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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  08 de Julho de 2018 

PASTORAL                           
 
 

SER PACIENTE 

“Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração”                                             

(Tiago 5.8) 

       Paciência é aquilo que muitas vezes não temos por mera falta de paciência.  Você poderá até 
não concordar com esta definição, mas certamente concordará que é preciso ter paciência para 
que ela exista de verdade. O tempo é o maior opositor da paciência.  

       Muitos a desejam contanto que não demore muito. Se demorar acaba perdendo a paciência. 
Mas se não a tem como poderá perde-la?  Provavelmente porque chamam de paciência algo co-
mo “tempo de espera programado”. Quando o tempo acaba, chega a impaciência.  

        Quais são as razões que nos levam à impaciência? Em algumas situações é a falta de tem-
po. Se assim for, concluímos que o tempo não é exatamente o opositor, mas cooperador. Bem, se 
a paciência e o tempo não andarem juntos, brigam entre si.  

       Tiago refere-se exatamente a isto ao falar sobre o agricultor. Quando ele semeia, já sabe 
quanto tempo vai demorar até que a terra produza e possa ser feita a colheita.  Podemos pergun-
tar: “Quanto tempo Deus leva para mudar a vida de uma pessoa?”.  

       Depende do  tipo de solo em que a semente foi plantada, seria a possível resposta. Não há 
uma regra estabelecida. Pode demorar ou não.  Paulo disse que “aquele que  começou a boa obra 
em vocês, vai completa-la até o dia de Cristo Jesus”(Fp. 1.6).   Quanto tempo deve durar a paci-
ência, é a pergunta dos impacientes.  A resposta é simples: “sejam pacientes até a vinda do Se-
nhor”.  

     Tiago deixou claro que  a melhor forma de ter paciência é fortalecer o coração.  Lembre-se 
que a Bíblia usa a palavra coração para definir o centro da vida, da vontade, do propósito.  Por-
tanto, se você quiser dar uma força à paciência, a melhor coisa a fazer é trabalhar as outras áreas 
da vida cristã, submetendo-as à vontade do Senhor.  Talvez você não consiga ter a paciência de 
Jó, mas terá a sua própria, buscada nos recursos de Deus.  (Autor: José Eduardo Dias.)   

           “A paciência é o “software” do coração, no qual Deus roda a fé.” 

 

 

 

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 

Boas Vindas e Prelúdio Instrumental  
 
Leitura Bíblica Alternada (Salmo 34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6)  
 
Dirigente: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva 
os contritos de espírito. Os olhos do Senhor estão sobre os justo, e seus   
ouvidos atentos ao seu clamor. 
 
Todos: A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso  
escudo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os 
teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas.  

 
Chamada à adoração: Ó Senhor, Vem me Dirigir! 212 HCC                      
Oração de Adoração                                                                                      
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.” 

 
Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos                                
Oração de dedicação    

Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal                                                                   

Oração & Bênção Apostólica                                                                         
Poslúdio Instrumental 

  

Boas Vindas e Prelúdio Instrumental  
 
Leituras Bíblicas Alternadas com Hinos e Cânticos: (Sl 34.8 e 9; Lc 4.8; 
Dt 11.16; Is. 37.16; Sl. 145.13; Is. 6.3; Ap. 4.8; Sl. 96)  
 
Dirigente: Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem 
que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos 
que o temem. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos  
desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. Ao Senhor teu Deus adorarás, 
e só a ele servirás.  
 
Todos: Tu, só Tu és Deus de todos os reinos da Terra. Tu fizeste o céu e a 
terra. (…) O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as    
gerações.  
 
Cantando: “Saudai o Nome de Jesus” 56 HCC   
 
Todos: Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos! Santo, Santo, Santo, é 
o Senhor Deus, Todo-poderoso!  
 
Cantando: “Santo! Santo! Santo!” 2 HCC  
 
Oração de Louvor                                                                                               
Conhecendo nossos visitantes 

Dirigente: Cantem ao Senhor um novo cântico! Bendigam o seu nome!     
Anunciem a sua glória! Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado! O 
Senhor reina!  

Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos                                  
Oração de consagração e oração pelas crianças 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda                                                                
Inspiração Musical: Amanda Bastos 

Oração & Bênção Apostólica                                                                                 
Poslúdio Instrumental 

 
 

