
 

 

 

 

   

 

 

 

Pastoral                     MAIO: MÊS DA FAMÍLIA 

IGREJA BATISTA JARDIM DAS ESMERALDAS 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial St. Bela Vista Goiânia. GO 

Boletim Informativo Semanal  - 21 de Maio de 2017 — www.ibjesmeralda.com.br 

 EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 

 985585722/ 
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 

 
-Pr. João Carlos 

 
 Seminarista: 
Aylon Serbêto 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns:  
Pastor Ivanildo 

981815413/99191800 
 

Buriti Sereno:   
Evangelista Divaldo Santos 

98234-1085/ 99339-1714 
 

Paulo Pacheco: 
Pastores Colaboradores:  

- Pastor Edson 
-Evangelista Osvaldo 

______________________ 
 

IGREJAS FILHAS: 
V. Brasília, Tiradentes, Colina 

Azul , Célia Maria. 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  
- 9:00hs - EBD 

   - 10:00hs  - Culto matutino 
   - 19:30hs- Culto Noturno 

 
Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e 
estudo bíblico 

www.ibjesmeralda.com.br 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

ibjesmeralda@gmail.com  3091-7205 / 992189346 

FAMÍLIAS FORTES EM TEMPO DE CRISE 

Crise! Esta é a palavra da moda. O país está em 

crise, afundando em um cipoal de lama e cor-

rupção. A família também está em crise. Em 

nossa reflexão, tentaremos responder três per-

guntas: Quais são as crises que abalam a famí-

lia? Quais são as lições que podemos extrair da 

crise? De que forma podemos vencer as crises 

familiares? 

O que tem levado as famílias a viverem de  forma tão disfuncional nos dias de hoje? 

Dentre as coisas que podemos destacar, uma me chama a atenção. A má administração 

financeira. Dinheiro é um dos grandes responsáveis pelo campo de batalha em que a família 

se torna. O pesquisador Jeffrey Dew constatou que casais com dividas passam menos tem-

pos juntos, brigam mais e são menos felizes. Inúmeros divórcios ocorrem por conta de de-

sentendimentos relacionados ao dinheiro. 

O que a crise revela? É possível 5rar algum proveito da crise que enfrentamos em 

família? Duas coisas merecem destaque: a primeira é que a crise nos aproxima de Deus. É 

justamente nessa hora que nossos joelhos se dobram, e ai pedimos auxilio e socorro ao Se-

nhor. Segundo, a crise revela quem são os verdadeiros amigos. São nos momentos mais 

di7ceis da vida que os verdadeiros amigos revelam-se. 

De que forma podemos vencer as crises? Usando a Bíblia como nosso referencial, 

vamos elencar alguns princípios importantes. Em primeiro lugar, cul've a espiritualidade no 

contexto da família. Priorizamos tantas coisas que nos esquecemos do principal dentro do 

contexto do lar: Deus! Quanto mais buscarmos a Deus, mais amaremos a nossa família. Uma 

família feliz precisa estar firmada no Senhor. 

Em segundo lugar, escolha com sabedoria o tempo para falar. Viver em família 

exige sabedoria. Existe no seio da família filhos que estão extremamente machucados com 

as palavras de maldição dos pais. Esposos, esposas que estão feridos por conta de palavras 

ferinas. Nossa língua pode ser medicina que cura ou espada que fere. Há poder em nossas 

palavras. Ter em nossos lábios palavras abençoadoras revela o quanto o nosso coração está 

atrelado ao de Jesus. 

Por úl'mo, cuide de sua família. Existe uma grande lição que aprendemos em famí-

lia. Cuidar do outro. Cuidar é prestar atenção, é verbalizar o quanto amamos aqueles que 

estão ao nosso redor em casa. É ter tempo de qualidade. O apóstolo Paulo afirma: “Ora, se 

alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é 

pior que um descrente” (I Tm. 5,8). Que Deus abençoe cada família, em nome de Jesus.                    

 

Extraído do Jornal Ba'sta 

                                                                                     José Manuel Monteiro Jr.  



