
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3091-7205 / 992189346 www.ibjesmeralda.com.br ibjesmeralda@gmail.com 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  17 de Junho de 2018 

PASTORAL                           
 

SEM DESCULPAS 
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para 
a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação”(Rom. 10:9-10) 
         As pessoas têm muitas razões diferentes para rejeitar o Evangelho.  
Uma delas é culpar os cristãos por algo que fizeram ou que não fizeram. 
Esses críticos dizem: “Eu conheço um cristão que não vive o que prega. Eu 
conheço um que trata muito mal as pessoas, eu fui a Igreja e ninguém 
falou comigo”. 
         De fato, os cristãos não são perfeitos e muitos podem até ser 
maus exemplos. Mas culpar outros não isenta uma pessoa de sua respon-
sabilidade para com Deus.  A verdade do evangelho não depende da ma-
neira como os outros vivem a sua fé.  
        1. A salvação tem a ver somente com Jesus.  “Se você confessar 
com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o res-
suscitou dentre os mortos, será salvo”.  
         Algumas pessoas podem usar os cristãos como desculpa para re-
jeitar o Evangelho. Mas certamente não poderão apontar um dedo de cul-
pa para Jesus. Ele não tem pecado e é perfeito em tudo. Pilatos disse de 
Jesus: “Não achei nenhuma base para acusações que fazem contra Ele”.
(Luc. 23.14).  
        Não se deixe desviar, olhando para as falhas dos outros. Olhe para 
Jesus. O autor de Hebreus escreveu sobre como devemos viver: “Olhando 
para Jesus, autor e consumador da nossa fé”.(Heb.12.2) 
        2.A salvação tem a ver também com a confissão e a fé da pessoa 
em Jesus.  O homem deve crer em seu coração e confessar com os lábios.  
Deve declarar de que lado está.   
        Que alguns cristãos não dão um bom testemunho é fato. Eles vão 
acertar isso com Deus.  Que o não cristão poderá usar o mau testemunho 
do cristão como desculpa  também é fato. 
        Mas ele não pode escapar da sua responsabilidade pessoal nem 
mudar as Verdades do Evangelho—é preciso confessar e crer. “quem crer 
será salvo, quem não crer já está condenado.”(Jo.3.18). Ninguém pode se 
desculpar porque tem o exemplo de Jesus para ser seguido, Ele foi irrepre-
ensível.  

 
 

 
 

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 motivo do Culto  
 
 
Leitura Bíblica Alternada: Fp 4:4; Sl 27:1; 97:12; 9:10;  32:11 
 
Dirigente - Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, re-
gozijai-vos. 
 
Congregação  - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a 
quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. 
 
 
Cântico congregacional: “Sê engrandecido” 
Oração Invocatória 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 
Dirigente  - Alegrai-vos ó justos no Senhor, e rendei graças ao 
seu santo nome. 
 
Congregação -  Porque tu Senhor, não abandonas aqueles que 
te buscam. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. 
 
Todos  -  Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos; e 
cantai de júbilo, todos vós que sois retos de Coração. 
 
 
Ofertório e Cântico: “Pra te Adorar”                                        
Oração de consagração 
 
Inspiração Musical  
Mensagem Bíblica 
 
Pastorais  
Oração final 
Poslúdio instrumental 
 

Prelúdio instrumental 
Boas Vindas e Motivo do Culto 
 
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.” 
 
 
Hino congregacional: Hino 56 HCC “Saudai o nome de Jesus” 
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Momento missionário 
Leitura Bíblica Alternada:Salmo 33.1,Salmo 34:18,15;33:20 Pro-
vérbios 3:5,6 
 

 
TODOS - Regozijai-vos sempre no Senhor, pois aos retos convém 
o louvor. 
DIRIGENTE- Perto está o Senhor dos que têm o coração quebran-
tado, e salva os contritos de espírito. Os olhos do Senhor estão so-
bre os justos, 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. Reconhe-
ce-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas.   
 
