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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  18 de Fevereiro de 2018 

PASTORAL                           
PELEJAR PELA FÉ ENTREGUE AOS SANTOS 

 
“...Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar 

pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos”(Jd.3) 
 

No texto de domingo passado lemos  como primeiro ponto deste tema 
sobre  “o conteúdo da nossa fé”, que começa afirmando: “Uma das pala-
vras mais frequentes na Bíblia é “fé”.  Na Bíblia, fé significa confiança ab-
soluta em tudo que Deus tem revelado. Passemos pois para o segundo 
ponto: 

 
2.A forma e a intensidade da fé. 
A fé é algo que se desenvolve mediante o uso. Ela precisa  ser desen-

volvida. Assim, a fé pode aumentar e se fortalecer. Há níveis variados de 
fé, pois há níveis variados de desenvolvimento da alma. Por isso, fazem 
sentido expressões bíblicas tais como: 

   “Homens de pouca fé”; “geração incrédula”; fé do tamanho de um 
grão de mostarda”; “mulher, grande é a tua fé”; “Nem mesmo em Israel 
encontrei tamanha fé”; Dos pedidos que os discípulos fizeram ao Mestre, 
dois se destacam: O primeiro é: “ensina-nos a orar”; e o segundo, 
“aumenta a nossa fé”. 

   Esta  questão de forma e da intensidade da fé pode ser percebida 
de maneira bem nítida nas palavras de Jesus dirigidas a Tomé, no segundo 
domingo após a ressurreição. Como sabemos, Tomé esteve ausente na 
primeira reunião do primeiro domingo(o que já constitui um ponto negati-
vo) e não creu na notícia de que Jesus havia ressuscitado dentre os mor-
tos.  

  Após haver contemplado o Senhor, colocado o dedo nas feridas  em  
suas mãos e apalpado as chagas do seu lado, Tomé creu. Então disse-lhe 
Jesus: “Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e 
creram”(Jo. 20:29).  

De fato, a fé bíblica é a confiança que temos no testemunho que Deus 
manifesta acerca de Si mesmo. Ela está fundamentada na Verdade. Ela 
cresce à medida que cremos nas promessas de Deus. (Autor: Gilson Car-
los dos Santos)  

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  
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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     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns 

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 Matinal Culto Noturno 
Prelúdio instrumental  
Boas vindas e Motivo do Culto 
 
RECITATIVO BÍBLICO EM UNÍSSONO (1 CR 16.23)  
“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai de dia em dia a sua 

Salvação”.  
 
Canto congregacional “Grandioso És Tu” 52HCC 
Oração de louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Comunicações - Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação  
 
LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO: SALMO 84.1-4 
 
Quão amáveis são os teus Tabernáculos Senhor dos Exércitos! A 
minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios; o meu coração e 
a minha carne exultam pelo Deus vivo! O pardal encontrou casa, 
e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, junto, 

aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu! Bem 
aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continua-

mente. 
  
Dedicação de Dízimos e ofertas e momento de cânticos 
Momento de Oração pelas famílias e consagração das ofertas 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Oração final 
Poslúdio 
 

 

 

 

 

 

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
LEITURA BÍBLICA ALTERNADA: HB. 4:16; 7:25; 10:22-23  
Dirigente: “(...), aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a 
fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no mo-
mento da necessidade.” 
Congregação: “Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perma-
nente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio 
dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles.” 
Todos: “Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e 
com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de uma consciência 
má, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com fir-
meza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.”  
 
Hino congregacional: “Tu és Fiel, Senhor”! 25 HCC  
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Comunicações - Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação  
 
LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO: SL. 57: 7, 9-11  
“Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme; cantarei ao som de 
instrumentos! Eu te louvarei ó Senhor entre as nações; cantarei teus louvores 
entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus; a tua fideli-
dade vai até as nuvens.” “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a 

terra esteja a tua glória”. 
 
Dedicação de Dízimos e ofertas e momento de cânticos 
Oração de gratidão e oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Mensagem musical 
Momento de oração pelas famílias e consagração de vidas  
 
Oração final & Benção Apostólica 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CLASSE DE DOUTRINA 
     Essa classe voltou a funcionar na sala 
do pastor. Se você quer saber mais sobre 
as doutrinas bíblicas, ou está decidido a 
se batizar matricule-se nesta classe. 
2.TRABALHO DE VISITAÇÃO. 
       No feriado muitos irmãos participa-
ram do trabalho de visitação: Nerice, 
Marta, Sinésio, Celina,Josué, Clarice,  
Noeme, Gilmar, Tavares, Vitor, Valdete, 
Nilza, .Maria das Graças, Maria Luiza, os 
pastores: Elias e Aldimar.  
        Fomos à casa da irmã Benedita, 
que está operada e mora distante. De-
pois nas residências das  irmãs: Ernestina 
e  Joviana - elas estão acamadas. Foi 
uma demonstração de amor e carinho 
para com estas irmãs. Fez bem para elas 
e para todos que foram. 
3.NOTA DE NASCIMENTO. 
        Nasceu na quinta-feira, a esperada  
Cecília, filha dos irmãos: Leonardo e Ca-
rol. Parabéns! 
4.CONGREGAÇÃO DE ANICUNS. 
     Hoje à noite, o pastor Marcello Men-
danha, estará pregando e ministrando a 
Ceia nesta congregação, que fica a 90km 
de Goiânia. Oremos pela viagem do  
pastor e pelo trabalho naquela cidade. 
O pastor Elias foi Ministrar a Ceia na 
Congregação do  Buriti. 
5.VELHO HORÁRIO DE VOLTA. 
      Terminou a zero hora de hoje,  o ho-
rário de verão. Não temos motivos para 
chegar atrasados nos cultos. 
6.HOMENS EM AÇÃO. 
     Ontem, aconteceu mais um encontro 
dos homens na residência do irmão Val-
mir, para eleição da diretoria, planeja-
mento e  comunhão.  
7.MULHERES EM AÇÃO. 
     Ontem, as mulheres estiveram reunidas 
mais uma vez. Como sempre foi um mo-
mento de edificação. Que Deus as conser-
ve assim. Motivadas,  unidas a serviço do 
Senhor, abençoando a Igreja de Jesus. 

