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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 13 de Janeiro de 2019 

PASTORAL 

 
CONFIE EM DEUS 

 
“Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, mas faz da hu-

manidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor”( Jr. 17.5). 
 
Muitas vezes estas palavras de Jeremias foram mal interpretadas. A frase 

“Maldito o homem que confia no homem” é decorada,  citada fora do contexto e leva à 
conclusão de que não devemos confiar em ninguém, o que está errado.  

 
É muito importante a existência de confiança, por exemplo: entre irmãos, marido 

e mulher, pastor e ovelhas, colegas de trabalho, membros de uma equipe no trabalho 
secular ou na igreja etc.  Assim, não é desse tipo de confiança que se está falando. O 
termos aqui fala de confiança para livramento. 

 
Os líderes de Judá oprimidos por outras nações, procuraram acordos, uma vez 

com a Babilônia, outra com o Egito. Corriam de um lado para o outro, desesperados, em 
busca de livramento e segurança, mas deixaram de buscar a ajuda de Deus. Confiavam 
nas falíveis forças e capacidades humanas e desprezavam a força do Todo-Poderoso. O 
fim deles estava traçado: eram pessoas que seriam malditas. 

 
Jeremias sabia bem o que dizia. Ele pregou por cerca de 40 anos em meio a 

muita dificuldades e sempre ficou firme. Não foi abalado. Não perdeu a esperança, a 
força. Cumpriu o seu ministério. No fim,  ele foi bendito e não maldito, pois não confiava 
no gênero humano para livrá-lo. Foi sempre dependente de Deus.  

 
Se você também quer ser bendito, o caminho é semelhante: permaneça cofiando 

no Senhor. É Ele e ninguém mais que pode lhe dar forças para vencer o pecado, as lutas 
diárias,  livrá-lo  dos inimigos; livrar das dificuldades  ou sair delas e dar-lhe a vitória.  

 
  Confie no Senhor, espere Nele, e não na sua capacidade ou de outros, e você 

será conhecido como bendito. Coloque em prática as palavra do salmista que disse: 
“Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Se-
nhor, o osso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos ergueremos e estamos fir-
mes” (Sl.20:7-8) 

   

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 



Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 

 
Recitativo Bíblico em uníssono: Sl 115,1-3 
  

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua 
benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: Onde está o seu 
Deus? Mas o nosso Deus está nos céus; Ele faz tudo o que lhe apraz”. 

 

 
Responso congregacional: “Não a Nós, Senhor” Hino 23 HCC 
Oração de Louvor 
 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
Saudação aos nossos visitantes  
  
Leitura Bíblica em uníssono: Salmo 103.1,2 
  

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim  
bendiga o seu santo nome. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de  
nenhum de seus benefícios”. 

 
 

Ofertório e Cânticos: “Pra te Adorar” “Sê Engrandecido” 
Oração de dedicação 
  
 
Mensagem Bíblica 
Música Inspirativa 
 
Palavras finais 
Oração e Poslúdio 

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 

 
Recitativo Bíblico em uníssono: Is 6.3; Sl 9.11 
“Santo! Santo! Santo é o Senhor dos exércitos” “Cantai louvores ao Senhor, que 

habita em Sião; anunciai entre os povos os seus feitos”   
  

Responso congregacional: “Santo, Santo, Santo” Hino 2 HCC 
Oração 
 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
Saudação aos nossos visitantes  
  
Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 95.6; 81.1; 9.51. 
 

“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que 
nos criou”. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Vinde, cantemos  
alegremente ao Senhor, cantemos com jubilo à rocha da nossa salvação” 

 
 

Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação e oração pelas crianças 
  
 
Mensagem Bíblica 
Música Inspirativa 
 
Palavras finais 
Oração e Poslúdio 

CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 

 

 

 