 
Ofertório e cânticos 
Oração de consagração e Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica 
Inspiração Musical  
 
Palavras finais  
Oração final 
Poslúdio Instrumental 

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.DIA DE AÇÃO EVANGELÍSTICA. 
     Consta no calendário da igreja que no 
dia 23, sábado à tarde,  será realizada 
uma atividade evangelística no bairro 
Jardim das Esmeraldas e no Setor Bela 
Vista.        
     Faremos a distribuição de  folhetos 
com a tabela da copa e uma mensagem 
evangelística. O título do folheto é; FIFA 
WORLD CUP    
    Hoje a igreja pode começar  a agir. 
Encontra-se a disposição dos irmãos 
1000 folhetos para serem distribuídos 
entre os amigos e vizinhos. Cada um 
levando pelo menos 10. 
2.AGRADECIMENTO. 
       Em nome da igreja, o pastor Aldimar 
agradece aos irmãos Eber e Carlinhos  
pelos  preparativos para os batismos, 
enchendo e aquecendo a água do ba-
tistério. E aos diáconos que  deram todo 
apoio desde a profissão de fé até ao 
momento da cerimônia.  
3.CULTO ADMINISTRATIVO. 
      Será realizado no dia 20, quarta-
feira, quando os relatórios são apresen-
tados. Mas haverá também uma parte 
devocional. Venha participar! 
4.NOTA:  
     O pastor Aldimar informa que perdeu 
uma  Bíblia nova, com trechos coloridas, 
com capa de cor marrom.  Possivelmente, 
também pode   ter esquecido  em alguma 
casa onde foi fazer visita. 
5.PASTOR AUSENTE. 
     O pastor Aldimar está ausente do 
culto da noite. Pregará no Congregação 
do Paulo Pacheco. 
6.MISSÕES ESTADUAIS. 
     Estamos em Campanha. Esperamos 
que aqueles que ainda não entregaram 
as suas ofertas, tenham proposto nos seus 
corações fazê-lo até o dia do Encerra-
mento, no primeiro domingo de Julho.  
   Tenha também proposto  orar por esta 
obra, que com certeza está no coração 

de Deus. Jesus mesmo disse:  “Levantai os 
vossos olhos e vede os campos, que já 
estão brancos para a ceifa”(Jo.4.35). E 
“A seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da 
seara que mande trabalhadores...”(Luc. 
10:2) 
7.SOS. VENEZUELANOS. 
      A situação em Roraima é dramática, 
de partir o coração, é  de fome, doenças, 
falta de médicos, abrigos e todas as ne-
cessidades.  Missionários de outras regi-
ões estão ajudando.  
      A sua ajuda pode ser depositada no 
Bradesco. Ag. 0226/conta corrente 
139500-9 Junta de missões Nacionais da 
CBB.  CNPJ: 33.574.617/0001-70 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   O irmão Atalias, pai do irmão Reinal-
do, em tratamento em Brasília.  O irmão  
Renato pede pelo Alexandre, esposo de 
uma prima, acidentado, com queimadu-
ras. O irmão Joaquim, esposo da irmã 
Nerice;  Joviana; Maria Cesária; Ernesti-
na e Raimunda(Didi). 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

19/06-Geralda Adelina da Silva 

19/06-Barbara Silva S. Teixeira 

PREGADORES 
    Manhã:Pr. Aldimar 
 Noite:Pr. Marcello  

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Tinoir 

Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

20/06-Culto administrativo 
23/06-Atuação evangelística IBJE -no Bairro/Jantar dos namorados  

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

19/06-Geralda Adelina da Silva 

19/06-Barbara Silva S. Teixeira 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Aldimar 
 Noite:Pr. Marcello  

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Tinoir 

Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

20/06-Culto administrativo 
23/06-Atuação evangelística IBJE -no Bairro/Jantar dos namorados  


