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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 07 de Outubro de 2018 

PASTORAL                           

  A RESPONSABILIDADE DO CRISTÃO PARA COM O GOVERNO 
 

 Romanos 13 expõe detalhadamente a origem e a instituição do governo como 
algo que Deus ordena. O grande teólogo Agostinho disse que o governo é um mal neces-
sário, que ele é necessário por causa do mal. E a maioria dos teólogos na história da igre-
ja disse que o mal humano é a razão porque mesmo um governo corrupto é melhor do 
que nenhum governo.  

A função do governo é restringir o mal, promover a justiça, manter a ordem, a 
segurança,  defender a propriedade e  outras. Dadas essas funções,  os cristãos entendem 
que o governo é ordenado por Deus e, portanto, são chamados primeiro a respeitar qual-
quer que seja aquilo que Deus instituiu e ordenou. Como filhos e servos de Deus somos 
chamados a sermos cidadãos-modelos. Somos ensinados a fazer todo possível para hon-
rar o rei e obedecer ao magistrado civil.  

 Sabemos que há ocasiões em que o cristão não apenas pode, mas deve desobede-
cer ao magistrados civis.  Sempre que um governo civil exige que o cristão faça aquilo 
que Deus proíbe, ou proíba aquilo que Deus ordena, a pessoa deve desobedecer. Mas a 
nossa postura básica para com o governo, de acordo com o Novo Testamento, é sermos 
cidadãos  obedientes e submissos ao estado. Também temos o dever de orar pelos gover-
nos terrenos para que cumpram as tarefas que lhes forem dadas por Deus e possamos 
viver em paz. 

Como batistas somos a favor  da separação  entre igreja e estado— o estado não 
deve  ter interferência sobre a igreja e nem a igreja sobre o estado. Isto significa histórica 
e separadamente, que a igreja e o estado são responsáveis diante de Deus, que há uma 
divisão de tarefas, entretanto,  ambos são vistos como estando  debaixo da autoridade de 
Deus.  

 Cremos que Deus monitora os governos, Ele é soberano e dentro da Sua vonta-
de permissiva, pode até usar um mau governo para disciplinar. Ele  os levanta e os derru-
ba, principalmente para levar adiante os seus propósitos. 

 Quando o governo não está mais agindo com justiça, não protege  a vida, sanci-
ona  o aborto, fica ao lado da imoralidade, então a tarefa da igreja é se posicionar, não 
por  força nem por violência, mas  clamar e votar conscientemente,  usar os meios demo-
cráticos, contra ideologias diabólicas e imorais. Nesta eleição, cada um de nós, o povo 
brasileiro deve se colocar nas mãos de Deus para ser instrumento da manifestação da 
vontade de Deus para o povo brasileiro. 

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 instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 61.3,4; 139.7 

 
“Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença? 

Tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deixa-me habitar no 
teu tabernáculo para sempre; dá que me abrigue no esconderijo das tuas 

asas.” 
 
Inspiração Musical: Luiza Alves 
Oração 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 91.1 
 
 “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-
Poderoso descansará.”  
 
Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos  
Oração de consagração 
 
Mensagem Bíblica  
Memorial da Ceia do Senhor 
Oração  
 
Palavras finais 
Poslúdio e Oração  

         

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica Alternada: Is 55.6,9; Ap 7. 9,10 
 
DIRIGENTE: - Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto 
está perto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem 
os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como 
os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos 
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vos-
sos pensamentos.  
TODOS – Todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante 
do trono e em presença do Cordeiro, clamavam com grande voz: salvação ao 
nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Bendize, ó minha 
alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. 
 
Hino congregacional: “Bendito Seja sempre o Cordeiro” 80 HCC 
Oração  
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 
Leitura Bíblica em Uníssono Is 6.3; Ap 4.8  
 

O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele se tem tornado a minha salva-
ção; é Ele o meu Deus, portanto o louvarei; é o Deus de meu pai, por isso o  

exaltarei. 
 
Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos  
Oração pelas Crianças 
 
Inspiração Musical: Fernandes Junior 
Mensagem Bíblica  
 
 
Oração 
Palavras Finais e Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 

Culto Noturno 



 

 

 

1.CEIA DO SENHOR 
    No próximo domingo, dia 7, no horário do 
culto da manhã, será ministrada a Ceia do 
Senhor.  Esta é uma ordenança de Jesus para 
a sua igreja. Participe! Escalados para ajudar: 
Haniel, Tinoir e Dalira. 
 
2.ELEIÇÃO 
    Quem  ainda não cumpriu o seu dever de 
cidadão,  deve fazê-lo pensando no bem 
comum do nosso povo e em espírito de ora-
ção, para que a vontade de Deus prevalece. 
   
3.DIA DO PROFESSOR 
     No próximo domingo, estaremos comemo-
rando o Dia do Professor, com uma progra-
mação especial.  Muitos irmãos abençoam a 
nossa sociedade como professores da rede 
publica e privada, e ainda são uma bênção 
em nossa Igreja, como professores da E.BD. 
Participe! 
 
4.DIA DA CRIANÇA 
     Em razão do acampamento dos jovens e 
adolescentes, a comemoração do dia das 
crianças será no dia 20, sábado. 
 
5.CULTO ADMINISTRATIVO 
      Será realizado no dia 17 de outubro, 
quarta-feira. Venha ouvir os relatórios e parti-
cipar do momento de intercessão e gratidão a 
Deus pelas bênçãos recebidas, o amor e fide-
lidade dos irmãos que tem dado apoio aos 
trabalhos da igreja. 
  
6.LITERATURA 
    Informamos a todos, que a literatura do 
novo trimestre já está  disposição dos profes-
sores e alunos na secretaria. Por favor, entrem 
em contato com  direção de E.B.D. 
 
7.ACAMPAMENTO FREEDOM 
    O acampamento de jovens e adolescentes 
iniciará na sexta-feira, dia 12 de Outubro. 
Todos devem estar na IBJE, dia 12, às 7:30 
da manhã para embarque no ônibus. Quem 
não fez sua inscrição, pode fazer ainda hoje 
no valor de R$120,00. 
 
8.CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 
     No domingo passado foi Encerrada a 

Campanha de Missões Nacionais em nossa 
igreja, mas não a oportunidade de contribuir 
e orar.  
    Agradecemos aos irmãos que deram apoio 
ao Bazar Missionário fazendo as suas  doa-
ções e adquiriram peças e produtos, enfim, a 
todos que deram apoio.   
 
9.OANSE 
     A Oanse(trabalho com crianças) é realiza-
do  aos sábados às 15h. 
 
10.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.    
 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     - Joaquim, Floracy, Maria Cesária;  Dora, 
Raimunda(Didi),  Joviana e Ernestina,  mãe do 
irmão Agnaldo.   
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comum do nosso povo e em espírito de oração, 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

07/10-Leticia Moreira Pinho 

08/10-Tábita Araújo Bastos  

10/10-Suelene Soares da Silva 

11/10-Geraldo José de Araújo  

12/10-Melquiades S. Neto 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar  

Noite: Pr. Elias 

DIÁCONO DE PLANTÃO  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Juliana e Gabriel 

DIRIGENTES 
Manhã:  

Noite:  

ATIVIDADES DO MÊS 

07/10- Ceia 
14/10- Dia do professor/Dia das crianças 
17/10- Culto Administrativo 
28/10- Dia da Reforma Protestante 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

07/10-Leticia Moreira Pinho 

08/10-Tábita Araújo Bastos  

10/10-Suelene Soares da Silva 

11/10-Geraldo José de Araújo  

12/10-Melquiades S. Neto 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar  

Noite: Pr. Elias 

DIÁCONO DE PLANTÃO  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Juliana e Gabriel 

DIRIGENTES 
Manhã:  

Noite:  

ATIVIDADES DO MÊS 

07/10- Ceia 
14/10- Dia do professor/Dia das crianças 
17/10- Culto Administrativo 
28/10- Dia da Reforma Protestante 


