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   PASTORAL                                  QUANDO OS FILHOS VOAM 

Sei que é inevitável e bom que os filhos deixem de ser crianças e abandonem a proteção do 
ninho. Eu mesmo sempre os empurrei para fora.Sei que é inevitável que eles voem em todas as 
direções como andorinhas adoidadas. Sei que é inevitável que eles construam seus próprios 
ninhos e eu fique como o ninho abandonado no alto da palmeira. Mas, o que eu queria, mesmo, 
era poder fazê-los de novo dormir no meu colo… 

Existem muitos jeitos de voar. Até mesmo o vôo dos filhos ocorre por etapas. O desmame, 
os primeiros passos, o primeiro dia na escola, a primeira dormida fora de casa, a primeira via-
gem. Desde o nascimento de nossos filhos temos a oportunidade de aprender sobre esse estra-
nho movimento de ir e vir, segurar e soltar, acolher e libertar. Nem sempre percebemos que 
esses momentos tão singelos são pequenos ensinamentos sobre o exercício da liberdade. 

É chegado então o tempo de recolher nossas asas. Aprender a abraçar à distância, comemo-
rar vitórias das quais não participamos diretamente, apoiar decisões que caminham para longe. 
Isso é amor. 

Muitas vezes, confundimos amor com dependência. Sentimos erroneamente que se nossos 
filhos voarem livres não nos amarão mais. Criamos situações desnecessárias para mostrar o 
quanto somos imprescindíveis. Fazemos questão de apontar alguma situação que demande um 
conselho ou uma orientação nossa, porque no fundo o que precisamos é sentir que ainda somos 
amados. 

 Muitas vezes confundimos amor com segurança. Por excesso de zelo ou proteção cortamos 
as asas de nossos filhos. Impedimos que eles busquem respostas próprias e vivam seus sonhos 
em vez dos nossos. Temos tanta certeza de que sabemos mais do que eles, que o porto seguro 
vira uma âncora que impede-os de navegar nas ondas de seu próprio destino.  

Muitas vezes confundimos amor com apego. Ansiamos por congelar o tempo que tudo trans-
forma. Ficamos grudados no medo de perder, evitando assim o fluxo natural da vida. Porque 
não cabem em nosso corpo os ventos da mudança. 

Aprendo que o amor nada tem a ver com apego, segurança ou dependência, embora tantas 
vezes eu me confunda. Não adianta querer que seja diferente: o amor é alado. Aprendo que a 
vida é feita de constantes mortes cotidianas. Cada ponto final abre espaço para uma nova frase.  

Aprendo que tudo passa menos o movimento. É nele que podemos pousar nosso descanso e 
nossa fé, porque ele é eterno. Aprendo que existe uma criança em mim que ao ver meus filhos 
crescidos, se assustam por não saber o que fazer. Mas é muito melhor ser livre do que impres-
cindível. Aprendo que é preciso ter coragem para voar e deixar voar. E não há estrada mais 
bela do que essa.                                                                                               (Rubens Alves) 

 

 

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 
Pastor de Jovens:  

Pr. Dayvid  Lima 

34329424/996329424 

Ministro de Música:   

  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves(Missões Nacio-
nais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 



Culto Matinal Culto Noturno 

 

Boas vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica alternada: Colossenses 3:20-21; Êxodo 20:12 
 
Filhos: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor.  
 
Pais: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem.  
 
Todos: "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o 
Senhor, o teu Deus, te dá.   
 
Convite ao Louvor com Cântico e Dedicação das ofertas 
Oração de gratidão 
 
Palavra pastoral: Pr Aldimar Miranda 
 
 

Homenagem aos Pais 

 

 

 

 

Palavras finais e encerramento 

 

Chamada ao  

 

Boas Vindas e motivo do Culto 
 

"Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, 
porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram cria-

das". Apocalipse 4:11 
 
Hino Congregacional: 385 CC Louvor 
Oração de Louvor 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 127. 3; Provérbios 17:6 
 

Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os filhos dos 
filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. 

 
 

Mensagem especial para os Pais e Filhos  

Leitura Bíblica em Uníssono: Salmos 100.4 
 

Entrem por suas portas com ações de graças 
e em seus átrios com louvor; deem-lhe graças e bendigam o seu nome.  

