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P R O C U R A—S E

     ...Pais responsáveis por seus filhos, que valorizem as coisas de 
Deus; 
     ...Pais que se preocupam em verificar se seus filhos levam a 
Bíblia, revistas da Escola Bíblica Dominical;
     ...Pais que acertam bem seus relógios e não permitem que 
seus filhos cheguem atrasados aos ensaios, na E.B.D, nas 
reuniões do Departamento Infantil, União de Jovens. 
     ...Pais que orem com os seus filhos pequenos, para que juntos
coloquem os problemas diante do altar de Deus. 
     ...Pais que sejam dizimistas e ensinem seus filhos a serem 
também fiéis ao Senhor 
     ...Pais com corações agradecidos que contem diariamente aos 
filhos sobre as bênçãos recebidas.
     ...Pais que estejam atentos às amizades dos seus filhos, pois 
sabem que as más companhias corrompem os bons costumes.
     ...Pais que compreendem que missões está no coração de 
Deus e desde cedo ensinam seus a contribuir generosamente.
     ...Pais que saibam que a igreja é seu segundo lar, e em tudo 
colaboram para que seus filhos se sintam felizes na Casa de Deus.
     ...Enfim, estes pais são procurados para que sejam alertados, 
segundo a Palavra de Deus, e tenham filhos ajustados e salvos, 
verdadeiras colunas na Casa do Deus vivo.
     ...Evitem o desgosto de chorar depois... Semeiem na hora 
própria, cuidando bem dos filhos. Que Deus a todos ajude"

         (Professora Simone Rocha)



Culto Matutino
 

 

Boas vindas e Motivo do Culto

 

Momento de oração e prelúdio

  
 

Introito Bíblico: Ne 9.6

 

“Tu, só tu, és Senhor; tu fizeste o céu e o céu dos céus, (...), 

 

os mares e tudo quanto neles há” 

 
 

Louvor Congregacional Hino: “Grandioso És Tu”      

 

Oração de Louvor

 
  

Conhecendo os nossos visitantes
 

  

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam”
 

(Sl 127.1) 
 

Oração pelas Famílias  
  

Leitura Bíblica Alternada Fp 4:4; Sl 27:1; 97:12; 9:10; 32:11  
 

Dirigente - Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.  
 

Congregação - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O 
Senhor é a força da minha vida. 

 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, to-
dos vós que sois retos de Coração.

 
 

Ofertório e Cânticos

 
Oração de dedicação

 
 

Mensagem Bíblica

 
Oração final e Poslúdio

 



Culto Noturno

 

Chamada ao louvor e Adoração

Boas vindas e Motivo do Culto

 

Recitativo bíblico em uníssono (1 Cr 16.23) 

 

“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai de dia em dia a sua Salvação” 

Canto congregacional “Cantarei ao Meu Salvador” 66HCC
 

Oração de louvor
 

 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam” 

(Sl 127.1)  

Oração pelas famílias 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação

 

Leitura bíblica em uníssono: Salmo 84.1-4

 Quão amáveis são os teus Tabernáculos Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira 

e desfalece pelos teus átrios; o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo! 

O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, 

junto, aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu! Bem aventurados 

os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente.

 Dedicação de Dízimos e ofertas e momento de cânticos

 

Oração de gratidão e oração pelas crianças

 
Inspiração musical

 

Mensagem Bíblica: Pr. Marcello Mendanha

 

Oração final

 

Poslúdio

 



 

COMUNICAÇÕES

 

 

DÍZIMO OU OFERTA
Entregue seu Dízimo ou oferta

com segurança.
Faça uma transferência bancária

para uma de nossas contas.

COLOQUE NO GAZOFILÁCIO SÓ O ENVELOPE COM A
ANOTAÇÕES POIS A TRANSFERÊNCIA É IDENTIFICADA

SE O IRMÃO�Ã� QUISER DEPOSITAR NO CAIXA ELETRÔNICO
COLOQUE O COMPROVANTE NO SEU ENVELOPE

DE DÍZIMOS QUE IREMOS IDENTIFICAR.

