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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  27 de Maio de 2018 

PASTORAL                           
 

RECOMENDAÇÕES DIVINAS PARA A FAMÍLIA. 
           “Instrui o menino no caminho em que deve andar...”(Prov.22..6).  
 
       Diz o refrão popular que ninguém nasce sabendo. É verdade. A 
aprendizagem é um processo que inicia ao nascer, na família e termina 
com a morte.  É, portanto, um processo contínuo e dinâmico. 
       Salomão recomenda a responsabilidade de instruir, ensinar, educar, 
transmitir os conhecimentos básicos ao indivíduo ainda quando menino, 
habilitando-o, a partir daí, a um viver perfeitamente integrado à socieda-
de.  “O instruir” tem sido comumente interpretado e aplicado apenas 
com referências à vida cristã.  Mas precisamos ir além.  
      Entendemos que o escritor estava ensinando muito mais com a ex-
pressão “no caminho em que deve andar”.  Incluindo princípios éticos, mo-
rais e até relacionamento humano. Basta ver que estas recomendações 
estão inseridas entre outros provérbios—referentes a honestidade, prudên-
cia, humildade, pureza e altruísmo.   
      Estes valores e outros, devem ser transmitidos pelos pais aos seus 
filhos e descendentes. É para parar e refletir se a culpa de falhas no 
comportamento da geração jovem não é, sobretudo, da geração anterior. 
Não foram descuidados na instrução do menino? Sim. Pode ter acontecido.  
A geração adulta pode ter pecado por omissão. 
     Certos pequenos detalhes estão fazendo falta às ultimas gerações  —
atitudes, valores  e palavras que contribuem para  o bem estar geral - 
“Obrigado, por favor, desculpe, com licença, ceder o lugar etc.  As crianças 
precisam ser ensinadas a fazer isso. A culpa pode não ser  delas, mas de  
quem não as ensinou. 
     Outra coisa que os nossos filhos precisam aprender nestes dias 
atuais,  é sobre o controle financeiro. Muitas famílias vivem com dificul-
dade financeira, pelo custo do crédito, de financiamentos, o que as têm 
levado a gastar mais do que ganham.  Hoje algumas famílias vivem mais 
em função do que se quer ter, e não do que precisa ter, deixando  as 
famílias desesperadas, com tantas contas  a pagar. Alguns  adultos não 
estão  ensinando as crianças  a gastarem pelo exemplo,  com planejamen-
to.  
       Meus irmãos,  precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da 
prudência e da responsabilidade, para se ter uma vida familiar mais  equi-
librada e tranquila. 

 
 

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 
Prelúdio instrumental 
 

“Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem  
negado a fé, e é pior que um incrédulo”. 1 Tm 5.8 

 
A FAMÍLIA UNIDA NA ADORAÇÃO E LOUVOR 

 
“Um Só Rebanho”                                                                            574 HCC 
Oração de louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em ação – comunicações  

 
A FAMÍLIA UNIDA NA INTERCESSÃO POR OUTRAS PESSOAS 

 
Momento de intercessão 
 
Leitura Bíblica em uníssono: (Ef 4. 4-6, Sl 40. 8) 

 
“Há um só corpo e um só espírito (...) um só Senhor, uma só fé, um só ba-
tismo; um só Deus e Pai de todos”. “Deleito-me em fazer a tua vontade, ó 

Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração”.  
 

Ofertório e Cântico 
Oração de dedicação 

 
A FAMÍLIA UNIDA NA BUSCA DOS SEUS PARA CRISTO 

 
Mensagem: Dra. Susie de Roure 
Pastorais 
Oração final e Poslúdio 

 

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 

 
“FAMÍLIA IBJE LOUVANDO A DEUS!” 

