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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  12 de Agosto de 2018 

PASTORAL                           

 
   O PAI QUE  FEZ E FAZ DIFERENÇA   

 
      “E Jacó amava mais  a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua 
velhice... E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu 
senhor egípcio....E José sustentou de pão a seu pai, e a seus irmãos...Deus me fez 
prosperar na terra da minha aflição”(Gen. 37:3; 39:2; 41:52b; 47.12) 
 
        José, filho de Jacó, foi um jovem notável. O escritor Josh Mcdowell escreveu: 
“ele encontrou uma série de dificuldades que teriam destruído muitos homens, mas 
atravessou-as com perseverança e dignidade. A despeito da situação em que se en-
contrava, foi ajudado pela  influência do seu pai,  a presença e o cuidado de Deus”  
        Em Genesis 37, ficamos sabendo que desde os mais tenros anos José gozou  de 
um relacionamento significativo com o pai. Esse relacionamento entre pai e filho 
certamente o sustentou em tempos de intensas provações.  
       Provavelmente o seu pai havia compartilhado as suas lutas em momentos difí-
ceis  na família, com o seu irmão Esaú, enquanto esteve na casa do seu pai Isaque; 
com as injustiças do seu sogro, Labão;  e  as suas experiência com Deus.  
        Tudo mostra que quando José enfrentou as suas próprias lutas,  as pressões, as 
decepções, as injustiças, a solidão, muito sofrimento,  lembrou do amor do seu pai, 
como um forte recurso emocional;  sentiu a presença e cuidado do Deus de seu pai, 
que agora era real em sua vida.  Isto explica como  ele foi capaz de enfrentar a tenta-
ção sexual, mesmo que a sua atitude o levasse a prisão. 
        A vida não foi fácil para José nem é para esta geração. A sua  história demons-
tra que é possível hoje os  filhos enfrentarem a vida com sucesso,  mesmo numa 
sociedade imoral, injusta, que exerce grande pressão, se tiverem recebido dos seus 
pais  uma herança de fé, de luta com Deus. 
        Muitos pais hoje reconhecem que são o que são, por causa dos seus pais, do 
amor, da fé que conseguiram transmitir para as suas vidas.  Sabemos que muitos fi-
lhos hoje reconhecem que chegaram onde chegaram,  são o que são, por causa dos 
seus pais.     
       Por tudo, neste Dia dos Pais, estão agradecidos. De coração podem abraçar e 
dizer: Obrigado papai! você fez toda diferença em minha vida quando esteve perto e 
quando esteve longe, por sua influência e exemplo de pai.       
 
        

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 

   

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.DIA DOS PAIS 
     Hoje, no horário do culto da manhã, 
será comemorado o dia dos pais  em 
nossa Igreja, com a participação das cri-
anças. Agradecemos ao Departamento 
Infantil e às pessoas que ajudaram a pre-
parar o programa. Em nome da Igreja 
parabenizamos a todos os pais! 
 
2.NOTA DE NASCIMENTO. 
     Nasceu sábado, dia 4, a esperada 
Melina, filha do casal: Vitor e Jéssica. 
Parabens!  
 
3.RECEPÇÃO DOS NOVOS MEMBROS E 
CONGREGADOS. 
     No dia 26,  depois do culto da noite, 
conforme consta no calendário da Igreja,  
teremos um momento de confraternização 
na quadra, ao lado do templo da Igreja. 
Vamos dar boas vindas aos novos mem-
bros e congregados da nossa igreja. 
 
4.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Hoje, no horário da E.B.D, estará fun-
cionando esta classe, no Gabinete do 
pastor.   Quem quiser apenas conhecer 
mais sobre as doutrinas bíblicas e batis-
tas, ou já está decidido a se batizar pode 
matricular-se nesta classe.  
 
5.MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA. 
     No dia 26,  no horário do culto da 
manhã contaremos com a presença do 
missionário  pastor Cleber, que está lide-
rando o trabalho no Vale do Amanhecer. 
A nossa igreja fez uma parceria com Mis-
sões Nacionais para ajudar este trabalho.  
Será uma oportunidade para conhecer 
este obreiro e ter informações sobre este 
trabalho. 
 
6.JUVENTUDE EM AÇÃO.  
     >Dia 25 de Agosto, sábado - Culto 
com foco evangelístico. Preletor: Pastor 
Samuel Neves. 

    >No dia 26 de Agosto, encerrando o 
mês da juventude, os jovens  estarão diri-
gindo o culto da noite. Preletor: Pastor 
Hélbio, da igreja Batista do Setor Coim-
bra. 
     >Acampamento. Já foi reservada a 
chácara onde será realizado, nos dias 12 
a 14 de Outubro. 
 
7.CONGRESSO DE CRIANÇAS. 
    O ministério infantil estará realizando 
este congresso nos dias 18 de Agosto, 
das 9:30 ás 17h, e no dia 19, as 10h, no 
templo, com a presença de um missioná-
rio.  Venha e convide muitas crianças.  
 
8.OANSE. 
     A Oanse(trabalho com crianças) reali-
zado  aos sábados às 15h,  voltou às 
suas atividades ontem. Contamos com o 
apoio da Igreja.  
 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos enfermos:  Maria Gonçalves, 
novamente internada na UTI.   Floracy, 
Maria Cesária; Ernestina, Dora, Raimunda
(Didi), i Joaquim, Joviana e Ernestina, mãe 
do irmão Agnaldo. 
     E  por todos os irmãos que estão se 
preparando para fazer concurso.  

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

 

PREGADORES:  

         MANHÃ: PROGRAMA  DIA DOS PAIS  

         NOITE: PASTOR ELIAS.  

          

     

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO  

DIRIGENTES:  

 MANHÃ - PROGRAMA EESPECIAL   

  NOITE:   FENANDINHO. 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS 

 
Dia 12 de Agosto. Dia dos pais 
Dia 15 de Agosto. Culto administrativo. 
Dia 26-Culto dirigido pela juventude—noite  
     

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

 

PREGADORES:  MANHÃ: PR. 

ALDIMAR   NOITE: PR ELI MA-

CHADO 

 

DIÁCONO DE PLANTÃO  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO  

DIRIGENTES: JOÃOTAVARES. 

NOITE: PROMOTOR DE MIS-

SÕES 

 

ATIVIDADES DO MÊS 

01/07-Ceia 
          -Encerramento da Campanha de Missões Estaduais. 
          -EBF. 