8.REUNIÃO COM  LIDERES. 
       Todos relatores das Comissões elei-
tas,  devem marcar a sua reunião para 
elaborar as atividades do ano que dese-
jam colocar no anuário da Igreja e plane-
jar os  eventos e as despesas.  
9.OANSE. 
     Este trabalho com crianças, realizado 
no sábado á tarde,  das 15h às 17h, 
voltou a funcionar. Precisamos de uma 
equipe maior para dar apoio. Estamos 
orando para que Deus possa remover as 
suas dificuldades ou tocar no seu coração 
para apoiar este trabalho.   
10.DIACONATO. 
     Solicitamos aos irmãos que receberam 
o formulário de indicação dos diáconos, 
que o devolvam preenchidos.  Ao fazer 
isto estarão nos ajudando.  
11.PGMs 
     Os grupos voltaram a se reunir na 
quinta(jovens) e na sexta-feira(adultos).   
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Carlos Eduardo, irmão do  Carlos Sérgio(já 
está se recuperando em casa); a irmã Jovia-
na e Ernestina. Devemos orar pelas autorida-
des, pelos políticos, para que trabalhem pelo 
Brasil, pela segurança em nosso pais, domina-
do pela violência. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.CLASSE DE DOUTRINA 
     Essa classe voltou a funcionar na sala 
do pastor. Se você quer saber mais sobre 
as doutrinas bíblicas, ou está decidido a 
se batizar matricule-se nesta classe. 
2.TRABALHO DE VISITAÇÃO. 
       No feriado muitos irmãos participa-
ram do trabalho de visitação: Nerice, 
Marta, Sinésio, Celina,Josué, Clarice,  
Noeme, Gilmar, Tavares, Vitor, Valdete, 
Nilza, .Maria das Graças, Maria Luiza, os 
pastores: Elias e Aldimar.  
        Fomos à casa da irmã Benedita, 
que está operada e mora distante. Depois 
nas residências das  irmãs: Ernestina e  
Joviana - elas estão acamadas. Foi uma 
demonstração de amor e carinho para 
com estas irmãs. Fez bem para elas e 
para todos que foram. 
3.NOTA DE NASCIMENTO. 
        Nasceu na quinta-feira, a esperada  
Cecília, filha dos irmãos: Leonardo e Ca-
rol. Parabéns! 
4.CONGREGAÇÃO DE ANICUNS. 
     Hoje à noite, o pastor Marcello Men-
danha, estará pregando e ministrando a 
Ceia nesta congregação, que fica a 90km 
de Goiânia.  Oremos pela viagem do  
pastor e pelo trabalho naquela cidade.O 
pastor Elias foi Ministrar a Ceia na Con-
gregação do  Buriti 
5.VELHO HORÁRIO DE VOLTA. 
      Terminou  a zero hora de hoje,  o 
horário de verão. Não temos motivos para 
chegar atrasados nos cultos. 
6.HOMENS EM AÇÃO. 
     Ontem, aconteceu mais um encontro 
dos homens na residência do irmão Val-
mir, para eleição da diretoria, planeja-
mento e  comunhão.  
7.MULHERES EM AÇÃO. 
     Ontem, as mulheres estiveram reunidas 
mais uma vez. Como sempre foi um mo-
mento de edificação. Que Deus as conser-
ve assim. Motivadas,  unidas a serviço do 
Senhor, abençoando a Igreja de Jesus. 

8.REUNIÃO COM  LIDERES. 
       Todos relatores das Comissões elei-
tas,  devem marcar a sua reunião para 
elaborar as atividades do ano que dese-
jam colocar no anuário da Igreja e plane-
jar os  eventos e as despesas.  
9.OANSE. 
     Este trabalho com crianças, realizado 
no sábado á tarde,  das 15h às 17h, vol-
tou a funcionar. Precisamos de uma equi-
pe maior para dar apoio. Estamos oran-
do para que Deus possa remover as suas 
dificuldades ou tocar no seu coração pa-
ra apoiar este trabalho.   
10.DIACONATO. 
     Solicitamos aos irmãos que receberam 
o formulário de indicação dos diáconos, 
que o devolvam preenchidos.  Ao fazer 
isto estarão nos ajudando.  
11.PGMs 
     Os grupos voltaram a se reunir na 
quinta(jovens) e na sexta-feira(adultos).   
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Carlos Eduardo, irmão do  Carlos Sérgio(já 
está se recuperando em casa); a irmã Jovia-
na e Ernestina. Devemos orar pelas autorida-
des, pelos políticos, para que trabalhem pelo 
Brasil, pela segurança em nosso pais, domina-
do pela violência. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

20/02-Tinoir Soares de Oliveira 

24/02-Anna Rubya Botelho Araújo  

PREGADORES 
Manhã:Pr Aldimar 

Noite:Pr Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Ario 

DIRIGENTES Manhã:Tinoir/Noite:Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

18/02-Culto de adoração  

25/02-Posse da nova diretoria 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
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24/02-Anna Rubya Botelho Araújo  

PREGADORES 
Manhã:Pr. Aldimar 

Noite:Pr. Aldimar 
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INTRODUÇÃO Ester e Ario 

DIRIGENTES Manhã:Tinoir/Noite:Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

18/02-Culto de adoração  

25/02-Posse da nova diretoria 

 


