Israel: cada um fazia o que acha mais reto”(21.25).  

      Meu irmão, quando estiver estudando a Bíblia e notar que algo é repetido—dito mais 
de uma vez—tome nota. Não é porque o escritor não tinha mais nada para dizer, mas para 
enfatizar a importância de se ler, ouvir e praticar. Era uma necessidade na vida dos leitores da 
época e de todos nós hoje.  

 

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

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. Ailton Bastos 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

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 



 
Celebrai a Cristo! Pois Ele Vive! 

 
Prelúdio Instrumental 
Leitura Bíblica em uníssono (I Coríntios 1:9) 
  
“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu 

Filho Jesus Cristo nosso Senhor.” 
 

Chamada à adoração Hino “Cristo em Minha Vida” 460 HCC 
Oração de adoração 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação – Comunicações 
Momento de intercessão - IBJE 
 
Recitativo Bíblico (Salmos 7.17) 
“Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores 
ao nome do Senhor altíssimo.” 
 
Ofertório: Mensagem Musical – Ildeu Junior 
Oração de gratidão 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Distribuição dos elementos da ceia: “Diante da Cruz” 
Oração Final 
 
Recolhimento – “Celebrai a Cristo! Celebrai!” 
 
Pastorais & Oração final 
Poslúdio instrumental 

 
 

 

Prelúdio instrumental 
Boas vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica Alternada (1 Crônicas 29:10-17) 
Dirigente: (...) Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação; e  
disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso pai, de eternidade em 
eternidade.  
Congregação: Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e 
a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra; teu é, Senhor, o 
reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. 
Todos: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua 
mão há força e poder; e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.  
Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória.  
Hino congregacional: “Cristo satisfaz” 395 CC 
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em ação 
 
Dirigente: Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos  
oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é 
teu to damos. 
Congregação: Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos 
os nossos pais; como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há 
esperança. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância, que preparamos, para te 
edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. 
Todos: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade 
te agradas; eu também na sinceridade de meu coração voluntariamente dei  
todas estas coisas; e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui,  
voluntariamente te deu. 
Ofertório e Cânticos de Louvor e Adoração 
Oração de Consagração e oração pelas crianças 
 
Momento de intercessão - IBJE 
Mensagem musical – Coro IBJE 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Samuel 
Música inspirativa 
 
Oração final 
Pastorais & Poslúdio Instrumental 
 

  CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 
 
 

 

1.CEIA DO SENHOR 
     Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor.  Esta é uma 
ordenança de Jesus para a sua igreja. Partici-
pe! 
   Estão escalados para ajudar na ministração 
os irmãos: Haniel, Tinoir e Dalira. 
 
2.MUSICAL DE PASCOA: “3.16 Os números 
da esperança” 
    O coral da Igreja estará apresentado este 
musical  nos dias 19 de Abril, sexta-feira e 
21, domingo, ás 20hs. 
    Vamos desde já divulgar e convidar os 
nossos amigos, parentes e vizinhos.  
 
3 CANTATA  DE  PÁSCOA  INFANTIL 
      As crianças da nossa Igreja estarão apre-
sentando a mensagem da Páscoa  no dia 19 
de Abril, às 20hs. Vamos divulgar e convidar.  
       
4.CULTO DA JUVENTUDE. 
      No dia 13 de Abril,  no próximo sábado, 
ás 20hs,  a juventude da igreja estará reunida 
mais uma vez no templo, para  cultuar a Deus. 
Todos estão convidados e devem trazer visi-
tantes.        
 
5.PRESENÇA MISSIONÁRIA.  
        No dia 21 de Abril,  no horário do culto 
da manhã, contaremos com  a presença da 
missionária Paulo Oliveira, que está traba-
lhando no norte da África.  Guardemos esta 
data e estejamos presentes.  
 
6.NOTA: 
      Letícia deixou no templo uma Bíblia de 
capa rosa, quem a encontrou, favor informar. 
  
7. PGMs. 
    Já estão se reunindo semanalmente os se-
guintes grupos:  1 grupo da melhor idade;  2 
grupos de adultos, 1 de adolescentes, 1 de 
jovens. Ao todo temos 5 grupos. Mas espera-
mos formar outros em breve.  Participe! 
 
