
 

 

 

 

 

 

 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 
Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

30/07-Rafaela de Sales Silva Siqueira 

31/07-Inácio Pereira Leite 

04/08-Jordanna Neves de Souza 

ATIVIDADES DE AGOSTO 
05/08-manhã:Ceia/Noite:Abertura Come-

moração Aniversário da Igreja 

13/08-Dia do pais 

20/08-Comemoração Aniversário da Igreja 

27/08-Jovens  em Ação 

1.CEIA DO SENHOR 
   No próximo domingo, no horário do 
culto da manhã, será ministrada a Ceia 
do Senhor. Esta é uma ordenança de 
Jesus para a Sua Igreja. Venha partici-
par! 
2. ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
    A Abertura das Comemorações do 
aniversário da igreja será feita dia 06 
de Agosto, no horário do culto da noite. 
Pregará o pastor Robert Hensley, que foi 
o primeiro pastor da Igreja. No domingo 
13, pregará o pastor Timoty Deller. E 
ajudará na música a irmã Rose Deller. 

3.NOTA DE FALECIMENTO 
     Faleceu no dia 24, segunda-feira,  no 
Estado do Maranhão, o jovem Raylan 
Rego, sobrinho das irmãs Oneide e Neu-
sa,  onde estava a passeio.  Ele era da 
igreja Batista de Vila Maria. Morreu 
afogado no rio. O corpo só foi encontra-
do na quinta-feira,  de manhã e sepulta-
do às 10h. Oremos por esta família em 
sofrimento. 

4.DOMINGO DA ALEGRIA 
     Como não foi possível realizar a E.B.F, 
foi decido fazer  uma Programação de 
Encerramento das Férias, hoje, logo após 
o encerramento da E.B.D,. com a  realiza 
ção de um  culto infantil para as crianças 
no subsolo do templo.  Em seguida será 
oferecido um delicioso almoço para as 
crianças. Logo após haverá brincadeiras 
na quadra. A programação encerrará às 
16h.  

Equipe Ministerial: 
Pastores: Pr. Dayvid  Lima, Pr. Elias Pascoal, Pr. Samuel Neves, Pr. Marcello 
Mendanha, Pr. João Carlos 

Ministro de música: Demas Junior 
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AVÓS E NETOS    

       Dia 26, quarta-feira, foi o dia dos avós. Nada mais justo do que lembrar 
daqueles que foram e são uma bênção na vida dos seus filhos. Nada mais jus-
to do que os netos manifestarem gratidão aos seus avós. Achamos por bem 
transcrever esta meditação retirada do livro “Deus nas pequenas coisas”  dos 
escritores  Bruce & Stan, muito apropriada para homenagear e lembrar a im-
portância  dos avós: 

       “Você não tentaria se sentar num banco de ordenhar vacas que só ti-
vesse duas pernas porque não tem estabilidade. Ele precisa de uma terceira 
perna para proporcionar equilibro e resistência. O mesmo acontece em relação 
as famílias. Como é importante uma terceira geração! Uma boa relação entre 
avós e netos.  

       Os avós transmitem histórias e herança da família. Eles são testemu-
nhas da continua provisão de Deus através dos anos. Suas vidas contam a 
história de como Deus opera nos detalhes e nas circunstâncias dos fatos do 
dia a dia. Nenhuma criança devia perder a oportunidade de ter os avós por 
perto.     

        Existe regras para os filhos, eles são disciplinados,  mas dos avós,  os   
netos só  recebem cuidado, e isto, quando exagerado, pode deixar a criança 
mimada. Talvez os netos não fossem tão mimados se se pudesse dar umas 
palmadas nos avós. Tirando pequenos inconvenientes, para os avós, toda gra-
tidão, amor e carinho! Eles sempre fazem o melhor para os filhos e netos”.  

         A vida da mãe as vezes é agitada, mas a avó saudável que tem dispo-
nibilidade pode acompanhar os passos da criança, é claro, sempre de maneira 
voluntária e não por obrigação.  Isto é maravilhoso: os avós  têm  o privilégio 
e a   oportunidade dada por Deus de serem  pais duas vezes”. 

