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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 04 de Novembro de 2018 

PASTORAL                           

O QUE É MAIS BÍBLICO? 
 
Dia de oração pelos mortos? Dia de Gratidão pelos mortos? Dia de buscar em 

Deus  o consolo  por alguém que já morreu—um ente querido, um amigo? 
 Desde o século XI , os Papas  Silvestre II, João XVII, Leão IX ensinavam  a 

comunidade a dedicar um dia aos mortos. No século XIII esse dia anual passa a ser 
comemorado no dia 02 de Novembro, porque 01 de Novembro era a Festa de Todos os 
Santos.  

 A doutrina católica evocava como fundamento os livros não canônicos de To-
bias 12:12  e Macabeus 12: 43-46. Os líderes católicos sempre recomendaram a oração 
pelos que já morreram, a pedir pelas almas que estão aflitas no purgatório, para dimi-
nuir o tempo destinado a ficar lá.  

 Já os lideres evangélicos afirmam  que não há base Bíblica  para este ensino, 
que o tempo da salvação é hoje, tendo como base  bíblica Hebreus 9:27) “E como aos 
homens  está ordenado  morrerem uma vez vindo depois disso o juízo”. 

Portanto o que se pode fazer neste Dia é lembrar e agradecer a Deus  pelos 
mortos, por aqueles que enquanto estiveram  vivos nos abençoaram. É pedir o consolo 
de Deus para si ou para outros que estão em sofrimento por alguém que já morreu.  

De fato,  diante da morte, da perda de uma pessoa querida,  além do consolo 
humano que nos faz bem,  podemos  contar com certeza com   o consolo de Deus 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o 
Deus de toda consolação”(II Cor. 1.3). Ele nos dá força e esperança para além desta 
vida, pela oração, pelo ouvir ou ler a Sua Palavra cheia de promessas.  

 Bruce e Stan escreveram: “Se você está sofrendo, lutando contra a soli-
dão, uma grande perda, então olhe para o que Deus fez no passado, isso fortalece a 
sua fé no futuro.  Melhor do que usar Deus para resolver seus problemas é usar seus 
problemas para se aproximar de Deus.  

Deus não promete uma vida livre de dificuldades, mas promete que estará 
sempre com você. Não podemos escolher as circunstâncias que a vida nos apresenta, 
mas podemos escolher a atitude para enfrentá-las.  

É possível que Deus lhe dê consolo sem tirá-lo da adversidade. O consolo de 
Deus pode ser o que você precisa para enfrentar a adversidade.  Deus nos consola para 
que possamos consolar os outros.  

 Se você não sabe como consolar outras pessoas, coloque-se no lugar delas. 
Nosso supremo consolo é saber que um dia estaremos com Deus, que é o Deus de toda 
consolação”. 

Independente do Dia,  agradeça a Deus pelas pessoas que passaram por sua 
vida e o abençoaram. Não importa a situação que você esteja vivendo, agradeça e bus-
que em Deus o consolo, pela oração e a Sua Palavra.  Isto é mais apropriado. 

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 e Oração Invocatória 

      

Recitativo Bíblico em uníssono (1 Cr 16.23)  

“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai de dia em dia a sua Salvação”  

 

Responso Congregacional    “Cantarei ao Meu Salvador”      66HCC 

Oração de louvor 

 

Conhecendo os nosso visitantes 

 
Leitura Alternada (Cl 1.15-20; Ap 5.12) 
DIRIGENTE: O [Filho amado] é imagem do Deus invisível, o primogênito de 
toda a  criação; porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam po-
testades. 

 

CONGREGAÇÃO: Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as 
coisas, e nele subsistem todas as coisas; 

 

DIRIGENTE: também Ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primo-
gênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve 
a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele a paz pelo san-
gue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as 
que estão na terra como as que estão nos céus. 

 

TODOS: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sa-
bedoria, e força, e honra, e glória e louvor. 

 

Ofertório e Cânticos  

Oração de gratidão 

 

 Mensagem Bíblica:                                                              Pr. Aldimar Miranda                         

Inspiração musical: Distribuição dos elementos                        
Memorial da Ceia do Senhor 

Pastorais e Oração final 

Poslúdio Cantado: “Digno é o Senhor” 

Boas-vindas e motivo do Culto 

Prelúdio e Oração Invocatória 

 

Recitativos Bíblicos Alternados com Hinos 

  

TODOS: “Eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor 

fará Maravilhas no meio de vós”. “Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos”.  

