
 

 

 

 

   

 

 

 

 Pastoral                          MAIO: MÊS DA FAMÍLIA 

IGREJA BATISTA JARDIM DAS ESMERALDAS 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial St. Bela Vista Goiânia. GO 

Boletim Informativo Semanal  - 14 de Maio de 2017 — www.ibjesmeralda.com.br 

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 

 

                   MÃES 
 

        Aproveite o amor de pernho...  

 

               Um dia, assim, do nada, ele vai parar de chamar pra dar o beijo e fechar a 

janela antes de dormir. Um dia assim... Do nada.  

Ele vai trancar a porta do banheiro pra tomar banho, vai estudar sozinho 

pra prova, vai receber a ligação de um amigo.  

Vai ligar o microondas e esquentar o próprio leite de manhã. Um dia, ele 

vai fazer um bolo pra você e a própria panqueca. E vai compreender, sem chorar 

ou reclamar, que não precisa de outra mochila pra começar o ano escolar. Ele vai 

parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa... Porque não vai mais 

brincar tanto. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você vai se orgulhar de quem 

ele é agora. Da semente que plantou. Vai olhar e ver que tudo que fez compensou, 

valeu a pena.  

Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os dias, aprovei-

te a falta de espaço na cama com seu filho no meio, aproveite enquanto cabe todo 

mundo na cama. A falta de tempo e energia pra namorar. Aproveite a desobediên-

cia, aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando em brinquedos.  

Aproveite o trabalho, a preocupação, a tarefinha da escola, o bilhenho de 

dia das mães.  

Aproveite o amor de pernho, enquanto eles são crianças...  

Um dia você vai lembrar que ele não te chamou pra dar o beijo na hora de 

dormir, e vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho, ou na sua cama... 

Seu coração vai apertar e você vai chorar...  

Eu chorei... Mesmo adorando tudo que ele é agora, amando tudo que ele 

faz e a relação que temos hoje. Mas ele não cabe mais no colo, só no coração   

mesmo...  

 

Paula Jacome  



ORDEM DOS CULTOS 

MANHÃ 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

PARA O DIA DAS 

MÃES 
 
 
 
 
 
 
 

NOITE 

 
Musica inicial “Graças Dou” 
Oração de louvor 
 

Ó Senhor, Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra! 
(Sl 8.1) 

Por isso te rendemos graças... 

Boas vindas e Motivo do Culto  

 

Leitura Bíblica Alternada: 1Cr 16.8,9; Sl 118.1; 66.5; Ap 5.12,13  
 
Louvor Congregacional             Grandioso És Tu! 52 HCC 

Conhecendo os nossos visitantes 

Ó Senhor, Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra! 
(Sl 8.1) 

Por isso te rendemos louvor, e te adoramos... 
 

Momento de Ofertório: 

Oração de Consagração e oração pelas Crianças 

 

Mensagem Bíblica 

Benção apostólica  
Música final                             
 
 

COMUNICAÇÕES 

1.DIA DAS MÃES 
       Hoje, no horário do culto da manhã, estaremos comemorando o Dia 
das Mães em nossa igreja. Mais uma vez teremos a oportunidade de 
manifestar o nosso amor e carinho pelas mães que estão conosco no dia a 
dia. 

      E lembrar com gratidão daquelas que já estão com o Senhor, mas 
marcaram as nossas vidas com o seu amor, o seu cuidado e tudo o que 
fizeram para sermos o que somos hoje. 

       Hoje é dia de abraço, beijo e gratidão! 

2.NOTA DE FALECIMENTO 
       Faleceu na segunda-feira, a irmã Maria, avó da irmã Ludmila, esposa 
do irmão Ildeu. Era mãe do pastor Euripedes, da igreja Corbã. Oremos por 
mais esta família em sofrimento por tão grande perda. 

3.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. 

4.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 o 
irmão Alano ou Robério. 

5.CULTO DE RENOVAÇÃO DE VOTOS 
       O pastor Edvaldo Batista solicitou o uso do templo da nossa igreja para 
realizar um culto de novação 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  

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.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. 

8.MODO AVIÃO NA HORA DO CULTO 
     VANTAGENS: 1-Mantém a concentração; 2-Respeito para com o 
pregador da palavra; 3-Momento de reflexão. Colabora, coloque seu celular 
no modo avião. 

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 
     Pela irmã Ludmila; pelo irmão do irmão Walter; pelos desempregados; 
pela saúde do Marques ( sobrinho do irmão Francisco); pelos missionários; 
pelo esposo da irmã Nerice (Joaquim) e pela Ernestina. 

Dia: 14/05- Jorge Pinho 
       15/05- Eulália Borges 
       15/05- Ário Araújo 
       16/05- Demas Batista Junior 
       18/05- Jéssica Mota 
       18/05- Rafael Martins 
       19/05- Robério Pinho 

  20/05- Luiz Guedes 
        

14/05- Dia das Mães  

21/05-Culto/Adoração        

27/05- Dia da família 

         -Batismos 

          

          

 

                          

 

 

 

PREGADORES 
 
 

DIRIGENTES 

Manhã: -Pr. Samuel 
Noite:   - Pr Aldimar  
 
Manhã: -João Tavares 
Noite:   -Jorge Pinho 

INTRODUÇÃO 
 

REGENTE 

Ário e Alba 
 
Hélida/Tinoir 

ESCALAS DO DIA ATIVIDADES DE MAIO ANIVERSARIANTES DA SEMANA 


