
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  24 de Junho de 2018 

PASTORAL                           

        
A RESTAURAÇÃO DE DEUS 

 
        As Escrituras revelam o plano de Deus através dos séculos para a restaurar,  
renovar  e vivificar o seu povo. Israel escolhido e chamado como povo especial de 
Deus, desobedeceu, falhou, afastou-se completamente do verdadeiro caminho.  
        Passo a passo, caiu em ruína completa. Decadência, humilhação e cativeiro, 
foram os resultados desastrosos do seu desvio. Mas, sempre misericordioso, o Se-
nhor, através do esforço dos Seus enviados e pela mensagem  dos seus profetas 
ergueu a nação oprimida; revelou a Sua graça libertando a raça eleita. 
        A história de Judá pode ser resumida em cinco palavrinhas: pecado, castigo, 
humilhação, clamor e livramento, que é a história do seu  povo na atualidade.  
Se nos sentimos fracos, Ele nos concede vigor. Se sentimos desanimados. Dele re-
cebemos novo alento; se falhamos, nos restaura a comunhão; se vencidos pela tris-
teza, ele outorga nova alegria; se nos afastamos Dele, necessitamos de retornar, 
como o pródigo, à Sua presença.   
        Consideremos apenas dois  aspectos das nossas necessidades  de restaura-
ção,  em razão do pouco espaço que temos: 
1. Comunhão restaurada. 
        Satanás sabe que não podemos perder a salvação, pois Jesus disse: “As mi-
nhas ovelhas ouvem a minha voz...e dou-lhes da vida eterna e nunca hão de pere-
cer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos”(João 10:27,28). Mas Satanás luta 
constantemente para quebrar  a nossa comunhão.   
        Como é impossível arrebatar a nossa vida, procura prejudicar a nossa comu-
nhão Deus e o nosso próximo.  Por um pequeno descuido da nossa parte; e como 
ele é atormentador, pode fazê-lo por meio de um problema para  tirar a nossa paz, 
tirar a nossa alegria e quebrar a nossa comunhão com Deus. Mas pela nossa confis-
são e a misericordiosa ajuda de Deus, do Seu poder, podemos ter a nossa comu-
nhão restaurada. 
2.Restauração do poder.  
       Muitas vezes, pelo nosso descuido, sentimos que nos falta força, capacidade 
espiritual. Então o caminho é voltar a Fonte para sermos novamente abastecidos, 
para obtermos eficiência, prosseguirmos  sendo úteis e vitoriosos.  
       Sansão, alcançou triunfos extraordinários sobre os inimigos. Dotado de força 
prodigiosa, foi instrumento na mãos de Deus para a derrota dos filisteus. Descui-
dando-se porém,  dando lugar a carne, perdeu a sua força, prejudicando a si mes-
mo e o povo de Deus. Mas ele clamou ao Senhor e foi restaurado o seu vigor como 
dantes, porque Deus ouviu o seu clamor. Muitos já receberam essa bênção. 
 

 
 
 

 

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 em Uníssono: Salmos 145:18 
 
“Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; ponho a mi-
nha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas 

obras” 
  
Prelúdio e Oração silenciosa 
 
 
Momento missionário 
Tema, Divisa e Música Tema  
Conhecendo os nossos visitantes 

 
 
Leitura Bíblica Alternada: I Samuel 12:24, Efésios 4:15 
 
DIRIGENTE: Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fiel-
mente de todo o vosso coração; pois vede quão grandiosas 
coisas vos fez. 
 
TODOS: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é o cabeça, Cristo” 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação 
 
Mensagem Musical: Handel Lopes                                                                                                     
Mensagem Bíblica                                                                           
 
Palavras Finais 
Oração e Poslúdio 
  

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 
 
Momento missionário: Tema, Divisa e Música Tema 
Oração 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica: João 3.16-21 
DIRIGENTE:Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna. 
CONGREGAÇÃO: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não pa-
ra que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse 
salvo por ele. 
DIRIGENTE:Quem crê nele não é condenado; mas quem não 
crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigê-
nito Filho de Deus. 
CONGREGAÇÃO:E a condenação é esta: Que a luz veio ao 
mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 
porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz 
o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas 
obras não sejam reprovadas. 
TODOS:Mas quem pratica a verdade vem para a luz,a fim de 
que as suas obras sejam manifestas,porque são feitas em 
Deus. 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação e oração pelas Crianças 
 