                 COMUNICAÇÕES 

21/05- Marcos Fonseca 

21/05- Noeme Gonçalves 

24/05- Antônio Silva 

24/05- Lucas Mendanha 

26/05- Benedita Araújo 

27/05- Lorena Fernandes 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Elias 

REGENTES Maria Emília/Kátia 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Valmir e Alessandra 

DIRIGENTES 
Manhã: Ildeu 

Noite: Tavares 

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

MANHÃ 

 

 1.CULTO ADMINISTRATIVO 
     Na próxima quarta-feira, dia 24, será realizado o culto adminis-
trativo regular da igreja. Venha participar! Estaremos orando, ouvin-
do os relatórios, agradecendo as bênçãos de Deus e recebendo 
novos membros.  
 
 2.BATISMOS 

      No dia 28 de Maio, no horário do culto da manhã, teremos pro-
fissão de fé dos candidatos ao batismo, que sendo recomendados 
pela igreja, descerão as águas no horário do culto da noite. 
 
 3.CULTO DE  ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 

       A Comissão de Intercessão, juntamente com a Comissão de Mis-
sões e Evangelismo, convidam a todos para o culto de oração pela 
Família que acontecerá no dia 31, quarta-feira, às 20h. Será o en-
cerramento da Campanha de 30 de oração promovido pela nossa 
JMN. Não deixe de participar, venha orar pela sua e pelas famílias 
do nosso país! 
 
 4. DIA DE  ORAÇÃO PELA PÁTRIA 
O presidente da CBB está convocando todos os batistas para orarem 
pela nossa pátria dia 29//05. Participe desse clamor pelo nossa 
nação! 
 
 5.CONVITE 
    A Comunidade Batista convida a nossa igreja para o culto de   
inauguração do seu novo templo que acontecerá dia 03 de Junho, às 
19:30, à Avenida T-5, Q.03, Lote 12 -Bairro Serrinha. 
  
 6.UTILIDADE PÚBILICA 

      Compra-se um sofá usado e conservado. A pessoa interessada 
em vender deve comunicar  com o comprador no telefone 
981188129. 
 
 
7.ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
       A equipe de comunicação social colocou a disposição dos irmãos 
um aplicativo  na internet para que todos possam atualizar os seus 
dados. O irmão que não tem acesso à internet deve preencher o 
formulário que está a disposição de todos na secretaria. Qualquer 
dúvida favor falar com o irmão Alano ou Robério. 
 
8.GRUPO DA IGREJA NO WHATSAPP 
     Caso alguém queira ser incluído no grupo geral da igreja no 
Whatsapp, favor entrar em contato com o número da igreja 
992189346. 
 
9.MODO AVIÃO NA HORA DO CULTO 
     VANTAGENS: 1-Mantém a concentração; 2-Respeito para com o 
pregador da palavra; 3-Momento de reflexão. Colabore, coloque 
seu celular no modo avião. 
 
10.CONGRESSO DA FAMÍLIA 
O congresso “Socorram os seus” está chegando! As inscrições já estão 
abertas! Procure as irmãs Alice ou Rebeca, ou acesse o site da igreja 
para realizar sua inscrição e obter mais informações! 
Data :30/06 a 02/07/2017 | Valor: R$ 40,00 
 
11.PGMs 
     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm sido uma ben-
ção! Participe! Leve os seus amigos e familiares. 
           ●PGM de adultos/jovens: Quinta  às 21hs - Pr. Dayvid e 
Jordana 
           ● PGM de adultos com crianças: Terça às 20hs - Rodrigo e 
Marli 
           ● PGM de jovens: Quinta às 20hs - Jemima, Handel e Marina 
           ● PGM de adolescentes: Sexta às 19h30m - Alice 
Quem quiser mais informações falar com a Jordana no telefone: 
999332503 ou procurar um dos líderes  mencionados. 
 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelas famílias enlutadas: da  irmã Ludmila; Maria Gonçalves; 
Conceição.  Pelos enfermos: Marques (sobrinho do irmão Francisco; 
esposo da irmã Nerice (Joaquim);  Ernestina (mãe do Agnaldo), Rai-
munda (mãe do  irmão Almáquio). Pelo irmão Mateus que vai operar 
na próxima quarta;  pelo irmão do irmão Walter e pelos desempre-
gados.  
  

ATIVIDADES DE MAIO 

21/05  - Culto de Adoração   

27/05 - Culto Juventude      

28/05 - Culto/Batismos 

31/05 -  Culto de oração 

pela família 

          

            ORDEM DOS CULTOS 

NOITE 

 