Ag. ����-�
CC. ����-�

Ag. ����-X 
CC. ������-�

CNPJ. ��.���.��������-��

  

1.CULTO DE GRATIDÃO.
No dia 26, próximo sábado, será 

realizado no templo da nossa igreja, às 
20h, um culto de Gratidão a Deus pelos 
anos que Deus concedeu ao pai da irmã 
Luciana Araújo, André e Carlos, o senhor 
Eurípedes. 

 

2.CEIA DO SENHOR E POSSE DOS DIÁ-
CONOS . 

 

No dia 03 de junho, no horário do 
culto da manhã, teremos a Ceia do Se-
nhor e a posse dos diáconos eleitos pela 
igreja. 

 

3.NOTA PASTORAL .
 

O pastor foi chamado de surpresa 
para fazer uma cirurgia de hérnia na 
sexta-feira, às 6h.  Ela estava prevista, 
mas não denida. Ela foi feita por vídeo. 
Logo já estará na ativa para atender os 
compromissos já agendados.  Pregará à 
noite o pastor Marcello e no culto da ma-
nhã o irmão Aylon. 
4.ATIVIDADES DA JUVENTUDE. 

No próximo sábado os jovens estarão 
participando de um intercâmbio com ou-
tras igrejas batistas. Muitos jovens já con-
rmaram a participação. Você que é 
jovem e ainda não decidiu faça isso hoje. 
Participe, o seu apoio é importante para 
o fortalecimento da juventude da igreja.  
Envolva -se!

 5. ATIVIDADES DA 3ª IDADE
 As atividades da 3ª idade retornarão 

no domingo, dia 27, às 18:30h com uma 
palestra sobre Prevenção de queda para 
idosos.

 
6.CULTO DA FAMÍLIA.

 
No dia 27, no horário do culto da 

manhã, falará às famílias da Igreja a 
Dra. Susie de Roure, psicóloga e profes-
sora da Universidade Federal de Goiás e 
é membro da Primeira Igreja Batista em 
Goiânia. 

 

O tema é este: “A família para Cris-
to”.  Esperamos que as famílias da igreja 
estejam presentes e que cada um se es-

force para trazer visitantes. 
7.SOS. VENEZUELANOS .

 
     

Aviso da nossa JMN : Estamos em Ro-
raima hoje, 07/05/2018, inaugurando a 
Missão Batista Brasil Venezuela. 

 
      

A situação  aqui

  

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.BATISMOS

 
      

No dia 10 de Junho estaremos cum-
prindo outra ordenação de Jesus. Temos 
batismos. Os candidatos virão das Con-
gregações Paulo Pacheco, Buriti Sereno e 
da Igreja.  
 9.MOTIVOS DE ORAÇÃO  
   A irmã Luciana Martins teve que fazer 
uma cirurgia de apendicite na quarta
feira passada.  Está em recuperação. Os 
enfermos: Joaquim, esposo da irmã Neri-
ce. Joviana, Maria Cesária, Ernestina e 
Raimunda(Didi).  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 
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 



COMUNICAÇÕES

        

                        
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA

 

20/05-Luiz Alberto Dias Guedes 

21/05-Marcos Santos Fonseca 

21/05-Noemi G. Nogueira 

Gonçalves 
24/05-Antônio Carlos da Silva 
24/05-Lucas Mendanha 

26/05-Benedita Ferreira de 

Araújo  

PREGADORES

 
    

Manhã:Aylon Serbêto
 

Noite:Pr. Marcello

 

ESCALAS DO DIA
 

INTRODUÇÃO

 

Valmir e Alessandra

 

DIRIGENTES

 

Manhã: Walter

 Noite:Tavares 

 

ATIVIDADES DO MÊS
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