Mensagem musical – Fernandes Jr 
Mensagem Bíblica 
 
Palavras Finais  
Oração  
Poslúdio Instrumental 

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.HOMENS EM AÇÃO. 
     O irmão João Tavares foi  ontem para 
Anicuns, para ajudar na E.B.D, hoje pela 
manhã. Mas escalou o pastor Elias e al-
guns homens para darem apoio ao tra-
balho de hoje à noite.  Oremos por essa 
congregação e o trabalho que será reali-
zado lá hoje 
2.AÇÃO EVANGELISTICA.  
     Ontem a Comissão de Evangelismo e 
com apoio de alguns irmãos, foi realiza-
da uma atividade evangelística no bairro 
Jardim das Esmeraldas e no Setor Bela 
Vista.   Houve  distribuição de  folhetos 
com a tabela da copa e uma mensagem 
evangelística.   
3.CONVITE.  
     O irmão Cleófas convida a Igreja 
para o culto de gratidão pelo seu aniver-
sário, a ser realizado no dia 7 de Julho, 
no templo desta igreja, às 19:30h. 
4.CEIA DO SENHOR. 
       No próximo domingo, 01 de julho, 
teremos a Ceia do Senhor.  Estão escala-
dos para ajudar na ministração os  ir-
mãos: Ário, Rosemeire e Maria Emília. 
5.CULTO ADMINISTRATIVO. 
      Foi transferido do dia 20, para o dia 
27, quarta-feira, quando os relatórios 
são apresentados. Mas haverá também 
uma parte devocional. Venha participar! 
6.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. 
7.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, no 
horário do culto da noite, com a presença 
de um um missionário.  
      Tenha também proposto  orar por 

esta obra, que com certeza está no cora-
ção de Deus. Jesus mesmo disse:  
“Levantai os vossos olhos e vede os cam-
pos, que já estão brancos para a cei-
fa”(Jo.4.35). E “A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, 
ao Senhor da seara que mande traba-
lhadores...”(Luc. 10:2) 
8.BAZAR MISSIONÁRIO 
      No dia 01/07,  no próximo domingo, 
realizaremos um bazar missionário em 
prol de missões estaduais. Venha prepa-
rado e participe!  
Horário: Das 11:30hs às 22:00h 
(Obs: não haverá vendas no período de 
culto) Local: Salão do subsolo 
Aqueles que quiserem contribuir com doa-
ções, procurem a irmã Jemima ou Alice 
para mais informações, estaremos rece-
bendo até quarta-feira da próxima se-
mana.  
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Devemos orar pelo seu pai do irmão 
Rodrigo em  tratamento de saúde.   O 
irmão Renato agradece a recuperação 
do  Alexandre, esposo da sua  prima. O 
irmão Joaquim, esposo da irmã Nerice;  
Joviana; Maria Cesária; Ernestina e Rai-
munda(Didi). 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          

1.HOMENS EM AÇÃO. 
     O irmão João Tavares foi  ontem para 
Anicuns, para ajudar na E.B.D, hoje pela 
manhã. Mas escalou o pastor Elias e al-
guns homens para darem apoio ao traba-
lho de hoje à noite.  Oremos por essa 
congregação e o trabalho que será reali-
zado lá hoje 
2.AÇÃO EVANGELISTICA.  
     Ontem a Comissão de Evangelismo e 
com apoio de alguns irmãos, foi realizada 
uma atividade evangelística no bairro 
Jardim das Esmeraldas e no Setor Bela 
Vista.   Houve  distribuição de  folhetos 
com a tabela da copa e uma mensagem 
evangelística.   
3.CONVITE.  
          O irmão Cleófas convida a Igreja 
para o culto de gratidão pelo seu aniver-
sário, a ser realizado no dia 7 de Julho, 
no templo desta igreja, às 19:30h.  
4.CEIA DO SENHOR. 
       No próximo domingo, 01 de julho, 
teremos a Ceia do Senhor.  Estão escala-
dos para ajudar na ministração os  ir-
mãos: Ário, Rosemeire e Maria Emília. 
5.CULTO ADMINISTRATIVO. 
      Foi transferido do dia 20, para o dia 
27, quarta-feira, quando os relatórios são 
apresentados. Mas haverá também uma 
parte devocional. Venha participar! 
6.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. 
7.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, no 
horário do culto da noite, com a presença 
de um um missionário.  
      Tenha também proposto  orar por  

esta obra, que com certeza está no cora-
ção de Deus. Jesus mesmo disse:  
“Levantai os vossos olhos e vede os cam-
pos, que já estão brancos para a cei-
fa”(Jo.4.35). E “A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, 
ao Senhor da seara que mande traba-
lhadores...”(Luc. 10:2) 
8.BAZAR MISSIONÁRIO 
      No dia 01/07,  no próximo domingo, 
realizaremos um bazar missionário em 
prol de missões estaduais. Venha prepa-
rado e participe!  
Horário: Das 11:30hs às 22:00h 
(Obs: não haverá vendas no período de 
culto) Local: Salão do subsolo 
Aqueles que quiserem contribuir com doa-
ções, procurem a irmã Jemima ou Alice 
para mais informações, estaremos rece-
bendo até  
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Devemos orar pelo seu pai do irmão 
Rodrigo em  tratamento de saúde.   O 
irmão Renato agradece a recuperação 
do  Alexandre, esposo da sua  prima. O 
irmão Joaquim, esposo da irmã Nerice;  
Joviana; Maria Cesária; Ernestina e Rai-
munda(Didi). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

24/06-Carlos Rodrigues Seixas 

24/06-Dinorá G. de Rezende  

30/06-Aliana Augusta T. Seixas 

PREGADORES 
    Manhã:Pr. Ailton Bastos 

 Noite:Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Haniel 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Valmir e Cassia 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite:Carlos Sérgio  

ATIVIDADES DO MÊS 

24/06-Culto de adoração 
27/06-Culto Administrativo 
01/07-Ceia 
18/07-Culto Administrativo 
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