
 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 
Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

17/07-Priscila C. Pinho 

18/07-Samuel Neves 

18/07-Pedro Silva 

18/07-Moisés Silva 

ATIVIDADES DE JULHO 
16/07-Culto de  Adoração 

23/07- Culto de Adoração  

30/07- Culto de Adoração 

1.NOTA DE FALECIMENTO 
      Faleceu na cidade de Caldas Novas, 
dona Lurdes, avó do irmão Aylon. Oremos 
pela família, é sempre difícil perde um 
ente  querido.  
2.REUNIÃO DO MINISTÉRIO DE HOMENS 
     A reunião dos homens aconteceu ontem  
na residência do irmão Franklin.  Foi mais 
um encontro edificante. Parabéns homens 
de Deus! Mantenham este aprendizado e  
esta comunhão.  
3.PASTOR AUSENTE 
       O pastor Aldimar estará ausente do 
culto da noite, irá pregar em Anicuns. O 
pastor da congregação está de férias. 
4.CONCESSÃO DE FÉRIAS 
      A Igreja em seu culto administrativo 
concedeu férias neste mês de julho: ao 
ministro de música, irmão Demas e ao 
pastor de jovens,  irmão Dayvid. 

5.REUNIÃO DE LÍDERES 
     O pastor Aldimar está convocando 
uma reunião de toda liderança para o dia 
05 de Agosto, sábado, às 14h. Devem 
estar presentes: a diretoria estatutária, os 
lideres dos ministérios e todas as Comis-
sões. Precisamos avaliar os trabalhos fei-
tos e os preparativos para as comemora-
ções do aniversário da Igreja. 
 
 

    
 

Equipe Ministerial: 
Pastores: Pr. Dayvid  Lima, Pr. Elias Pascoal, Pr. Samuel Neves, Pr. Marcello 
Mendanha, Pr. João Carlos 

Ministro de música: Demas Junior 
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EDIFICAÇÃO 

O QUE SÓ DEUS PODE FAZER 

        Olavo Bilac podia pegar uma folha de papel sem valor e escrever nela 
um poema e fazer com que ficasse valendo muito dinheiro. Isso é talento. 

         Rockefeller podia assinar um pedaço de papel e fazer com que valesse 
milhões de dólares. Isso é capital. 

        Um torneiro pode pegar um pedaço de ferro que custa R$20,00 e faze 
dele uma peça que fique valendo R$200,00. Isso é perícia técnica.  

        Um comerciante pode comprar um artigo por R$100,00 e vende-lo por  
R$200,00. Isso é comércio.  

        Mas Deus pode tonar uma vida sem valor, inutilizada pelo pecado e puri-
ficá-la, transformá-la e torná-la numa benção para Ele e a Humanidade. Isso 
é salvação. 

        “E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas velhas já 
passaram; eis que se tudo se fez novo.” (I Cor 5.17).  

        “Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptí-
vel, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre” (I Pe 1.23) 

     

                                                           (EXTRAÍDO) 

Pastoral -  Boletim Dominical  -  Julho: Mês de Missões Estaduais                

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes: Manhã: Isis / Noite: Fernandes         Introdução: Alessandra e Daniel 

6.MISSÕES ESTADUAIS 
    O encerramento da Campanha de Missões Estadu-
ais aconteceu no domingo passado, mas não a oportu-
nidade de contribuir.  
    A Comissão de Evangelismo e Missões comunica que 
estará vendendo pamonha após o culto da noite. Os 
recursos serão destinados para a obra de Missões 
Estaduais. Valor: R$ 5,00.  
7.CLASSE DE DOUTRINAS 
    Se você quer conhecer mais sobre as doutrinas bíbli-
cas e quer se preparar para o batismo, pode matricu-
lar-se nesta classe. 
8. OLIMPÍADAS EMBAIXADORES DO REI 
    1ª Olimpíadas Convencionais dos Embaixadores do 
Rei, acontecerá nos dias 22 e 23 de julho, no complexo 
de educação física da UFG, Campus II. Faixa etária: 
09 a 15 anos. Valor: R$ 50,00 (com direito a camiseta 
do evento, almoço e participação das provas). 
9.PGMs 
    Neste mês de julho, os PGMs não estarão funcionan-
do, porque alguns irmãos estão viajando e outros vão 
viajar. Retorna em Agosto.  
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    As famílias que perderam os seus entes queridos: 

Aylon (a avó); Domerinda (o esposo). Os irmãos em 

tratamento de saúde: Gabriela (sobrinha da Alice), 

Almerinda Glória,  Benedita (mãe da irmã Marta), 

Dinair; esposo da irmã Nerice (Joaquim); Ernestina 

(mãe do Agnaldo), Raimunda (mãe do irmão Almá-

quio). E pelos desempregados.  

19/07-Maria Luisa Pascoal  

20/07-Daniel Silva 

20/07-Zilda Gonçalves 

22/07-Angela Brito 



Culto Matinal   

Prelúdio instrumental 

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

Hino congregacional:  Hino 126 CC  

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica:   O tropeço na Palavra (Tiago 3:2-3,5,6,10) 

Dirigente:  “Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestre, sabendo que recebemos 

mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça 

em palavra, o tal varão é perfeito, e poderosos para também refrear todo o corpo. 

Congregação:  A  língua é um é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coi-

sas...Vede quão grande bosque um pequeno bosque incendeia. A língua também é 

um fogo; como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, 

e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. 

Todos: Com a língua bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens 

feitos a semelhança de Deus.  De uma mesma boca procede bênção e maldição. 

Meus irmãos, não convém que isto se faça assim”.  

Ofertório e Cânticos 

Oração 

 

Mensagem musical   Davi Santana 

Mensagem Bíblica:  Pr. Aldimar 

 

Hino: Amor Fraternal—381CC 

 

Oração final 

Poslúdio 

Culto Noturno 

 

Chamada ao  

 

Boas vindas e Motivo do culto 

Oração invocatória 

Canto congregacional:  Glória ao Senhor - 06 CC  

Oração  

Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica: Romanos 12:9-15 

Dirigente:  “O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.   Amai-

vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns 

aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado: sede fervorosos no espírito, servindo 

ao Senhor.  

Congregação: “Alegrai-vos com os que se alegram, sede pacientes na tribulação, 

perseverai na oração; Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hos-

pitalidade; Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-

vos com os que se alegram; e chorai com os que choram” 

 Música inspirativa - Trio masculino 

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

 

Inspiração musical  -  Trio masculino 

Mensagem Bíblica: Pr. Elias 

 

Oração e Poslúdio 


