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PASTORAL 

      PAIS E FIHOS 

Sabemos mas é bom recordar  

   Sabemos mas é bom recordar  que Deus deu ao pai a responsabilidade de ser o 

líder da família. Ele é responsável diante de Deus por liderar sua família com amor sa-

crifical pela esposa e pelos filhos, além de satisfazer as suas necessidades físicas, espi-

rituais e emocionais.      

   Sabemos  que a melhor maneira de um pai amar seus filhos é amar a mãe deles. 

Acreditamos que os filhos irão compreender muito o conceito  sobre Deus a partir do 

exemplo dado pelo pai. 

  Sabemos mas é bom recordar  que o pai deve ensinar os seus filhos, pela edu-

cação e exemplo, as verdades da Bíblia e como aplica-las de maneira prática na vida 

diária. Portanto, o pai deve ter  momentos de boa qualidade espiritual, com cada um 

dos filhos.     

 Sabemos mas é bom recordar  que os pais devem fazer tudo para construir um 

caráter forte na vida dos seus filhos. Sabemos e é bom recordar  que um pai deve de-

monstrar caráter piedoso revelado pela humildade, mansidão, amor, paciência, a ho-

nestidade, diante dos filhos.   Acreditamos que o pai deve demonstrar amor ao exercer 

a disciplina consistente e justa com cada um dos filhos.  

Sabemos mas  é bom recordar que o crescimento espiritual  de um filho  pode 

ser tanto dificultado por ações,  atitudes erradas, como facilitado pelo viver  consagrado 

e piedoso do pai.  O ensino do certo e do errado.  

Sabemos mas é bom recordar que os filhos são um presente de Deus e 

devem ser recebidos e tratados como tal.  De igual forma, os filhos devem reco-

nhecer os seus pais como presente de Deus,  mas também saber  que têm responsabili-

dades especiais diante de Deus — obedecer os pais e honrá-los.  Devem agrade-

cer os pais que tiveram, mas não estão mais aqui, e os pais que têm: o amor, 

o cuidado  sem medida recebidos durante toda a vida.     

        

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

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO: 

11- Dia dos pais 
17 e 18- Congresso das Crianças 
21- Culto administrativo 
25- Culto da juventude 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
11/08- Caio Vitor Rodrigues Fernandes 
11/08- José Antonio Gomes 
11/08- Geovana da Paz Campos 
13/08-Maria Eduarda Fernandes Silva 
13/08- Dinair Ferreira de Queiroz 
13/08- Daniella de Sales Silva 
15/08- Marina Brito Campos 
15/08- Daniel C. Nogueira Barbosa 
16/08- Luiza Cardoso Santos 
17/08- Carlos Sergio Vieira da Silva 
17/08- Rosimeire Oliveira Alves  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES: Manhã: Programa Especial 
                             Noite: Pr. Abelardo 
DIRIGENTES: Manhã: Programa Especial 
                          Noite: Ildeu 
INTRODUÇÃO: Inácio e Lorena 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Dalira 
 
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.DIA DOS PAIS. 
    Hoje,  no horário do culto da manhã, será 
comemorado o Dia dos Pais em nossa igreja.  
Vamos fazer do culto um momento de adoração 
e gratidão a Deus pelos nossos pais.  
 
2.CONVITE: 
      Jéssica e Matheus convidam a nossa igreja 
para a cerimônia religiosa do seu casamento, a 
realizar-se no dia 7 de Setembro, às dez horas 
e trinta minutos,  no templo da Primeira Igreja 
Batista em Goiânia., à rua 16 esq. com a rua 
13—Setor Central. 
 
3.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.  
 
4.OANSE. 
     Voltou a funcionar ontem  à tarde. No perío-
do da manhã,  foi feita uma divulgação  com 
serviço de som no bairro Jardim das Esmeraldas. 
     Esperamos que os pais da nossa igreja tra-
gam os seus filhos no próximo sábado. Devemos 
continuar divulgando este trabalho dentro e 
fora  do templo.   
 
5.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu  no dia 26 de Julho, o irmão  Hum-
berto, pai da irmã Márcia, na cidade de Alta-
mira, Pará. Devemos orar por ela e a sua famí-
lia, para que Deus continue a conforta-los . Na 
sexta-feira, o pastor Aldimar, a irmã Clarice e a 
irmã Cassia, fizeram uma visita para a sua fa-
mília.  
 
6.ENCONTRO DE HOMENS. 
    Aconteceu ontem na residência do irmão 
Wagner.  Foi mais um momento de comunhão e 
edificação espiritual. 
 
7.PGMs   
    Recomeçou na terça-feira, dia 6, com todos 
os grupos,  na residência do pastor Aldimar.  
     Esta semana Continua em separado com 
todas as grupos.  
 
 
 

8.COMUNICAÇÃO SOCIAL 
         Os irmãos interessados em divulgar a sua 
profissão, serviços, necessidade de trabalho, 
locação ou venda de bens “próprios”, podem 
fazê-lo no grupo da igreja, é só solicitar no 
número 98232494.  Diariamente será feita a 
divulgação.  
 
9.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 principalmente as pessoas idosas 
que tem dificuldade de descer as escadas do 
subsolo. 
 
10.ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS.  
    O pastor Samuel, relator da Comissão de 
Evangelismo comunica quais serão as atividades 
evangelísticas do mês de Agosto: 
Dia 17 e 18—Congresso de Crianças no templo. 
Dia 28—Trabalho  evangelístico na Congrega-
ção do Paulo Pacheco. 
 
11. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Pelos enfermos:  A irmã Benedita, mãe da 
irmã Marta. Joaquim e Nilton Joaquim. A irmã 
Ernestina, Ione. 
 
 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. 
************************************************** 

 
EDFIFICAÇÃO 

 
●“O amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espirito Santo que nos foi dado” -
Paulo 
 
●Onde reina o amor o fardo é leve; o amor faz 
do trabalho mais exaustivo um prazer - LGT 
 

●O que está faltando nas casas onde não há 
paz, é o amor. O que falta onde não há amor, 
é a presença de Deus.  

 

Boas vindas e motivo do culto 

Oração invocatória 

 

Mas Deus, que é riquíssimo em  

misericórdia, pelo seu muito amor com 

que nos amou, 

Estando nós ainda mortos em nossas 

ofensas, nos vivificou juntamente com 

Cristo.   

(Efésios 2:4-5) 

 

Conhecendo os nossos visitantes 

Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em 

Ação 

 

Leitura Bíblica em Uníssono Salmo 

103.1,2  

 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 

tudo o que há em mim bendiga o seu san-

to nome. Bendize, ó minha alma, ao Se-

nhor, e não te esqueças de nenhum se 

seus benefícios” 

 

Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação  
 
Inspiração musical. Amanda Bastos 
Mensagem Bíblica 
 
Homenagem 
 
Oração 
Palavras finais  
 
Poslúdio instrumental 

  
 

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 
Oração invocatória 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em 
Ação 
 
Leitura Bíblica Alternada  

(Tt. 2: 11-14) 
 
Dirigente: Porque a graça de Deus se mani-
festou, trazendo salvação a todos os ho-
mens, ensinando-nos para que, renuncian-
do à impiedade, e às paixões mundanas, 
vivamos no presente mundo... 
 
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. 
 
Inspiração musical – Jorge Pinho 
Teatro IBJE 
 
Leitura Bíblica Sl 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 e Momento de Cânticos 
 

Oração de consagração e oração  
pelas crianças 

 
Mensagem Bíblica 
Oração 
Palavras finais e Poslúdio instrumental 


