
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  25 de Março de 2018 

PASTORAL                           

MANEIRAS  SIMPLES DE AFASTAR  
         SEU FILHO DA IGREJA 

 
1.Diante das menores dificuldades, tais como indisposição, chuva, 

frio, cansaço, não vá aos cultos. Seu filho vai crescer com a ideia de que 
frequentar as reuniões não é assim tão necessário. “Consideremo-nos, 
também, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 
Não abandonemos a nossa própria congregação como é costume de al-
guns”(Heb. 11:24,25). 

2.Quando tiver algum programa na igreja contando com a participa-
ção do seu filho, não faça nenhum sacrifício para trazê-lo para o ensaio e a 
apresentação. Não o incentive a se envolver com os trabalhos e as outras 
crianças da igreja, a ter amiguinhos que gostam da igreja. 

3.Quando estiver a mesa ou em reuniões familiares, faça comentários 
e críticas ao ensino e atitude do pastor e dos líderes, assim seu filho cres-
cerá não tendo respeito por eles e nem dando crédito aos seus ensinos. 
“Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aos que trabalham 
entre vós, e aos que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os 
tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que 
realizam”(I Tes. 5:12-13) 

4.Comente à vontade a vida dos outros membros da Igreja diante de 
seu filho. Depois, quando se encontrar com eles no templo, apresse-se a 
cumprimentá-los com sorrisos. Não estranhe, porém, se mais tarde seu 
filho pensar que a vida cristã é pura hipocrisia, e não desejar seguir o 
mesmo caminho. “Não difamem a ninguém, nem sejam discutidores, mas 
cordatos, dando provas de  cortesia, para com todos os homens”(Tito 3.2).  

5.Cuide para que seu filho cresça num lar que não seja diferente de 
qualquer outro; afinal, que valor há em aplicar os princípios da Palavra de 
Deus a todos os aspectos da vida familiar?  “Estas palavras que hoje te 
ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas fala-
rás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao 
levantar-te(Dt.6:6-7) 

6.Gaste diante da TV todo o tempo que passa em casa, ao invés de 
separar parte dele para leitura da Bíblia e oração, ensinar a lição da E.B.D 

( Rev. José C. Stuz) 
 
 
 

       

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 
Prelúdio Instrumental 
Boas vindas 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
 

Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o 

povo ao qual escolheu para sua herança 

(Salmos 33:12). 
 
Momento Missionário – Campanha de Missões Mundiais 2018 

 
EU SOU, ESPERANÇA ÀS NAÇÕES 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14.6) 

 
Oração 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica Alternada: Romanos 8: 35-39 
 
Dirigente: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a an-
gústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espa-
da? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o 
dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas 
estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.  
 
Todos: Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o 
porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura 
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso 
Senhor. (Romanos 8:38-39) 

 
 

Ofertório e Cânticos 

Oração de dedicação 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Palavras finais  
Poslúdio instrumental 
 

 
 
 
 

Prelúdio - Vídeo  
Saudações e Oração invocatória 
 

O “EU SOU” É A NOSSA LUZ... 
“Falando novamente ao povo, disse Jesus: “Eu sou a luz do mundo; aque-

le que me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida.”  
João 8:12 

 
Igreja em ação 
 

...E NOS CHAMA PARA SER ESPERANÇA ÀS NAÇÕES... 
Momento Missionário   

 
EU SOU, ESPERANÇA ÀS NAÇÕES 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14.6) 

 
Vídeo – “ Eu sou esperança às crianças” 
Oração pelos projetos missionários da JMM 
Dedicação de dízimos e ofertas – Cânticos 
 

...BRILHANDO NA ESCURIDÃO! 
”Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens...” Mateus 5.16 A 

 
 PROGRAMA ESPECIAL DE CRIANÇAS – ACENDA A LUZ!  
 
Coreografia – “Brilhando” 
Peça teatral e aplicação 
Coral infantil – música “ Acenda a luz” 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem musical: Júlia – música “ Pequeno coração” 
Oração final e bênção 
Poslúdio instrumental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CAMPANHA DE MISSÕES 
      Hoje,  no horário do culto da noite, 
teremos o culto missionário infantil. Ele 
foi elaborado e será dirigido pelo De-
partamento Infantil.  Você pode contri-
buir por meio da sua oferta e também 
comprando nas cantinas que serão reali-
zadas. Fique por dentro das programa-
ções especiais:   
Dia 15 de Abril— Encerramento com o 
missionário convidado(manhã).  
Noite: encerramento com a feira missioná-
ria(após o culto noturno) 
 
3. NOTA DE NASCIMENTO 
    Nasceu sexta-feira a esperada Valen-
tina, filha dos irmãos Fernanda Cristina e 
Hilton. Parabéns aos pais e avós!  
 