 
Leitura Bíblica alternada com Hino 
 
TODOS: “Pois o reino é do Senhor, Ele domina entre as nações” (Sl 22.28) 
CANTANDO: Hino 385 CC                                                “Louvor” (1ª e 2ª estrofes) 
TODOS: “Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor; 
deem-lhe graças e bendigam o seu nome” (Salmos 100:4) 
CANTANDO: Hino 385 CC                                                “Louvor” (3ª e 4ª estrofes) 
 
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em ação – comunicações  

 
“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua 

justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram 
de obedecer aos seus preceitos” (Salmos 103:17-18) 

 
Momento inspirativo: Ir Angelina Botelho 
Oração pelas famílias 
 
Leitura Bíblica: (Josué 24:15) 
“Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, esco-lham hoje a quem irão servir, 
se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família servi-remos 

ao Senhor". 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação dos dízimos e ofertas 
  
Participação musical – crianças  
Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica  
Música inspirativa                                                                                     Walter Cintra 
Oração 
Pastorais e Poslúdio  

Culto Noturno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CULTO DA FAMÍLIA.  
     Hoje estaremos encerrando as come-
morações do mês da família com a parti-
cipação especial da Dra. Susie de Roure, 
psicóloga, professora da Universidade 
Federal de Goiás, trazendo um estudo 
sobre a família.  
       Esta irmã sempre abençoou a sua 
igreja, a PIB em Goiânia, e todas as igre-
jas onde tem falado, com o seus conheci-
mentos seculares,  bíblicos e as suas ex-
periências com Deus.  Registramos o nosso 
agradecimento por sua prontidão em 
atender o nosso convite. Que Deus sem-
pre use a sua vida e a recompense. 
2.CULTO ADMINISTRATIVO 
     O culto administrativo da igreja será 
realizado na próxima quarta-feira. Não 
foi possível apresentar os relatórios na 
quarta-feira passada. Venha participar!
Haverá um momento devocional de lou-
vor, leitura bíblica, oração e gratidão a 
Deus pelo amor e fidelidade dos irmãos 
na entrega dos ofertas e dos dízimos 
3.CEIA DO SENHOR E POSSE DOS DIÁ-
CONOS.  
    No próximo domingo,  dia 03 de ju-
nho, no horário do culto da manhã, tere-
mos a Ceia do Senhor e a posse dos diá-
conos eleitos pela igreja.  Estão escalados 
para ajudar na ministração os irmãos: 
Tinoir, Haniel, Maria Emília.  
4.NOTA PASTORAL. 
    Informamos à igreja que o pastor vol-
tou às suas atividades na quarta-feira.  
Agradece as orações da igreja pela sua 
cirurgia.  
5.CULTO DE GRATIDÃO. 
     Ontem, foi realizado no templo da 
nossa igreja, às 20h, um culto de Grati-
dão a Deus pelos anos de vida que Deus 
concedeu ao pai da irmã Luciana Araújo, 
o senhor Eurípedes.   Que Deus continue 
consolando e sustentando esta família,  
6.ATIVIDADE DA JUVENTUDE. 
      Ontem, a juventude da nossa igreja 

participou de um intercambio com outras 
igrejas co-irmãs.  Foi mais um momento de 
comunhão e edificação espiritual. 
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 
   O irmão Ulisses pede por sua mãe que 
fez uma cirurgia em Brasília.  Estão em 
recuperação os enfermos: Benigna,  Joa-
quim, esposo da irmã Nerice;  Jovia-
na;Maria Cesária; Ernestina e Raimunda
(Didi). 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

27/05-Lorena Fernandes 

27/05-Juliana Fernandes 

27/05-João Tavares Corrêa 

29/05-Rodrigo Pires de Morais  

01/06-Nelson Tonasso Junior 

02/06-Raquel Mendanha 

02/06-Maria Helena Silveira 

02/06-Andréia Reis da Silva 

PREGADORES 
    Manhã:Dra. Susie de Roure 

Noite:Pr. Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Gabriel e Liliane 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite:Jorge 

ATIVIDADES DO MÊS 

03/06-Ceia  
10/06-Dia do Pastor/Abertura de Missões Estaduais 
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