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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  18 de Março de 2018 

PASTORAL                           

 
SÓ DEUS PODE, MAS... 

 
Só Deus pode criar, Mas você pode valorizar o que Ele criou. 
 
Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la  e respeitá-la. 
 
Só Jesus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. 
 
Só Jesus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe 
cinco pães e dois peixes. 
 
Só Jesus pode fazer o impossível, mas você pode fazer o possível. 
 
Deus pode dar á verdadeira paz, mas você pode ser um instrumento da 
Sua paz. 
 
Deus pode dar amor, mas você pode recebê-lo e ser um canal do amor    
de Deus 
 
Deus se Basta a Si Mesmo, mas Ele preferiu contar com você. 
 
Cada um deve decidir crer em Deus e nas suas promessas, mas você  
pode dar o seu testemunho de fé para outros.(Extraído). 
****************************************************** 
 
Não permita: Que o amor de Jesus venha diminuir em sua vida. Que a 

sua língua profira palavras torpes. Que os problemas da vida venha derro-
tá-lo, como disse Davi no salmo 62:”Deus é a minha rocha, a minha salva-
ção; os problemas da vida não conseguirão me derrotar....” 

 
Não seja como o carvão inútil. Seja como uma vela que gastando-se, 

ilumina o lugar onde está colocada. Cristo conta com você meu irmão, sen-
do um luzeiro no mundo em que você vive 

 
 
 
 

       

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     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Apoio da Igreja 

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 
Congregação em pé ( * ) 
Prelúdio Instrumental 
Boas vindas e motivo do Culto 
Oração Invocatória 
 
Introito Bíblico Mt. 4.23 
 

“E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o  
evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o po-

vo”. 
 
 
Chamada à Adoração: “Eis os milhões” 443CC 
 
 
Oração de Adoração 
Saudação aos visitantes 
 
Momento Missionário – Campanha de Missões Mundiais 2018 CBB 

 
 
 

EU SOU, ESPERANÇA ÀS NAÇÕES 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  

Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14.6) 
 
 
(*) Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração e Oração pela Campanha de Missões Mundiais 2018 
Mensagem Bíblica: Pr. Pastor Samuel Neves 
 
 
Palavras Finais 
Oração silenciosa 
Poslúdio 

 

 

 

 

Congregação em pé ( * ) 
Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas vindas e motivo do Culto  
 

Ó Senhor, Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra! (Sl 8.1) 
Por isso te rendemos graças,... 

 
Louvor Congregacional “Bendito Seja Sempre o Cordeiro” 80HCC 
Oração de Louvor 
 
Saudação aos visitantes 
Momento Missionário – Campanha de Missões Mundiais 2018 CBB 
 

EU SOU, ESPERANÇA ÀS NAÇÕES 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  

Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14.6) 
 

Ó Senhor, Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra! (Sl 8.1) 
Por isso te rendemos louvor, e te adoramos... 

 
Leitura Bíblica 1Cr 16.8,9; Sl 118.1; 66.5) 
 
Dirigente – Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as  
nações o que ele tem feito.Cantem para ele, louvem-no; contem todos os seus atos 
maravilhosos. 
 
Todos – Gloriem-se no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam a Deus. 
Dêem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. Venham e 
vejam o que Deus tem feito; como são impressionantes as suas obras em favor dos 
homens! 
 
(*) Dedicação dos Dízimos e Ofertas com Cânticos 
Oração de Consagração 
 
Mensagem Musical 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Oração e Bênção Apostólica 
Poslúdio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CAMPANHA DE MISSÕES 
      A  Campanha de Missões Mundiais já 
começou, não deixe de participar!
Aproveite esse período para conhecer 
melhor os projetos missionários da JMM e 
se envolver mais por meio da oração, de 
ofertas e da disposição da sua vida para 
cumprir o chamado. O nosso alvo é 
R$10.000,00  Você pode contribuir por 
meio da sua oferta e também comprando 
nas cantinas que serão realizadas. Fique 
por dentro das programações especiais:   
Dia 25—Culto missionário infantil. 
Dia 15 de Abril—encerramento com o 
missionário convidado(manhã).  
Noite: encerramento com a feira missioná-
ria(após o culto noturno) 
 
2. CULTO DE POSSE 
    Aconteceu ontem, a posse do pastor 
João Carlos como pastor da  Igreja Batis-
ta no bairro Cidade Livre, em Aparecida 
de Goiânia.  Oremos pelo seu ministério.  
 
3.PATRIMONIO DA IGREJA 
    O irmão Ildeu, relator da Comissão de 
Patrimônio avisa que  terça-feira não 
haverá expediente , por causa do produ-
to que será usado para dedetizar o tem-
plo e as dependências; elas ficarão fe-
chadas. 
 
4.NOTA: 
     O pastor Aldimar comunica que fará 
uma pequena cirurgia de hérnia ignal,   
provavelmente na terça-feira, e solicita 
uma licença de 5 dias para o repouso, 
pela previsão médica. A cirurgia será por 
vídeo. O pastor deve sair no mesmo dia 
do hospital. 
 