        

    

Pastoral -  Boletim Dominical  -  Julho: Mês de Missões Estaduais                

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes: Manhã: Tavares/Noite: Jorge                 Introdução: Alba e Gabriel 

 5.REUNIÃO DE LÍDERES 
     O pastor Aldimar está convocando uma reunião de 
toda liderança para o dia 05 de Agosto, sábado, às 
14h. Devem estar presentes: a diretoria estatutária, os 
lideres dos ministérios e todas as Comissões. Precisa-
mos avaliar os trabalhos feitos e os preparativos para 
as comemorações do aniversário da Igreja. 
6.PGMs 
     Os grupos devem voltar a se reunir esta semana, 
procure entrar em contado com o seu líder. Estamos na 
expectativa de  recomeçar este trabalho com   mais 
dois grupos.  
7. UTILIDADE PUBLICA 
     Aluga-se um apartamento na rua T37, Ed. João 
Paulo I, com 3 quartos e garagem. Os interessados 
falar com o pastor Pio: 36092897/992555091. 
8.MISSÕES ESTADUAIS 
    O encerramento da Campanha de Missões Estadu-
ais aconteceu no domingo passado, mas não a oportu-
nidade de contribuir.  
9.CLASSE DE DOUTRINAS 
    Se você quer conhecer mais sobre as doutrinas bíbli-
cas e quer se preparar para o batismo, pode matricu-
lar-se nesta classe. 
10..MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Em favor do cunhado da irmã Marta, o senhor José 

Avelino. E dos irmãos em tratamento de saúde:  Alme-

rinda Glória,  Benedita (mãe da irmã Marta), Dinair; 

esposo da irmã Nerice (Joaquim); Ernestina (mãe do 

Agnaldo), Raimunda (mãe do irmão Almáquio). E pelos 

desempregados.  



Culto Matinal   

Prelúdio   

Boas-vindas e motivo do culto ................................. Dirigente 

Oração  

 

Canto  congregacional:   Antífona    1 CC 

Momento de oração(silenciosa). 

 

Conhecendo os visitantes  

Leitura Bíblica:  II  Reis 6:24; 7:3-9;   Mac. 2.3-5 

 

Dirigente:    

            “ Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em 

casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar; e 

anunciava-lhes a palavra.  

           Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E, 

não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto cor-

respondente ao lugar  em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que 

jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoa-

dos”                                                                                                  

Congregação:   

         E quatro homens leprosos estavam a entrada da porta, os quais disserem uns aos outros: 

Para que estamos nós aqui até morrermos?  Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na 

cidade, e morreremos aí; e se ficarmos aqui, também morreremos.   Vamos nós, pois, agora e 

demos conosco no arraial dos siros; se nos deixaram viver, viveremos, e se nos matarem, tão 

somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos siros; e, che-

gando à entrada do arraial dos siros, eis que não hvia ali ninguém...    

        E chegando pois estes leprosos à entrada numa tenda, e comeram e beberam, e toma-

ram dali prata, e ouro, e vestidos, e foram e os esconderam ; então voltaram, e entraram nou-

tra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os 

outros, : não fazemos bem; este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até à luz 

da manhã, algum mal nos sobrevirá; pelo que agora vamos, e os anunciemos à casa do rei” 

Música inspirativa                      

Mensagem Bíblica: Pastor Aldimar     

 

Hino: Um vaso de bênção   -  304 CC 

Oração  

                                                                         Culto Noturno 

Boas vindas 

Hino Congregacional  25 CC 

Oração invocatória   

                                                                                                                                                                  

Conhecendo os visitantes 

Mensagem musical       

                                                                                   

Ofertório com cânticos   

Oração de gratidão pelas ofertas  e pelas crianças. 

 

Leitura Bíblica: Marcos 12:30 

 

 Dirigente:   

      “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o 

teu entendimento e de todas as tuas forças” 

Todos:  

           Eu amarei a Deus  de todo o meu coração—como homem  sentimental 

           Eu amarei a Deus de toda a minha alma— como homem espiritual  

           Eu amarei a Deus de todo o meu entendimento—como homem racional 

           Eu amarei a Deus de todas as minhas forças—como homem físico. 

Oração  

Mensagem musical 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Elias  

Mensagem musical 

                                                       

Oração  final                                                              

Poslúdio 

          

  


