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EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho  

985585722/ 
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 Nacionais)  

 
           -Pr. Marcello Mendanha 
 
           -Pr. João Carlos 
                 Seminarista:  
                   Aylon Serbêto 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns:  
Pastor Ivanildo 

981815413/99191800 
 

Buriti Sereno:   
Evangelista Divaldo Santos 

98234-1085/ 99339-1714 
 

Paulo Pacheco: 
Pastores Colaboradores:  

- Pastor Edson 
-Evangelista Osvaldo 

______________________ 
IGREJAS FILHAS: 

V. Brasília, Tiradentes, Colina 
Azul , Célia Maria. 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  
- 9:00hs - EBD 

   - 10:00hs  - Culto matutino 
   - 19:30hs- Culto Noturno 

 
Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e 
estudo bíblico 

www.ibjesmeralda.com.br 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

ibjesmeralda@gmail.com  3091-7205 / 992189346 

  FAMÍLIAS DIFERENTES E UNIDAS 

 

 Segundo Jim Smoke,  harmonizar duas famílias é, essencialmente, juntar o es�lo 

de vida de duas pessoas que procedem  de duas famílias diferentes. Como se pode imagi-

nar—ou se você já sabe,  porque passou por isso, é um processo no qual o es�lo de vida 

das duas famílias  “entra em conflito ou se funde”. 

Isso acontece porque o perfil individual e o perfil familiar envolvem “muitas coisas 

pequenas” que se combinam para definir como vão viver juntos “suportando uns aos ou-

tros em amor”., porque ninguém é igual ou perfeito. 

 Uma pessoa é organizada, e  a outra é desordeira;  alguns são naturalmente pon-

tuais, enquanto outras estão sempre atrasadas. Existem pessoas determinadas neste mun-

do, enquanto outras são, digamos, mais descansadas—isto pode vir da herança familiar ou 

da própria pessoa. Imaginem então  como fica quando duas famílias, com es�los de vida 

diferentes, unem-se para formar uma nova família! 

Quer você esteja prestes a entrar no mundo das famílias  mistas, quer já par�cipe 

de uma há algum tempo, o Dr. Smoke oferece os seguintes conselhos: Seja paciente—

vocês não vão se harmonizar da noite para o dia.  Tenha cuidado—entre nessa experiência 

de olhos abertos para ver as falhas do outro e perdoar. Seja tolerante—todos têm diferen-

ças de personalidade e nenhum é melhor do que o outro.  

É importante também constatar que numa família misturada haverá certo número 

de “seus , meus e nossos”.  Meus pais são assim,  na minha família é assim. Evite  crí�cas e 

comparações.  E não se esqueça que a Bíblia tem princípios para nos ajudar nos relaciona-

mentos interpessoais. Que Deus ajudará aqueles  que O deixam ser o centro da  vida pesso-

al e familiar.  

Nas pequenas coisas: 

1.Antes de se unir a outra família, converse com outras pessoas que foram bem-

sucedidas nesse empreendimento 

2.As chances das famílias se misturarem com sucesso aumentam bastante se Deus 

já es�ver no centro de ambas as famílias.  

3.Misturar não significa perder a iden�dade individual que torna a sua família úni-

ca, mas ceder quando necessário para uma boa convivência.  

 4.É importante misturar duas famílias na mesma igreja para que possam  prestar 

culto a Deus unidos e abençoar os filhos, a nova geração. 

Extraído:     (Bruce e Stan) 

  

      

  



ORDEM DOS CULTOS 

MANHÃ 

Prelúdio: “Livre em Cristo” 308 HCC 
Boas vindas 
 
Leitura Bíblica em Uníssono Lc. 9: 22-24 
 
“Jesus disse: É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e 

seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e 
pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém 

quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua 
cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas 

quem perder a vida por minha causa, este a salvará.” 
 

Cânticos  
Oração de louvor 
 
Conhecendo nossos visitantes 
 
Ofertório e Inspiração musical -  Hélida Karine 
Oração de consagração de dízimos e ofertas  
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Celebração da Ceia do Senhor 
Distribuição dos elementos Hino 514 HCC “Venham a Mesa” 
 
Memorial da Ceia do Senhor 
Recolhimento dos elementos Hino 308 HCC “Livre em Cristo” 
 
Oração final e Poslúdio 

NOITE 
Prelúdio  
Oração invocatória 

Boas vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica alternada Tt. 2: 11-14 
Dirigente: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a 

todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, e 

às paixões mundanas, vivamos no presente mundo... 

Congregação: sóbria, justa e piamente, aguardando a bem aventurada 

esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador 

Cristo Jesus, 

Todos: que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a 
iniquidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 
 
Inspiração musical: Quarteto Expressão 
Conhecendo nossos visitante 
 
Leitura bíblica Sl 37:18-19 
“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá 
para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da 

fome fartarão.” 
 