3.CEIA DO SENHOR  
      No próximo domingo, no horário do 
culto da manhã, será ministrada a Ceia 
do Senhor.  
 
3.REUNIÃO DE JOVENS. 
       O pastor Aldimar está convocando 
uma reunião com todos os jovens, hoje às 
18:30h, para  avaliação e  tomada de 
algumas decisões, caso sejam necessárias. 
  
4.NOTA: 
     O pastor Aldimar comunica que a  sua 
cirurgia foi adiada. Quando tiver uma 
nova data, vai comunicar à Igreja. 
 
5.ENCONTRO DE CASAIS  
     Aconteceu ontem à noite. Como nos 
outros, foi muito edificante. Agradecemos 
em nome da igreja o trabalho da lide-
rança - Aylon, Fernandinha, Carlos Sérgio 
Sergio, Elisônia e a todos que deram 
apoio. 
 
 
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.   
   
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 
 Joviana, Odete, Maria Cesária, Ernestina 
e Raimunda(Didi); a tia (Rosilda) e a pri-
ma (Syandra) do irmão Marcos Fonseca. 

 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.CAMPANHA DE MISSÕES 
      Hoje,  no horário do culto da noite, 
teremos o culto missionário infantil. Ele 
foi elaborado e será dirigido pelo Depar-
tamento Infantil.  Você pode contribuir 
por meio da sua oferta e também com-
prando nas cantinas que serão realizadas. 
Fique por dentro das programações espe-
ciais:   
Dia 15 de Abril— Encerramento com o 
missionário convidado(manhã).  
Noite: encerramento com a feira missioná-
ria(após o culto noturno) 
 
3. NOTA DE NASCIMENTO 
    Nasceu sexta-feira a esperada Valen-
tina, filha dos irmãos Fernanda Cristina e 
Hilton. Parabéns aos pais e avós!  
 
3.CEIA DO SENHOR  
      No próximo domingo, no horário do 
culto da manhã, será ministrada a Ceia 
do Senhor.  
 
3.REUNIÃO DE JOVENS. 
       O pastor Aldimar está convocando 
uma reunião com todos os jovens, hoje às 
18:30h, para  avaliação e  tomada de 
algumas decisões, caso sejam necessárias. 
  
4.NOTA: 
     O pastor Aldimar comunica que a  sua 
cirurgia foi adiada. Quando tiver uma 
nova data, vai comunicar à Igreja. 
 
5.ENCONTRO DE CASAIS  
     Aconteceu ontem à noite. Como nos 
outros, foi muito edificante. Agradecemos 
em nome da igreja o trabalho da lideran-
ça - Aylon, Fernandinha, Carlos Sérgio 
Sergio, Elisônia e a todos que deram 
apoio. 

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.   
   
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 
 Joviana, Odete, Maria Cesária, Ernestina 
e Raimunda(Didi); a tia (Rosilda) e a pri-
ma (Syandra) do irmão Marcos Fonseca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

25/03-Ludmila S. D. de Miranda 

25/03-Guilherme Ribeiro Pinho 

26/03-Larissa Campos C. Mota 

28/03-Lucas Reis Pereira 

31/03-Marcílio Avelino C. Araújo 

 

 

PREGADORES 
Manhã: Pr.Elias  

Noite: Departamento Infantil 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ário e Ester 

DIRIGENTES 
Manhã: Vitor 

 Noite: Departamento Infantil 

ATIVIDADES DO MÊS 

01/04-Ceia 
14/04-Encontro de Homens 
15/04-Encerramento de Missões 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

25/03-Ludmila S. D. de Miranda 

25/03-Guilherme Ribeiro Pinho 

26/03-Larissa Campos C. Mota 

28/03-Lucas Reis Pereira 

31/03-Marcílio Avelino C. Araújo 

PREGADORES 
Manhã: Pr.Elias  

Noite:Departamento Infantil 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ário e Ester 

DIRIGENTES 
Manhã:Vitor 

  Noite: Departamento Infantil 

ATIVIDADES DO MÊS 

01/04-Ceia 
14/04-Encontro de Homens 
15/04-Encerramento de Missões 