1.CULTO ADMINHISTRATIVO. 
     Dia 16, quarta-feira, teremos oculto admi-
nistrativo regular da Igreja.  Sempre tem um 
momento devocional  de intercessão e grati-
dão.  Participe!   
2.DIZIMO 
      Os envelopes de dizimo já estão sendo 
feitos. Quem quiser, deverá passar o nome 
completo para a irmã Rebeca. 
3.JUVENTUDE EM AÇÃO 
      A juventude da nossa igreja estará reali-
zando o seu primeiro culto do ano no dia  
26/01 em nosso templo. 
      No dia 02/02 estarão na Congregação 
do Buriti Sereno realizando uma programa-
ção evangelística voltada para Jovens. Ir-
mãos,  vamos apoiar esses trabalhos!  
4.CLASSE DE DOUTRINA 
      Continuará funcionando, mesmo na ausên-
cia do pastor Aldimar, no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  Continuarão ministrando 
os estudos alguns pastores escaladas.  
5. FÉRIAS PASTORAIS 
       Comunicamos que o pastor Aldimar solici-
tou à igreja 20 dias de férias no mês de Ja-
neiro. 
6.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
      Os formulários de pesquisa já foram dis-
tribuídos pelos membros desta Comissão. Es-
peramos que os irmãos devolvam devidamen-
te preenchidos.  
       Fazendo isto todos ajudarão  em muito 
esta Comissão a realizar este trabalho dele-
gado pela Igreja. Se o irmão ainda não tem o 
formulário solicite a um dos membros da Co-
missão—Fernandes, Charles, Clarice, MM 
Demas, Laís, José Rodrigues e Tinoir. Preencha 
os cargos que lhe interessar.  
7.CUIDE DO  TEMPLO  DO SENHOR.  
      Pedimos a ajuda dos pais e dos adultos 
para não deixarem as crianças comerem ou 
beberem dentro do templo, para não sujar o 
carpete.  
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Àqueles que continuam em  tratamento de 
saúde: A irmã Joviana, internada na Hospital 
Santa Helena.; Olismênia(cunhada da irmã 
Marta); Osmar; Dinair; Ione,(mãe da Milene); 
Joaquim; Raimunda(Didi);  Ernestina e Nilton 
Joaquim. 
 

***************************************** 
          EDIFIÇAÇÃO 

1.O bom e o mau cristão 
   “E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-
vos de toda espécie de cobiça; porque a vida 
do homem não consiste na abundancia das 
coisas que possui” (Luc. 12.15) 
   Oscar Wilde escreveu: “Só há uma catego-
ria de indivíduos que pensa mais no dinheiro 
do que os riscos: são os pobres!”.  
    Por outro lado, escreveu Vitor Hugo: “O 
espírito se enrique com aquilo que recebe; e o 
coração com aquilo que dá. Aliás, possuir 
algum dinheiro é uma cosia. Deixar-se possuir 
pelo dinheiro é outra” 
2.Fidelidade 
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no mui-
to; quem é injusto no pouco, também é injusto 
no muito”(Luc.16.10) 
   Aconselha Peter Marchal: “Contribui de 
acordo com tua renda, para que Deus não 
torne tua renda segundo a tua contribuição!” 
3.Vencendo as dificuldades 
     “O rio atinge os seus objetivos porque 
aprendeu a contar os obstáculos”( J. Agassiz). 
     “O Senhor é por mim, não recea-
rei”(Sl.118.6).  
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          EDIFIÇAÇÃO 

1.O bom e o mau cristão 
   “E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos 
de toda espécie de cobiça; porque a vida do 
homem não consiste na abundancia das coisas 
que possui” (Luc. 12.15) 
   Oscar Wilde escreveu: “Só há uma categoria 
de indivíduos que pensa mais no dinheiro do 
que os riscos: são os pobres!”.  
    Por outro lado, escreveu Vitor Hugo: “O 
espírito se enrique com aquilo que recebe; e o 
coração com aquilo que dá. Aliás, possuir algum 
dinheiro é uma cosia. Deixar-se possuir pelo 
dinheiro é outra” 
2.Fidelidade 
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; 
quem é injusto no pouco, também é injusto no 
muito”(Luc.16.10) 
   Aconselha Peter Marchal: “Contribui de acor-
do com tua renda, para que Deus não torne tua 
renda segundo a tua contribuição!” 
3.Vencendo as dificuldades 
     “O rio atinge os seus objetivos porque 
aprendeu a contar os obstáculos”( J. Agassiz). 
     “O Senhor é por mim, não recea-
rei”(Sl.118.6).  



 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

13/01-Adélia Leite Silva 

13/01-Helana Marcela da Silva 

15/01-Vera Lúcia Gomes Tavares 

PREGADORES 
Manhã: M. Eugênio Rodrigues 

Noite: M. Antonio Marcos 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ario e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Leonardo Rebouças 

Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

16/01-Culto Administrativo  
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