5.ENCONTRO DE CASAIS  
     No próximo dia 24, acontecerá o 
primeiro encontro de casais deste ano. 
Aqueles que vieram nos encontros anteri-
ores certamente não vão faltar. E aqueles 

que ainda não vieram devem agendar 
para também serem abençoados. Será no 
templo da igreja, às 19:30h, aguardamos 
vocês! Qualquer duvida, entrar em conta-
to com Aylon Serbêto (62 99135-4996) 
6.CLASSE DE DOUTRINA 
    Se você tem desejo de aprender mais 
sobre as doutrinas bíblicas, tirar dúvidas 
ou está decidido a se batizar, matricule-
se nesta classe. 
7.ENCONTRO DE JOVENS 
    Ontem teve encontro dos jovens na 
residência do irmão Marcos, para come-
morar os aniversariantes do mês. 
8.RETIRO DE JOVENS(Jubeg) 
     Será realizado nos dias: 29 de Março 
a 01 de Abril, no ACAMBAGO. O valor 
da inscrição é R$200,00.  Idade permiti-
da: de 17 a 35 anos. Com a presença 
especial da Banda Resgate de São Pau-
lo. Maiores informações com a irmã Glen-
da, no telefone: 98147-0736. 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Tinoir, recuperando de uma cirurgia.  
Odete, Joviana, Maria Cesária, Ernestina 
e Raimunda(Didi); a tia (Rosilda) e a pri-
ma (Syandra) do irmão Marcos Fonseca. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.CAMPANHA DE MISSÕES 
      A  Campanha de Missões Mundiais já 
começou, não deixe de participar!
Aproveite esse período para conhecer 
melhor os projetos missionários da JMM e 
se envolver mais por meio da oração, de 
ofertas e da disposição da sua vida para 
cumprir o chamado. O nosso alvo é 
R$10.000,00  Você pode contribuir por 
meio da sua oferta e também comprando 
nas cantinas que serão realizadas. Fique 
por dentro das programações especiais:   
Dia 25—Culto missionário infantil. 
Dia 15 de Abril—encerramento com o 
missionário convidado(manhã).  
Noite: encerramento com a feira missioná-
ria(após o culto noturno) 
 
2. CULTO DE POSSE 
    Aconteceu ontem, a posse do pastor 
João Carlos como pastor da  Igreja Batis-
ta no bairro Cidade Livre, em Aparecida 
de Goiânia.  Oremos pelo seu ministério.  
 
3.PATRIMONIO DA IGREJA 
    O irmão Ildeu, relator da Comissão de 
Patrimônio avisa que  terça-feira não 
haverá expediente , por causa do produ-
to que será usado para dedetizar o tem-
plo e as dependências; elas ficarão fe-
chadas. 
 
4.NOTA: 
     O pastor Aldimar comunica que fará 
uma pequena cirurgia de hérnia ignal,   
provavelmente na terça-feira, e solicita 
uma licença de 5 dias para o repouso, 
pela previsão médica. A cirurgia será por 
vídeo. O pastor deve sair no mesmo dia 
do hospital. 
 
5.ENCONTRO DE CASAIS  
     No próximo dia 24, acontecerá o pri-
meiro encontro de casais deste ano. Aque-
les que vieram nos encontros anteriores 
certamente não vão faltar. E aqueles  

que ainda não vieram devem agendar 
para também serem abençoados. Será no 
templo da igreja, às 19:30h, aguardamos 
vocês! Qualquer duvida, entrar em conta-
to com Aylon Serbêto (62 99135-4996) 
6.CLASSE DE DOUTRINA 
    Se você tem desejo de aprender mais 
sobre as doutrinas bíblicas, tirar dúvidas 
ou está decidido a se batizar, matricule-
se nesta classe. 
7.ENCONTRO DE JOVENS 
    Ontem teve encontro dos jovens na 
residência do irmão Marcos, para come-
morar os aniversariantes do mês. 
8.RETIRO DE JOVENS(Jubeg) 
     Será realizado nos dias: 29 de Março 
a 01 de Abril, no ACAMBAGO. O valor 
da inscrição é R$200,00.  Idade permiti-
da: de 17 a 35 anos. Com a presença 
especial da Banda Resgate de São Paulo. 
Maiores informações com a irmã Glenda, 
no telefone: 98147-0736. 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Tinoir, recuperando de uma cirurgia.  
Odete, Joviana, Maria Cesária, Ernestina 
e Raimunda(Didi); a tia (Rosilda) e a pri-
ma (Syandra) do irmão Marcos Fonseca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

18/03-Marli Quirino Trostdorf 

19/03-Juscilene de Matos R. Silva 

19/03-Ester Fernandes de Macedo 

19/03-Rosirene G. Nogueira 

20/03-Ana Paula Moreira S. Pinho 

21/03-Denise M. Andreozi Tonasso 

23/03-Cynthya M. V. D'Angelo 

23/03-Gleyce B. Aguiar Siqueira  

24/03-José Alves da Silva 

 

 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Samuel 

Noite: Pr. Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Felipe e Liliane 

DIRIGENTES 
Manhã: Carlos Sérgio 

 Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

24-Encontro de casais 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

18/03-Marli Quirino Trostdorf 

19/03-Juscilene de Matos R. Silva 

19/03-Ester Fernandes de Macedo 

19/03-Rosirene G. Nogueira 

20/03-Ana Paula Moreira S. Pinho 

21/03-Denise M. Andreozi Tonasso 

23/03-Cynthya M.. V. D'Angelo 

23/03-Gleyce B. Aguiar Siqueira  

24/03-José Alves da Silva 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Samuel 

Noite: Pr. Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Felipe e Liliane 

DIRIGENTES 
Manhã: Carlos Sérgio 

 Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

24-Encontro de casais 