(Lv. 22.33,32; Ap 5.13) 

 

 HINO: “Santo”! Santo! Santo! 2HCC (1ª e 4ª estrofes) 

 

TODOS: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao 

Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as 

nações a sua glória; entre todos os povos as suas maravilhas. (Salmos 96:1-3) 

 

HINO: “Vinde, Cristãos, Cantai” 235HCC (1ª e 2ª estrofes) 

Oração de Louvor  

 

IBJE em Ação 

Saudação aos visitantes 

 

Leitura Bíblica em uma só voz: 1 Pedro 1:15  

“Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo 

o que fizerem”. 

Ofertório e Cânticos 

Oração de Gratidão e oração pelas crianças 

 

Inspiração Musical 

 Mensagem Bíblica:                                                                             Pr. Elias Pascoal            

Oração Final 

Poslúdio 

Culto Noturno 



 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR. 
       Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor.  Esta é uma 
ordenança de Jesus para a sua igreja. Partici-
pe !  Estão escalados para ajudar na ministra-
ção os diáconos: Ário, Rosimeire e Maria Emí-
lia.  
2.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
        No próximo domingo, dia 11, no horário 
do culto da manhã,  conforme consta no anuá-
rio da igreja, teremos um rápido  momento 
administrativo extraordinário,  para eleger 
Comissão que Indicará a nova diretoria da 
Igreja.  A diretoria atual tem mandato até o 
final de fevereiro de 2019. A eleição agora, 
dará condições para a Comissão trabalhar 
com tranquilidade.   
3.CONVITE. 
      A Igreja Batista do Setor Pedro Ludovico 
estará comemorando o seu 29º aniversário 
com uma Série de Conferência nos dias 10
(sábado) ás 19:30h, 11(domingo) ás 9h e 19h 
e  12 (segunda-feira) ás 19:30h, contendo 
como preletor o pastor Shirleyton G. do Nasci-
mento. 
4.ENEM. 
     Hoje será realizado o  Exame Nacional do 
Ensino Médio em todo Brasil. Vamos orar pelos 
jovens que estarão fazendo as provas, para  
que a vontade de Deus  seja feita em cada 
candidato. Que Deus esteja dando equilíbrio 
emocional para os jovens da nossa Igreja e 
cada um possa fazer uma boa prova., conse-
guir usar os seus conhecimentos.  
5.HORÁRIO DE VERÃO. 
     Começou hoje o  horário de verão. Deve-
mos estar atentos para não chegar atrasados 
nos cultos. Todos adiantando o relógio em uma 
hora.  
6. CUIDE DO QUE É SEU 
    Pedimos aos pais e aos adultos que não 
deem comida, bebida ou chiclete para as 
crianças que possam sujar o carpete. Elas não 
têm noção da dificuldade para limpar, mas 
nós que temos devemos ensiná-las a comer  
fora do templo. 
7.JOVENS EM AÇÃO.  
      Na sexta-feira a juventude da nossa igre-
ja teve  um encontro com a juventude do Setor 
Pedro, com  um momento de estudo edificando 
e  um festival de pizza.  No dia 24 de No-

vembro, sábado,  será realizado o pós-
acampamento, no templo da nossa igreja.  
8.CONFERÊNCIAS. 
     Nos dias 17,  18 e 19 de Novembro, a 
nossa Igreja estará realizando uma Série de 
Conferências em comemoração ao seu aniver-
sário. Foi convidado pela igreja para pregar 
o pastor Roberto Amorim, da Igreja Batista do 
Farol em Maceió.   Vamos usar todos os meios 
de comunicação para convidar os amigos, 
vizinhos e parentes. 
9.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO  E 
GRATIDÃO. 
    Será realizado no dia 15 de Dezembro 
este encontro de confraternização de fim ano. 
Numa chácara alugada pela Igreja, dentro 
da cidade,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos inscre-
ver deste já, só tem 180 vagas. A igreja vai 
assumir a maior parte dos custos, o aluguel da 
chácara, o café da manhã,  o almoço e outras 
despesas. Cada um participará com a ajuda 
de R$20,00.  
10.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantar nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
2018. Venha e participe conosco. 
11.OANSE 
     A Oanse  é realizada aos sábados às 15h. 
12.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.   
 13.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os enfermos: Samuel(irmão do irmão 
Tinoir), Joaquim, Maria Cesária;  Dora, Rai-
munda(Didi),  Joviana e Ernestina.  
  

