
@ibjesmeralda  www.ibjesmeralda.com.br 

ibjesmeralda@gmail.com 

Boletim Informativo Semanal — 23 de Fevereiro de 2020 

PASTORAL 

 

 

TRÊS FONTES DE TENTAÇÃO 
Satanás, a carne e o mundo 

 
Satanás é a causa de nossas tentações, ou é o mundo, ou nossa própria carne pecami-

nosa?  A Bíblia revela que é difícil ou até mesmo impossível separar as tentações que 

surgem dessas três fontes, e pode ser um erro fazer isso.  

 

 A Bíblia diz que Satanás é o “deus deste mundo,  “o príncipe deste mundo”. O mun-

do está sob o controle dele. Um pouco do que isto significa é visto quando o apóstolo 

Paulo descreve Satanás como o “espírito que agora opera nos filhos da desobediência” - 

isto é, aqueles que seguem “o curso deste mundo”(Ef.2.2). 

 

É significativo que a palavra grega para “opera”, que descreve a atividade de Satanás 

naqueles que estão no mundo, é a mesma palavra usada para falar de como Deus opera 

em  seu povo.  Em Filipenses 2:13, Deus é quem “opera em vós tanto o querer como o 
efetuar, segundo a sua vontade”. Ele de fato opera na vida daqueles que O deixar agir. 

 

De fato a Bíblia mostra que  existe uma rivalidade entre o espirito satânico e o 

Espirito de Deus. Mostra também de quem é a responsabilidade final. É importante  no-

tarmos também que os três inimigos estão envolvidos na tentativa de nos afastar  de 

Deus, da Sua vontade, e a responsabilidade por nossos pecados repousa sobre nós. Nin-

guém pode dizer: “o diabo me obrigou a fazer isso”, ou a atração do mundo foi poderosa 

demais e não consegui resistir”  

 

  Após falar sobre a obra satânica no sistema do mundo, em Efésios 2, Paulo prosse-

gue relacionando-a com a carne. Descrevendo como éramos antes da salvação, ele diz: 
“Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a 

vontade da carne”.  Em outras palavras, caminhando segundo o sistema do mundo é o 

mesmo que viver segundo os desejos e paixões da carne.  

 

  Meus irmãos, estas são as razões pelas quais precisamos vigiar e orar constante-

mente. E a razão pela qual a igreja deve lembrar deste mundo perdido que “jaz no malig-

no”; sob a escravidão “do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e vivem 

segundo o curso deste mundo”     

 

Pastor Aldimar 

              

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO: 
01- Ceia 

08- Dia das mulheres 
18- Culto Administrativo 

28 e 29- Apresentação Watoto 

 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

23/02- Anna Rubya Botelho Araújo  
24/02- Renato Carvalho de Souza 

26/02- Hemyleni Alessandra Borges Lobo 

26/02- Marianne de Souza Siqueira 

26/02- Eber Ferreira da Gonçalves 

28/02- Almáquio Bastos Filho 

29/02- Josefa Feitosa da Costa Almeida 

 

ESCALAS DO DIA: 

PREGADORES:Manhã:  Pr. Aldimar 

                         Noite:  Pr. Elias 

DIRIGENTES: Manhã:  

                          Noite:  João Tavares 

INTRODUÇÃO: Valmir e Inácio 

DIÁCONO DE PLANTÃO: Dalira 
 

APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA  

NOSSA IGREJA 

Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
ca d as t r o ,  a ce ssa n d o o  n os s o s i -
te 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 
acesso a todo o conteúdo do app. 

Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 

dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 

 

EQUIPE MINISTERIAL: 

 
Pastor titular:  

Pr.Aldimar M. de Carvalho 

996171107/ 32422503 

 

Ministro de Música:  

MM. Demas Junior  

99339-1714 

 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 

Pr. Ailton Bastos 

Pr. Abelardo Rodrigues 

Pr Claudio Martins 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 

 

Pr. Edson  

Evangelista: Osvaldo 

 

Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 

 

 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

http://www.ibjesmeralda.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.POSSE DA NOVA DIRETORIA. 
    No domingo passado o pastor Aldimar 
comunicou que hoje à noite teríamos o mo-
mento de posse da nova Diretoria da Igre-
ja para o ano de 2020.  
    Mas como o cartório ainda não comuni-
cou a aprovação do registro  da Ata de 
eleição, decidimos adiar. Por conta dos 
feriados a confirmação será feita no próxi-
mo domingo no horário do culto da manhã.  
 
2.PASTOR AUSENTE. 
      O pastor Aldimar comunica que estará 
ausente do culto da noite, irá ministrar a 
Ceia na Congregação do Buriti Sereno.  
     Pregará no culto da noite o pastor Elias 
Pascoal. Esperamos contar com a presença 
dos irmãos que não viajaram.  
 
