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Boletim Informativo Semanal —   06  de Agosto de 2017 

   PASTORAL                        O QUE É UMA IGREJA AMADURECIDA 

        A nossa Igreja completará no dia 17 de Dezembro deste ano, 40 anos. De-
pois de tanto tempo podemos dizer que ela é uma igreja madura? Quando fala-
mos em “igreja amadurecida“  só podemos estar falando da igreja local.  Porque 
a Igreja Universal (de todos os salvos) , só será revelada e avaliada no céu.   

        A Igreja é um corpo de crentes que se reúnem regularmente para edifica-
ção mútua, mas como podemos termina-la se como corpo e individualmente já 
atingiu a maturidade? Ou, em nível pessoal, que critério podemos usar para me-
dir a nós mesmos a fim de verificar se já atingimos certo grau de maturidade?  A 
maturidade em diversos aspectos:  

1.Há quem diga que uma igreja madura é aquela que cresce e as pessoas per-
manecem nela. Outros dizem que é aquela que mais contribui financeiramente 
para o sustento dos seus ministérios.  

3.Há quem diga que uma igreja madura é aquela que sua máquina organizacio-
nal e administrativa funciona bem, através dos seus líderes. Outros acham que é 
uma igreja  que  conhece os seus dons e  os usa com regularidade.   

3.Finalmente,  há quem ache que o sinal de maturidade é uma igreja com gran-
de participação dos seus membros na E.B.D., se preocupa em aprender a Bíblia e 
conta com a presença das famílias, o funcionamento das organizações e tem re-
cursos financeiros pela contribuição dos seus membros.  

    Todas estas coisas são importantes e devem estar presentes na vida de toda 
igreja. Mas estas coisas podem estar presentes sem prova de maturidade. Porque 
podemos evangelizar os perdidos, participar da E.B.D,  realizar muitas atividades 
e serviços, mas a maior prova da maturidade é o amor entre os seus membros.   

      “Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem 
não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? É dele 
este mandamento: que quem ama a Deus, ame também o seu irmão”(I Jo.4:20,21) 
Disse Paulo:  “Posso ter todos os dons para fazer todas as coisas, mas se não tiver 
amor nada vale. Na prática do amor está a maturidade da igreja.  

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 
Pastor de Jovens:  

Pr. Dayvid  Lima 

34329424/996329424 

Ministro de Música:   

  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves(Missões Nacio-
nais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 



Culto Matinal Culto Noturno 

 

Prelúdio instrumental 

Boas-vindas e Motivo do culto .........................................................Dirigente do Culto 

 

Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus 

Cristo; Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e 

nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 

(Romanos 5.1-2) 

Hino congregacional: “Não sei por que” 377  CC  

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica: Romanos 5. 3-8 

Dirigente: (...) mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação 

produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. 

Congregação: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derra-

mado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 

Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 

Todos: Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom 

alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo mor-

reu por nós, sendo nós ainda pecadores.   

Ofertório e Cânticos 

Oração 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda     

Inspiração musical: Fernandes Júnior 

       Celebração do memorial  

da Ceia do Senhor 

Pastorais e oração final 

 

Chamada ao  

 

Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quão grandes 

são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos  

(Salmos 92.1 e 5) 

Canto congregacional:   

“Que alegria nesse Dia” 611 HCC 

Oração  

Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica em Uníssono: (Salmo 118.24) 

“Este é o dia em que o Senhor agiu;  

alegremo-nos e exultemos neste dia”  

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

 

Inspiração musical: Divaldo Santos 

Mensagem Bíblica: Pr. Robert Hensley 

 

Música inspirativa 

Oração e Poslúdio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Partici-
pe! 
2. ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
    Hoje, no horário do culto da noite,  será 
feita a  Abertura das Comemorações do ani-
versário da Igreja com a presença do pastor 
Robert Hensley,  o seu primeiro pastor.   
     No dia 20,  pregará o pastor Timoty Del-
ler e ajudará na música,  a irmã Rose Deller, 
sua esposa. Durante 10 anos esta irmã foi 
diretora de música da Igreja.  
3.CONGRESSO DE MÚSICA. 
     A Jubeg solicitou o uso do  templo da 
nossa Igreja para realizar um Congresso de 
Música, nos dias 7-9 de Setembro próximo.  A 
data está livre no nosso calendário. Espera-
mos uma manifestação informal da igreja 
para atender este pedido.  
4.MINISTÉRIO DE MÚSICA: 