Ofertório com cânticos  
Oração de consagração e oração pelas crianças 
Inspiração musical: Quarteto Expressão 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Dayvid  
Inspiração musical: Quarteto Expressão 

Oração final e Poslúdio 

 

 
 
 

COMUNICAÇÕES 

1.CEIA DO SENHOR 
     Hoje, no horário do culto da manha, será ministrada a Ceia do Senhor. 
Ela é uma ordenança de Jesus para a Sua Igreja. Você deve participar em 
obediência a Jesus e para o seu bem espiritual. Estão escaladas para 
ajudar as irmãs: Rosimeire, Terezinha e Noeme. 
2.BATISMOS 
      No dia 27 de Maio, no horário do culto da manhã, teremos profissão de 
fé dos candidatos ao batismo, que sendo recomendados pela igreja, 
descerão as águas no horário do culto da noite. 
3.ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
       A equipe de comunicação social colocou a disposição dos irmãos um 
aplicativo  na internet para que todos possam atualizar os seus dados. O 
irmão que não tem acesso à internet deve preencher o formulário que está 
a disposição de todos na secretaria. Qualquer dúvida favor falar com os 
irmãos  Alano ou Robério. 
4.CULTO DE RENOVAÇÃO DE VOTOS 
       O pastor Edvaldo Batista solicitou o uso do templo da nossa igreja para 
realizar um culto de renovação de votos de todos casais que ele fez a 
cerimônia do casamento. Há membros da nossa igreja que estão entre 
eles. O convite está estendido a todos os membros da nossa igreja. O 
evento será realizado dia 20, sábado, com início às 19:30 . 
5.DIA DAS MÃES 
      O culto comemorativo do dia das mães será realizado dia 14 de Maio,  
domingo, no horário do culto da manhã. A Comissão de programas 
especiais já está preparando o programa. Vamos convidar as nossas 
mães, madrastas e avós, crentes e não crentes. Será mais um momento de 
gratidão a Deus por aquelas  não estão mais aqui e aquelas que ainda 

estão presentes em nossas vidas. 
6.GRUPO GERAL DA IGREJA 
     Caso alguém queira ser incluído no grupo geral da igreja no whatsapp, 
favor entrar em contato com o número da igreja 992189346. 
7.HOMENS EM AÇÃO 
     Ontem, tivemos mais um encontro dos homens da IBJE, na residência 
do irmão Ário. O tema  trabalhado foi: “integridade masculina”. E as 
implicações na vida social e familiar. Foi mais um encontro abençoado. 
8.REUNIÃO DE ORAÇÃO 
      A Comissão de Intercessão comunica que haverá reunião de oração 
todos os domingos, às 8:30h, no salão do sub solo do templo, antes da 
E.B.D,  aberta para toda a igreja. 
9.PGMS 
     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm sido uma benção! Participe! 
Leve os seus amigos e familiares. 
           ●PGM de adultos/jovens: quinta  às 21hs - Pr. Dayvid e Jordana 
           ● PGM de adultos com crianças: Terça às 20hs - Rodrigo e Marli 
           ● PGM de jovens: Quinta às 20hs - Jemima, Handel e Marina 
           ● PGM de adolescentes: Sexta às 19h30m - Alice 
Quem quiser mais informações falar com a Jordana no telefone: 999332503 ou 
procurar um dos líderes  mencionados. 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelas famílias enlutadas: a  família da irmã Conceição que perdeu o 
filho; da irmã Maria Gonçalves( mãe do irmão Eber) que também perdeu o 
seu filho Cleber; pelos irmãos do irmão Walter; pelos desempregados; pela 
saúde do Marques (sobrinho do irmão Francisco); pelos missionários; o 
esposo da irmã Nerice (Joaquim); Ernestina. 

Dia: 
07/05-Caio 
Guilherme Oliveira 
09/05- Aldimar 
Carvalho 
09/05- Hadassa O. 
09/05- Maria 

Oneide Martins   
        

07/05- Manhã: Ceia 

14/05- Dia das Mães  

21/05-Culto/Adoração        

27/05- Dia da família 

         -Batismos 

          

          
 

                          

 

 

 

PREGADORES 
 
 

DIRIGENTES 

Manhã: -Pr. Aldimar 
Noite:   - Pr Dayvid  
 
Manhã: -Pr Aldimar 
Noite:   -João Tavares 

INTRODUÇÃO 
 

REGENTE 

Carlos Sérgio e Elisssônia 
 
Ilka/Kátia 

ESCALAS DO DIA ATIVIDADES DE MAIO ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

 
10/05- Valmir Martins  
12/05- João Carlos 
Soares 
13/05- Kátia Araujo 
13/05- Almáquio S. 


