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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  29 de Julho de 2018 

PASTORAL                           

 
 

NETOS  

      Dia 26  foi o dia dos avós. Uma irmã colocou no grupo da igreja, e pediu 
para repassar o  texto abaixo, que é uma excelente reflexão sobre os netos.   
Achamos por bem transcrevê-lo para o boletim para que outros que não estão 
conectados ao whatsapp,  tomem conhecimento: 

      “Netos são como heranças: você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada 
para isso, de repente lhe caem do céu... Sem se passarem as penas do amor,sem 
os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. O neto é,     
realmente, o sangue do seu sangue.  

      Com a idade, chega a saudade de alguma coisa que você tinha e que lhe 
fugiu sutilmente junto com a mocidade. Meu Deus, para onde foram as crian-
ças? Transformaram-se naqueles adultos cheios de problemas que hoje são os 
filhos, que têm sogra e sogro, cônjuge, emprego, apartamento e prestações, vo-
cê não encontra de modo algum suas crianças perdidas. São homens e mulheres 
- não são mais aqueles que você recorda. 

      E então, um belo dia, sem que lhe fossem impostas nenhuma das agonias 
da gestação ou do parto, o doutor lhe coloca nos braços um bebê. Completa-
mente grátis. Sem dores, sem choro, aquela criancinha da qual você morria de 
saudades, símbolo ou penhor da mocidade, longe de ser um estranho, é um  
filho seu que é devolvido. E o espanto é que todos lhe reconhecem o direito de 
o amar com extravagância. 

      Tenho certeza de que a vida nos dá netos para compensar de todas as   
perdas trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes, que vem 
ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixado pelos arroubos juvenis. E quan-
do você vai embalar o menino(a), e ele, tonto de sono abre o olho e diz: “Vo!”, 
seu coração estala de felicidade, como pão no forno! 

 

         Autora: Raquel de Queiroz 

        

        

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 

Prelúdio Instrumental 
Boas-vindas e Motivo do culto 
 
Leitura Bíblica Alternada: Tiago 1:1-3; 1 Tessalonicenses 1:6;            
Salmos 58:11; Provérbios 22:4  

Dirigente: Meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de 
passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé 
produz perseverança. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do 
Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com     
alegria que vem do Espírito Santo.  

Todos: Então os homens comentarão: "De fato os justos têm a sua      
recompensa; com certeza há um Deus que faz justiça na terra".  
A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra 
e a vida.  
 
Hino: “Maravilhas divinas” 7 CC 
Oração 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Salmos 105:1-5  

Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras 
entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas     

maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles 
que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face 
continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e 

dos juízos da sua boca;  
 

Ofertório e Cânticos  
Oração de gratidão 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Palavras finais 
Música final e Oração  

Chamada ao Louvor e Adoração  
Boas-vindas e Motivo do culto 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Sl.148:13; Efésios 1:3; I Tm 1:17  

“(...) louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado: a sua glória 
está sobre a terra e o céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões        
celestiais em Cristo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus 

seja honra e glória para todo o sempre. Amém!”  
 

Hino: Fonte és Tu de Toda Bênção 17 HCC  
 
Oração de Louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
 
Leitura Bíblica Alternada:  Mt 6: 25-34 

Dirigente:  Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e    
amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, 
não vos inquieteis, dizendo: Que havemos de comer? ou: Que havemos de 
beber? ou: Com que nos havemos de vestir? Porque vosso Pai celestial sabe 
que precisais de tudo isso. 

Todos: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã; porque 
o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 

 

Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos  
Oração de dedicação e oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal 
Mensagem Musical 
 
Palavras finais  
Música final e Oração 
 
 

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.CEIA DO SENHOR. 
    No próximo domingo, primeiro domin-
go do mês, será ministrada a Ceia do 
Senhor. Esta é uma ordenança de Jesus 
para a Sua igreja.  Participe! Estão esca-
lados para ajudar os irmãos: Haniel,  
Tinoir e Dalira. 
 
2.REUNIÃO DE LÍDERES. 
    Foi transferido para o dia 11, sábado  
às 18h, no templo. Será uma reunião de 
avaliação dos trabalhos do 1º semestre e 
de ajustamento para continuação dos 
trabalhos até o fim do ano. 
 