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1.CEIA DO SENHOR. 
       Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor.  Esta é uma or-
denança de Jesus para a sua igreja. Participe !  
Estão escalados para ajudar na ministração os 
diáconos: Ário, Rosimeire e Maria Emília.  
2.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
        No próximo domingo, dia 11, no horário 
do culto da manhã,  conforme consta no anuá-
rio da igreja, teremos um rápido  momento 
administrativo extraordinário,  para eleger 
Comissão que Indicará a nova diretoria da 
Igreja.  A diretoria atual tem mandato até o 
final de fevereiro de 2019. A eleição agora, 
dará condições para a Comissão trabalhar 
com tranquilidade.   
3.CONVITE. 
      A Igreja Batista do Setor Pedro Ludovico 
estará comemorando o seu 29º aniversário 
com uma Série de Conferência nos dias 10
(sábado) ás 19:30h, 11(domingo) ás 9h e 19h 
e  12 (segunda-feira) ás 19:30h, contendo 
como preletor o pastor Shirleyton G. do Nasci-
mento. 
4.ENEM. 
     Hoje será realizado o  Exame Nacional do 
Ensino Médio em todo Brasil. Vamos orar pelos 
jovens que estarão fazendo as provas, para  
que a vontade de Deus  seja feita em cada 
candidato. Que Deus esteja dando equilíbrio 
emocional para os jovens da nossa Igreja e 
cada um possa fazer uma boa prova., conse-
guir usar os seus conhecimentos.  
5.HORÁRIO DE VERÃO. 
     Começou hoje o  horário de verão. Deve-
mos estar atentos para não chegar atrasados 
nos cultos. Todos adiantando o relógio em uma 
hora.  
6. CUIDE DO QUE É SEU 
    Pedimos aos pais e aos adultos que não 
deem comida, bebida ou chiclete para as cri-
anças que possam sujar o carpete. Elas não 
têm noção da dificuldade para limpar, mas 
nós que temos devemos ensiná-las a comer  
fora do templo. 
7.JOVENS EM AÇÃO.  
      Na sexta-feira a juventude da nossa igreja 
teve  um encontro com a juventude do Setor 
Pedro, com  um momento de estudo edificando 
e  um festival de pizza.  No dia 24 de Novem-
bro, sábado,  será realizado o   

pós-acampamento, no templo da nossa igreja.  
8.CONFERÊNCIAS. 
     Nos dias 17,  18 e 19 de Novembro, a nos-
sa Igreja estará realizando uma Série de Con-
ferências em comemoração ao seu aniversário. 
Foi convidado pela igreja para pregar o pastor 
Roberto Amorim, da Igreja Batista do Farol em 
Maceió.   Vamos usar todos os meios de comuni-
cação para convidar os amigos, vizinhos e pa-
rentes. 
9.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO  E 
GRATIDÃO. 
    Será realizado no dia 15 de Dezembro este 
encontro de confraternização de fim ano. Numa 
chácara alugada pela Igreja, dentro da cida-
de,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos inscrever deste 
já, só tem 180 vagas. A igreja vai assumir a 
maior parte dos custos, o aluguel da chácara, o 
café da manhã,  o almoço e outras despesas. 
Cada um participará com a ajuda de R$20,00.  
10.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantar nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
2018. Venha e participe conosco. 
11.OANSE 
     A Oanse  é realizada aos sábados às 15h. 
12.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.   
 13.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os enfermos: Samuel(irmão do irmão Ti-
noir), Joaquim, Maria Cesária;  Dora, Raimunda
(Didi),  Joviana e Ernestina.  



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

04/11- David Mendanha 

05/11-Fernanda G. dos Santos 

Serbêto 

09/11-Moacir Joaquim da Silva 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Aldimar 

Noite:Pr. Elias 

DIÁCONO DE PLANTÃO Maria Emilia 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alessandra e Valmir 

DIRIGENTES 
Manhã: Walter 

Noite: Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

04/11- Ceia  
11/11-Eleição da Comissão de Indicações  
21/11- Culto Administrativo  
25/11- Dia do Ministro de Música 
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