 
Dedicação dos dízimos e ofertas e Cânticos 
Oração de gratidão 
 
Palavras finais e Encerramento 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.DIA DOS PAIS 
     Hoje, no horário do culto da manhã, esta-
remos fazendo uma justa homens aos  pais.  
Em nome da igreja parabenizamos todos os 
pais.  
 
2.CULTO ESPECIAL 
    Hoje, no horário do culto noite, teremos um 
programa especial voltado para os pais e 
crianças, com os palhaços missionários: Faísca 
e Fumaça,  de Salvador-Bahia.  
     Em nome da Igreja registramos os nosso 
agradecimentos a esses irmãos. Que Deus os 
recompense e continue a usá-los neste ministé-
rio.  
 
3. ANIVERSÁRIO DA IGREJA  
     No próximo domingo,  dia 20, em continu-
ação as  Comemoração da Aniversário da  
Igreja, pregará o pastor Timoty Deller e aju-
dará na música,  a irmã Rose Deller, sua espo-
sa. Durante 10 anos esta irmã foi diretora de 
música da Igreja.   
     
4.CONGRESSO DE MÚSICA 
     A Jubeg comunica que o Congresso de 
Música programado para o mês de  Setem-
bro, foi cancelado, em razão de outra pro-
gramação da Denominação.  

 
5.MINISTÉRIO DE MÚSICA 
     As aulas do Curso Livre de Música retornam 
nessa semana com as aulas de violão e violino 
aos sábados das 9h às 12h e de Piano e Te-
clado agora em novo dia e horário: às terças-
feiras das 9h às 12h.  Observação: todos 
alunos, antigos e novos já podem procurar a 
secretaria da Igreja, de terça-feira a sábado 
das 15h às 18h para fazerem suas matrículas.    

                       
6.OANSE   

      Foi reiniciado ontem  este  trabalho com 
crianças. O programa consta de histórias bí-
blicas, estudos, lazer na quadra e lanche. 
Convide as crianças  da sua vizinhanças e 
traga os seus filhos.  

 
 

7. CORO IBJE 
      Nesse próximo final de semana, dia  20, 
estaremos retornando nossas atividades e em 
especial sob a regência da irmã Rosi Deller, 
conforme os acertos para as programações 
alusivas ao aniversário de 40 anos da IBJE em 
que teremos as participações dos irmãos, pas-
tores e líderes que já estiveram contribuindo 
na história de nossa igreja. Durante a semana 
estaremos repassando outras informações no 
grupo de Whatsapp do CORO. Quem desejar 
participar do coro entre em contato com o 
Ministro de Música Demas Junior.   
 
8.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder.   
Mais  grupos serão formados. 
 
9.HOMENS EM AÇÃO 
     O Encontro de Homens será no dia 26, na 
residência do irmão Junior Araújo, às 20h. 
Reserve esta data para participar deste en-
contro. 
 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Em favor do irmão Davi (coronel) e sua 
esposa, irmã Tânea,  em tratamento de saúde; 
José Avelino, cunhado da irmã Marta,  Alme-
rinda Glória, Dinair; esposo da irmã Nerice 
(Joaquim); Ernestina (mãe do Agnaldo), Rai-
munda (mãe do irmão Almáquio). E pelos de-
sempregados.  Pelos enlutados: As famílias da 
irmã Zelma, que perdeu a sua mãe; Neusa 
perdeu o sobrinho.  
 
 11. UTILIDADE PUBLICA 
     Aluga-se um apartamento na rua T37, Ed. 
João Paulo I, com 3 quartos e garagem. Os 
interessados falar com o pastor Pio: 
36092897/992555091. 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

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 

PREGADORES 
Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Missionários  

Faísca e Fumaça 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Cassia e Valmir 

DIRIGENTES Manhã:Ilka Bastos/Noite:Charles 

ATIVIDADES DO MÊS 

13/08 -Dia do pais 

20/08 -Comemoração Aniversário da Igreja 

26/08 -Encontro de Homens 

27/08 -Jovens  em Ação       
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17/08-Rosimeire Oliveira Alves  

19/08-Maria Emília Nogueira 

19/08-Eliane Belas dos Santos 

17/08-Rosimeire Oliveira Alves  

19/08-Maria Emília Nogueira 

19/08-Eliane Belas dos Santos 