3.DIA DOS PAIS. 
     No próximo dia 12 de agosto estare-
mos comemorando o Dia dos Pais, no 
horário do culto da manhã. Venha e tra-
ga seus parentes e amigos.  
 
4.ORGANIZAÇÕES EM AÇÃO.  
     No próximo sábado, dia 04, haverá 
dois encontros: das mulheres, às 17:30hs, 
no templo e dos  homens, às 20hs, na 
casa do irmão Jorge. 
    
5.OANSE. 
      O irmão Carlos Sérgio comunica que 
a Oanse (trabalho com crianças) só volta 
a funcionar no segundo sábado de Agos-
to, no mesmo horário, às 15h.  
 
 6.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       De gratidão. A irmã Joviana esteve 
internada por vários dias, mas já teve 
alta, está em casa. A mãe do Agnaldo,  
Ernestina, deu uma melhorada boa. 
       De intercessão:  Pelos enlutados. As  
famílias da irmã Telma, da irmã Iracene,
(viúva do pastor Renato); dos irmãos: 
Rodrigo e Reinaldo, que perderam os 
seus pais.  
      E pelos enfermos: Maria Gonçalves 
Queiroz, cunhada da irmã Noeme, inter-
nada na UTI, do hospital São Domingos.   

O pai da irmã Marli, Ernesto Quirino, 
internado em São José do Rio Preto.  
Floracy, Maria Cesária; Ernestina, Dora e 
Raimunda(Didi) e o irmão  Joaquim.  
*************************************  

                 E D I F I C A Ç Ã O 

“Quem é fiel no pouco, também é fiel no 
muito; quem é injusto no pouco, também é 
injusto no muito”(Luc. 16.10) 

Aconselha Peter Marshal: “Contribui de 
acordo com tua renda, para que Deus 
não torne tua renda segundo a tua contri-
buição” 
*************************************** 

“O ódio excita contendas, mas o amor 
cobre todas as transgressões”(Prov. 
10:12) 

     O poeta inglês George Byron já afir-
mara: “o ódio é a loucura do coração”.   

     Afirmam os biólogos que, quando se 
prende um escorpião, ele se torna tão 
furioso que pica a si próprio. A manifes-
tação de ódio e ressentimento contra os 
outros é exatamente isso: morder-se a si 
próprio. 

************************************** 
“Para que, no caso de eu tardar, saibas 
como se deve proceder na casa de Deus, 
a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e 
esteio da verdade”(I Tim. 3.15) 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          
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     No próximo sábado, dia 04, haverás 
dois encontros: das mulheres, às 17:30hs, 
no templo e dos  homens, às 20hs, na casa 
do irmão  Jorge. 
    
5.OANSE. 
      O irmão Carlos Sérgio comunica que 
a Oanse (trabalho com crianças) só volta 
a funcionar no segundo sábado de Agos-
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Ernestina, deu uma melhorada boa. 
       De intercessão:  Pelos enlutados. As  
famílias da irmã Telma, da irmã Iracene,
(viúva do pastor Renato); dos irmãos: Ro-
drigo e Reinaldo, que perderam os seus 
pais.  
      E pelos enfermos: Maria Gonçalves 
Queiroz, cunhada da irmã Noeme, inter-
nada na UTI, do hospital São Domingos.   
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injusto no muito”(Luc. 16.10) 

Aconselha Peter Marshal: “Contribui de 
acordo com tua renda, para que Deus não 
torne tua renda segundo a tua contribui-
ção” 
*************************************** 

“O ódio excita contendas, mas o amor co-
bre todas as transgressões”(Prov. 10:12) 

     O poeta inglês George Byron já afir-
mara: “o ódio é a loucura do coração”.   

     Afirmam os biólogos que, quando se 
prende um escorpião, ele se torna tão  
furioso que pica a si próprio. A manifesta-
ção de ódio e ressentimento contra os ou-
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

30/07 - Rafaela de Sales Silva 

31/07 - Inácio Pereira Leite 

04/07 - Jordanna Neves de Souza 

 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar Miranda 

Noite: Pr. Elias Pascoal 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Valmir 

DIRIGENTES 
Manhã: Rosimeire 

Noite:  

ATIVIDADES DO MÊS 

05/08 - Ceia do Senhor 
12/08 - Dia dos Pais 
26/08 - Culto dirigido pelos jovens 
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