Culto Noturno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CARPETE NOVO.                        
      Graças ao amor e a fidelidade dos 
irmãos da nossa igreja  na entrega dos 
seus dízimos e ofertas, a igreja teve con-
dições de trocar o carpete do templo. 
      Agradecemos a Comissão de Patri-
mônio, de som, enfim, a todos que direta 
ou indiretamente cooperaram  para aqui-
sição e colocação do novo carpete.  
2..MISSÕES ESTADUAIS. 
     A Campanha foi encerrada, mas não 
a oportunidade de contribuir.   Esperamos 
que aqueles que ainda não entregaram 
as suas ofertas,  proponham  nos seus 
corações fazê-lo até o próximo domingo.  
     Esperamos também que cada um 
continue orando  por esta obra que não 
pode parar. 
3.RELATÓRIO DO BAZAR MISSIONÁ-
RIO 
    A comissão de promoção de missões 
agradece a todos os irmãos que contribu-
íram para a realização do Bazar missio-
nário no domingo passado. Foi uma ben-
ção!  
     Arrecadamos uma quantia considerá-
vel para missões! Que Deus continue 
abençoando a cada servo!  
     Ainda assim, não alcançamos o nosso 
alvo, portanto os irmãos que ainda tive-
rem o desejo de contribuir por meio das 
suas ofertas, podem fazê-lo.  
    Neste domingo estaremos vendendo as 
peças de artesanato restantes, os irmãos 
podem contribuir dessa forma também.  
4.NOTA DE AGRADECIMENTO. 
      O irmão Cleófas agradece aos ir-
mãos que foram convidados,  e compare-
cem ao culto de gratidão pelo seu aniver-
sário,  ao completar 70 anos. 
 5.EBF. 
     Consta no calendário da Igreja a rea-
lização de uma E.B.D no templo da nossa 
Igreja, no ultimo fim de semana de Julho.  
Esperamos que desde já os pais estejam 
atentos para trazer os seus filhos.  

      E que toda a igreja possa dar apoio, 
trazendo os filhos dos vizinhos. Será uma 
oportunidade de edificar e evangelizar 
as crianças. Vamos divulgar e orar por 
esta trabalho tão importante tão impor-
tante para as crianças e a Igreja.  
6.LITERATURA. 
    Encontra-se a disposição dos irmãos a 
literatura do novo trimestre. Os professo-
res e alunos devem procurar a direção 
da E.B.D., responsável pela distribuição. 
 7.SECRETARIA.  
    A igreja no seu culto administrativo 
concedeu férias à sua  secretaria de ex-
pediente,  irmã Rebeca.  Está substituindo 
a irmã Débora. 
8..MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     As irmãs: Aldiva, Floracy, Joviana, 
Maria Cesária; Ernestina, Dora e Raimun-
da(Didi) e o irmão  Joaquim. 
     Devemos continuar orando pelos famí-
lias do irmão Rodrigo,  do irmão Reinal-
do, que perderam os seus pais.  

 

CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS COMUNICAÇÕES          
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dições de trocar o carpete do templo. 
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ção e colocação do novo carpete.  
2..MISSÕES ESTADUAIS. 
     A Campanha foi encerrada, mas não a 
oportunidade de contribuir.   Esperamos 
que aqueles que ainda não entregaram 
as suas ofertas,  proponham  nos seus co-
rações fazê-lo até o próximo domingo.  
     Esperamos também que cada um con-
tinue orando  por esta obra que não pode 
parar. 
3.RELATÓRIO DO BAZAR MISSIONÁRIO 
    A comissão de promoção de missões 
agradece a todos os irmãos que contribuí-
ram para a realização do Bazar missioná-
rio no domingo passado. Foi uma benção!  
     Arrecadamos uma quantia considerá-
vel para missões! Que Deus continue 
abençoando a cada servo!  
     Ainda assim, não alcançamos o nosso 
alvo, portanto os irmãos que ainda tive-
rem o desejo de contribuir por meio das 
suas ofertas, podem fazê-lo.  
    Neste domingo estaremos vendendo as 
peças de artesanato restantes, os irmãos 
podem contribuir dessa forma também.  
4.NOTA DE AGRADECIMENTO. 
      O irmão Cleófas agradece aos ir-
mãos que foram convidados,  e compare-
cem ao culto de gratidão pelo seu aniver-
sário,  ao completar 70 anos. 
 5.EBF. 
     Consta no calendário da Igreja a rea-
lização de uma E.B.D no templo da nossa 
Igreja, no ultimo fim de semana de Julho.  
Esperamos que desde já os pais estejam 
atentos para trazer os seus filhos.  
 

      E que toda a igreja possa dar apoio, 
trazendo os filhos dos vizinhos. Será uma 
oportunidade de edificar e evangelizar as 
crianças. Vamos divulgar e orar por esta 
trabalho tão importante tão importante 
para as crianças e a Igreja.  
6.LITERATURA. 
    Encontra-se a disposição dos irmãos a 
literatura do novo trimestre. Os professores 
e alunos devem procurar a direção da 
E.B.D., responsável pela distribuição. 
 7.SECRETARIA.  
    A igreja no seu culto administrativo con-
cedeu férias à sua  secretaria de expedi-
ente,  irmã Rebeca.  Está substituindo a 
irmã Débora. 
8..MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     As irmãs: Aldiva, Floracy, Joviana, Ma-
ria Cesária; Ernestina, Dora e Raimunda
(Didi) e o irmão  Joaquim. 
     Devemos continuar orando pelos famí-
lias do irmão Rodrigo,  do irmão Reinaldo, 
que perderam os seus pais.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

09/07- Delfina Totes de Morais 

09/07- Marileide  Fernandes 

10/07- Cleófas Vieira 

11/07- Ana Laura Dourado  

11/07- Marta Araújo de Castro 

14/07- Luciana Martins da Silva  

 

PREGADORES 
Manhã: Pr.Elias Pascoal 

Noite: Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Maria Emília 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Gabriel e Alessandra 

DIRIGENTES 
Manhã: Jorge Pinho 
Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

 

08/07- Culto de adoração 

18/07- Culto Administrativo 
27/07- EBF 
28/07- EBF 
29/07- Encerramento da EBF  
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