8..CLASSE DE DOUTRINA 
     Você já aceitou Jesus?  Então dê mais um 
passo, venha preparar-se para o batismo.  
Esta classe está   funcionando no horário da 
E.B.D, no gabinete do pastor. Matricule-se! 

9.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as matrículas para novos e 
antigos alunos. Vagas limitadas. Entre em 
contato com a secretaria da igreja através do 
telefone 3091-7205. 
 
10.ATENÇÃO! PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE GRATUITO!  
     Estão abertas as inscrições para diversas 
faixas etárias (com avaliação) para quem 
interessar em participar desse projeto que 
visa à formação de um grupo de instrumenta-
listas de orquestra. Inicialmente, violino e vio-
loncelo. Aberto à igreja e à comunidade. 
 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    A Josefa, esposa do pastor Abelardo, em 
tratamento. A mãe do irmão Almáquio, a irmã 
Raimunda(Didi),  internada na UTI. Carlos 
Eduardo, irmão do Carlos Sérgio. E os irmãos 
que estão em tratamento de saúde: Bernardo, 
neto do pastor Edivaldo Batista;  Joaquim; 
Ernestina e Nilton Joaquim,  Maria Cesária.   
____________EDIFICAÇÃO_____________  
 
ENCONTROS DE DEUS COM O HOMEM 
 
●Adão no Jardim; 
●Enoque no seu andar diário; 
●Abraão sob um carvalho; 
●Jacó no ribeiro; 
●Moisés na sarça ardente (D.L Moody) 
   >Você já teve um encontro com Ele?   
   >Onde Deus o encontrou?    
      

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          
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        No dia 21 de Abril,  no horário do culto 
da manhã, contaremos com  a presença da 
missionária Paulo Oliveira, que está trabalhan-
do no norte da África.  Guardemos esta data 
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      Letícia deixou no templo uma Bíblia de 
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    Já estão se reunindo semanalmente os se-
guintes grupos:  1 grupo da melhor idade;  2 
grupos de adultos, 1 de adolescentes, 1 de 
jovens. Ao todo temos 5 grupos. Mas espera-
mos formar outros em breve.  Participe! 
 
8..CLASSE DE DOUTRINA 
     Você já aceitou Jesus?  Então dê mais um 
passo, venha preparar-se para o batismo.  
Esta classe está   funcionando no horário da 
E.B.D, no gabinete do pastor. Matricule-se! 

9.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as matrículas para novos e 
antigos alunos. Vagas limitadas. Entre em conta-
to com a secretaria da igreja através do telefo-
ne 3091-7205. 
 
10.ATENÇÃO! PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE GRATUITO!  
     Estão abertas as inscrições para diversas 
faixas etárias (com avaliação) para quem inte-
ressar em participar desse projeto que visa à 
formação de um grupo de instrumentalistas de 
orquestra. Inicialmente, violino e violoncelo. 
Aberto à igreja e à comunidade. 
 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    A Josefa, esposa do pastor Abelardo, em 
tratamento. A mãe do irmão Almáquio, a irmã 
Raimunda(Didi),  internada na UTI. Carlos Edu-
ardo, irmão do Carlos Sérgio. E os irmãos que 
estão em tratamento de saúde: Bernardo, neto 
do pastor Edivaldo Batista;  Joaquim; Ernestina 
e Nilton Joaquim,  Maria Cesária.   
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ENCONTROS DE DEUS COM O HOMEM 
 
●Adão no Jardim; 
●Enoque no seu andar diário; 
●Abraão sob um carvalho; 
●Jacó no ribeiro; 
●Moisés na sarça ardente (D.L Moody) 
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   >Onde Deus o encontrou?    

      



 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

07/04-Idney Resplandes B. Leite 

10/04-Fabiano Huber 

11/04-Bárbara Vitória M. Borges  

11/04-Maridulce Ferreira Lustosa 

12/04-Alessandra Lopes S. Prado 

12/04-Zelma Garcia dos Santos 

13/04-Luis Otávio D. de Miranda 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Samuel 

DIÁCONO DE PLANTÃO Tinoir 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ário e Felipe 

DIRIGENTES 
Manhã:Ildeu 

Noite: Fernandes 

ATIVIDADES DO MÊS 

07/04-Ceia 
13/04-Culto Juventude 
14/04-Cantata de Páscoa Infantil 
17/04- Culto administrativo 
19/04-Musical de Páscoa 
21/04-Musical de Páscoa 
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