3.CEIA DO SENHOR. 
      No próximo domingo, no horário do 
culto da manhã, será ministrada a Ceia do 
Senhor. Esta é uma ordenação de Jesus 
para a sua igreja. Participe! 
       Estão escalados para ajudar na minis-
tração os diáconos: Ário, Maria Emilia e 
Rosimeire 
 
4.REUNIÃO DE LÍDERES. 
       No dia 29 de Fevereiro, sábado, às 
15h, teremos a grande reunião com todos 
os líderes  para prepararmos o anuário da 
Igreja.  
     Isto significa que todos os relatores 
devem ter antes a sua reunião com os seus 
liderados para planejarem as atividades 
que vão colocar no calendário. 
       Os alvos, as atividades de cada Co-
missão  precisam ser   considerados junto ás 
outras Comissões para que  não  haja con-
flitos de atividade; e assim, constem no 
calendário geral. Logo após receberão  o 
material que irá nortear os trabalhos de 
cada Comissão e posteriormente  recebe-
rão treinamento. 
 
5. CLASSE DE DOUTRINA 
    Esta classe está funcionando  no horário 

da EBD, no gabinete pastoral. Se você de-
seja se batizar ou apenas conhecer mais 
sobre as doutrinas bíblicas, matricule-se 
nesta classe. 
 
6.PROGRAMA CONFIRMADO. 
      Foi confirmada a presença em nossa 
Igreja do grupo de crianças órfãs da Áfri-
ca do Sul. Watoto, nos dias 28 e 29 de 
Março.  
 
7. MINISTRO DE MÚSICA. 
    O Ministro de Música da Igreja Demas 
Júnior está de férias desde o dia 09, mas 
já acertou com o coral como será o musical 
de Páscoa. 
 
8.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  O irmão Fernandes Amorim(pai), em tra-
tamento. Os irmãos que estão viajando 
neste feriado prolongado. Os irmãos: Nil-
ton Joaquim e Ernestina.  
    As famílias que ainda estão sofrendo 
por conta das intensas chuvas no Estado de 
Minas Gerais e do Espírito Santo. E milha-
res que estão confinados na China por cau-
sa do novo vírus. 
 
9.PGMs. 
     Voltaram  a se reunir durante a sema-
na. Participe! 
 
10.OANSE. 
      Este trabalho realizado com crianças 
aos sábados, voltará a funcionar em breve. 
Fiquem atentos à data do retorno, que 
constará no próximo boletim.  
     Já se comprometeram a apoiar este 
trabalho  os irmãos:  Fred, Bruno, Letícia e 
Athus. Esperamos contar com o apoio de 
mais voluntários.  
 

11.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 

Boas vindas 

Prelúdio 

 

Leitura Bíblica:   I João 5:18-20 

   Dirigente: “Sabemos que todo aquele 

que é nascido de Deus não está no pe-

cado(não vive pecando), aquele que 

nasceu de Deus o protege, e o Maligno 

não o atinge. Sabemos que somos de 

Deus e que o mundo todo está sob o 

poder do Maligno 

      Congregação: Sabemos também 

que o Filho de Deus veio e nos deu en-

tendimento, para que conheçamos a-

quele que é o Verdadeiro. E nós esta-

mos naquele que é o Verdadeiro, em 

seu Filho Jesus Cristo. Este é o verda-

deiro Deus e a vida eterna” 

    

Hino   129 CC - Bendita luz 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Ofertório e cânticos  

Oração de gratidão 

 

Inspiração musical 

 

Mensagem Bíblica 

 

Hino  300  -  Tudo por Cristo 

 

Oração  

NOITE 

Boas vindas e motivo do culto 
 
Prelúdio instrumental 
 
Leitura Bíblica. com a participação da 
congregação:  Ne 8.10, 17 
 
Dirigente:  
    Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e 
bebei as doçuras, e enviai porções ao que 
não têm nada preparado para si; porque 
este dia é consagrado ao  nosso Senhor. 
Portanto não vos entristeçais, porque a 
alegria do Senhor é a nossa força”   
 Congregação:   
    E toda congregação dos que voltaram 
do cativeiro fizeram cabanas; porque 
nunca fizeram assim os filhos de Israel, 
desde os dias de Josué, filho de Num, até 
aquele  dia. Os israelitas não tinha cele-
brado a festa naquela maneira. E grande 
foi a alegria deles”.   
 
Hino 46 CC - Jesus me transformou 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE  em ação 
 
Ofertório  com cânticos 
Oração de gratidão 
 
Inspiração musical  
 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem bíblica 
 
Hino— 278CC—Cantai 
 
Oração  
Poslúdio 
 