 ●O Ministro de Música Demas já retornou de 
suas férias juntamente com a sua esposa a 
irmã Hélida e seu filho Davi. Agradece à 
todos os irmãos que estiveram dando apoio e 
continuidade aos trabalhos musicais no perío-
do de sua ausência. Que Deus recompense a 
esses irmãos de forma singular.                       
●As aulas do Curso Livre de Música retornam 
nessa semana com as aulas de violão e violino 
aos sábados das 9h às 12h e de Piano e 
Teclado agora em novo dia e horário: às 
terças-feiras das 9h às 12h.  Observação: 
todos alunos, antigos e novos já podem procu-
rar a secretaria da Igreja, de terça-feira a 
sábado das 15h às 18h para fazerem suas 
matrículas.                                     
5.CONVITE:    
      Marcos Vinícius e os formandos do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Goiás, convidam esta igreja para 
a solenidade da sua  Colação de Grau, a 
realizar-se no dia 9 de Agosto, às 20h,  no 
teatro do Centro de Convenções, à Avenida 
Engler, Jardim Mariliza.  

 

6.OANSE   

No próximo sábado, dia 12, às 15h,  este  
trabalho com crianças será reiniciado. O pro-
grama consta de histórias bíblicas, estudos, 
lazer na quadra e lanche. Convide as crianças  
da sua vizinhanças e traga os seus filhos.  
7.CULTO ESPECIAL 
    No próximo domingo à noite, teremos um 
culto especial para pais e crianças, com os 
palhaços missionários: Faísca e Fumaça,  de 
Salvador. 
 8.DIA DOS PAIS 
     No próximo domingo no horário do culto 
da manhã, estaremos fazendo uma justa ho-
mens aos  pais.  
 9.AGRADDECIMENTO: DOMINGO DA ALE-
GRIA 
     Em nome da Igreja agradecemos a irmã 
Luciana, o seu esposo, irmão Denis e toda 
equipe que preparou e deu inteiro apoio na 
realização deste evento no domingo passado. 
Que Deus a todos recompense. Foi uma  bên-
ção!   
10.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.  
11. 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. 
12.HOMENS EM AÇÃO 
     O Encontro de Homens será no dia 26, na 
residência do irmão Junior Araújo, às 20h. 
13..MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Devemos continuar orando pela família das 
irmãs: Oneide e Neusa, que perderam o so-
brinho;  em favor do cunhado da irmã Marta, 
o senhor José Avelino. E pelos irmãos em tra-
tamento de saúde:Almerinda Glória,  Benedi-
ta (mãe da irmã Marta), Dinair; esposo da 
irmã Nerice (Joaquim); Ernestina (mãe do 
Agnaldo), Raimunda (mãe do irmão Almá-
quio). E pelos desempregados.                   
 
 
 

COMUNICAÇÕES          
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

06/08-Estevão Otávio de Souza Araújo 

08/08-Elenice de França Niero 

08/08-Gabriel Sousa Martins 

11/08-Caio Vitor Rodrigues Fernandes 

11/08-José Antonio Gomes 

11/08-Geovana da Paz Campos 

PREGADORES 
Manhã:Pr.Aldimar/ Noite:Pr.Roberto 

Hensley  

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Felipe 

DIRIGENTES Manhã:Tavares/Noite:Almáquio Bastos 

ATIVIDADES DO MÊS 

06/08 - Manhã: Ceia/Noite Abertura Comemoração Aniversário da Igreja 

13/08 -Dia do pais 

20/08 -Comemoração Aniversário da Igreja 

26/08 -Encontro de Homens 

27/08 -Jovens  em Ação 
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