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       MANTENDO  O FOGO      
“Sede fervorosos no espírito”(Rom. 12.11) 

 
       Lareiras são usadas para o aquecimento das casas em climas frios. Hoje há aquece-
dores modernos, que podem ser controlados à distância. Mas nos tempos passados, o 
fogo era cuidadosamente supervisionado, controlado à mão.  A lenha era o combustível 
que mantinha o fogo aceso, ficar sem ela podia apagar-se. 
        O mesmo acontece na nossa vida espiritual. Se queremos  que nosso “fogo espiri-
tual” seja mantido aceso,  é precisa cuidar bem dele.  No antigo Israel, os sacerdotes 
eram instruídos a manter o fogo aceso continuamente no altar “O Senhor disse a Moi-
sés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocaus-
to: Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá 
que ser mantido aceso.  
      Mantenha aceso o fogo no altar; não deve ser apagado. Toda amanhã o sacerdote 
acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura 
das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar; não deve 
ser apagado”(Lev. 6.9, 12-13). Isto requeria muito trabalho e grande parte dele consis-
tia em buscar madeira numa terra que não tinha densas florestas. 
        Alguns estudiosos veem o fogo do altar como um símbolo da chama de nossa 
devoção pelo Senhor e as Suas coisas. A paixão espiritual é algo que não deve ser ne-
gligenciada, descuidada. Ela esfriará se não for mantida acesa com o devido suprimen-
to. 
       O apóstolo Paulo referiu-se a esta questão do fervor espiritual na sua carta aos 
Romanos “Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Se-
nhor”.(Rom12:11). Estejam em ponto de ebulição, e não frios, mornos.  
       Para manter alto o fogo da nossa devoção  devemos fazer o trabalho de manuten-
ção, através da oração fervorosa, perseverante, do ardente amor, da leitura da Palavra 
de Deus, ela é como um  fogo disse Jeremias: “Não é a minha Palavra como o fogo, 
perguntou o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha?”(23;29). 
       Quem assim vive faz toda diferença onde está, no lar, no trabalho, na escola, na 
igreja de Jesus. Que não falte em nós, o zelo, o fervor espiritual ao servir ao Senhor. E 
a chama nunca  apague por negligência, falta de manutenção e cuidado.  
        

 

        

 

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 e oração invocatória 

Quando Cristo é o Senhor da Igreja... 
A igreja persevera (Atos 2.42-44) 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas  
orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos após-

tolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum”. 
 
Boas-vindas e motivo do culto 
Louvor Congregacional  “Grandioso és Tu” 52 HCC 
Oração de Louvor 
 

Quando Cristo é o Senhor da Igreja... 
A igreja persevera (Atos 2.45-46) 

E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de 
mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,  

comiam juntos com alegria e singeleza de coração 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação – Comunicações  
 
Leitura bíblica em uníssono Salmo 145. 10,11,13,18,21 
Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da gló-
ria do teu reino, e relatarão o teu poder, Falarão da glória do teu reino, e relatarão o 
teu poder, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. 
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 
A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos 
séculos dos séculos e para sempre. 
 
Dedicação dos Dízimos e Ofertas com cântico 
Oração de Consagração 
 

Quando Cristo é o Senhor da Igreja... 
A igreja cai na simpatia do povo e Deus dá o crescimento (Atos 2.47) 

Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o  
Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. 

 
Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos  
Memorial da Ceia do Senhor  
 
Distribuição dos Elementos  
Participando da Ceia 
 
Recolhimento: Porque Vivo Está! 137 HCC 
Pastorais 
Oração e Poslúdio 
 

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio Instrumental 
 
 
Leitura Bíblica Alternada Salmo 96 com Hinos de Louvor  
 
Dirigente: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra.  
 
Congregação: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em 
dia. 
 
Todos: Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos as suas maravilhas. Porque 
grande é o Senhor, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. 
 
Louvor Congregacional: “Que Alegria Neste Dia” 611 HCC  
 
Dirigente: Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. 
Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. 
 
Congregação: Dai ao Senhor, famílias dos povos, dai ao Senhor, glória e força. Dai ao  
Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferenda, e entrai nos seus átrios.  
 
Todos: Adorai ao Senhor na beleza da santidade; tremei diante dele toda a terra. 
 
Canto: “Santo! Santo! Santo!” 2 HCC 
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação – Comunicações  
 
 
Leitura Bíblica: Is 37. 16; Sl 145.13 

Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste o céu e a terra. O teu reino é um 
reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

 
Dedicação dos Dízimos e Ofertas com cânticos 
Oração de Consagração e oração pelas crianças 
 
Momento musical: Laís Cristina 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Orações 
 
Pastorais 
Oração e 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. Participe! Estão escaldos para 
ajudar os irmãos: Haniel, Tinoir e Dalira. 
 
2.JUVENTUDE EM AÇÃO 
     >No próximo sábado, dia 11, os jo-
vens da nossa igreja estarão dando 
apoio ao trabalho  jovem da Igreja Batis-
ta  da Redenção.  
     >No dia 26 de agosto, estarão diri-
gindo o culto da noite. 
     >Acampamento: Já foi reservada a 
chácara onde será realizado, nos dia 12 
a 14 de Outubro. 
 
3.DIA DOS PAIS 
     No próximo domingo, dia 12, no horá-
rio do culto da manhã,  estaremos come-
morando o Dia dos Pais. Venha e traga 
seus parentes e amigos.  
 
4.CONGRESSO DE CRIANÇAS 
    O ministério infantil estará realizando 
este congresso nos dias 18 de Agosto, 
das 9:30 ás 17h e no dia 19, as 10h, no 
templo, com a presença de um missioná-
rio.  Venha e convide muitas crianças.  
 
5.REUNIÃO DE LÍDERES 
    Será realizada no próximo sábado, 
dia 11, às 18h, no templo.  Será uma 
reunião de avaliação dos trabalhos do 
primeiro semestre e de ajustamentos para 
continuação dos trabalhos até o fim do 
ano. 
 
6.ORGANIZAÇÕES EM AÇÃO 
     Ontem, houve o encontro das mulheres 
no templo da Igreja. E dos homens, na 
casa do irmão  Jorge.   Como sempre, foi 
uma bênção! 
 
 

7.OANSE 
      O irmão Carlos Sérgio comunica que 
a Oanse (trabalho com crianças) voltará 
a funcionar no próximo sábado, dia 11 
de Agosto, no mesmo horário, às 15h.  
 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos enfermos:  Maria Gonçalves, 
novamente internada na UTI. Dalila, neta 
da irmão Benigna, também internada. 
Mãe da irmã Alessandra. 
     Floracy, Maria Cesária; Ernestina, 
Dora e Raimunda(Didi) e o irmão  Joa-
quim. 
      De gratidão. A irmã Joviana esteve 
internada por vários dias, mas já teve 
alta, está em casa. A mãe do Agnaldo,  
Ernestina. 
 
9.SECRETARIA 
      Voltou ao trabalho, depois das suas 
férias, a irmã  Rebeca Mendanha, secre-
tária de expediente da Igreja. Agrade-
cemos a irmã Débora que a substituiu 
muito bem.  
 
*************************************  
 
“Há caminho que ao homem parece 
direito, mas ao cabo dá em caminho de 
morte9Pv. 14.12) 
“Todas saberão que vocês são meus 
discípulos, se vocês se amarem uns aos 
outos”(João 13:35). 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

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 igre-
ja. Participe! Estão escaldos para ajudar 
os irmãos: Haniel, Tinoir e Dalira. 
 
2.JUVENTUDE EM AÇÃO 
     >No próximo sábado, dia 11, os jo-
vens da nossa igreja estarão dando apoio 
ao trabalho  jovem da Igreja Batista  da 
Redenção.  
     >No dia 26 de agosto, estarão diri-
gindo o culto da noite. 
     >Acampamento: Já foi reservada a 
chácara onde será realizado, nos dia 12 
a 14 de Outubro. 
 
3.DIA DOS PAIS 
     No próximo domingo, dia 12, no horá-
rio do culto da manhã, estaremos come-
morando o Dia dos Pais. Venha e traga 
seus parentes e amigos.  
 
4.CONGRESSO DE CRIANÇAS 
    O ministério infantil estará realizando 
este congresso nos dias 18 de Agosto, das 
9:30 ás 17h e no dia 19, as 10h, no tem-
plo, com a presença de um missionário.  
Venha e convide muitas crianças.  
 
5.REUNIÃO DE LÍDERES 
    Será realizada no próximo sábado, 
dia 11, às 18h, no templo.  Será uma reu-
nião de avaliação dos trabalhos do pri-
meiro semestre e de ajustamentos para 
continuação dos trabalhos até o fim do 
ano. 
 
6.ORGANIZAÇÕES EM AÇÃO 
     Ontem, houve o encontro das mulheres 
no templo da Igreja. E dos homens, na 
casa do irmão  Jorge.   Como sempre, foi 
uma bênção! 
 
 

7.OANSE 
      O irmão Carlos Sérgio comunica que a 
Oanse (trabalho com crianças) voltará a 
funcionar no próximo sábado, dia 11 de 
Agosto, no mesmo horário, às 15h.  
 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos enfermos:  Maria Gonçalves, 
novamente internada na UTI. Dalila, neta 
da irmão Benigna, também internada. Mãe 
da irmã Alessandra. 
     Floracy, Maria Cesária; Ernestina, Dora 
e Raimunda(Didi) e o irmão  Joaquim. 
      De gratidão. A irmã Joviana esteve 
internada por vários dias, mas já teve alta, 
está em casa. A mãe do Agnaldo,  Ernesti-
na. 
 
9.SECRETARIA 
      Voltou ao trabalho, depois das suas 
férias, a irmã  Rebeca Mendanha, secretá-
ria de expediente da Igreja. Agradecemos 
a irmã Débora que a substituiu muito bem.  
 
*************************************  
 
“Há caminho que ao homem parece direi-
to, mas ao cabo dá em caminho de mor-
te9Pv. 14.12) 
“Todas saberão que vocês são meus dis-
cípulos, se vocês se amarem uns aos 
outos”(João 13:35). 



 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

06/08-Estevão Otávio S. Araújo 

08/08-Elenice de França Niero 

08/08-Gabriel Sousa Martins  

11/08-Caio Vitor R. Fernandes 

11/08-José Antonio Gomes 

11/08-Geovana da Paz Campos 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Ailton Bastos 

Noite: Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Haniel 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Felipe e Liliane 

DIRIGENTES 
Manhã: Tinoir 
Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

05/08 - Ceia do Senhor 
12/08 - Dia dos Pais 
18-19/08-Congresso de Crianças 
26/08 - Culto dirigido pelos jovens 
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