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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  19 de Novembro de 2017 

PASTORAL                           

SERVIR  AOS HOMENS E A DEUS 
 
     “Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso senhor segundo a carne com temor e 
tremor, na sinceridade da vosso coração como a Cristo. Não servindo a vista, como para 

agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus. 
Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens”(Ef. 6:5-7)  “Servi ao 
Senhor com alegria”(Sl.100:2a) 
 
      O primeiro texto  acima nos orienta em como servir aos homens.   Servir ao nosso 

patrão no trabalho secular como se tivéssemos servindo a Deus, é o desafio proposto  
para todos nós.  
 “Não é certo concordar com a noção de que a vida de um homem se divide entre o tem-
po que ele passa em seu trabalho e o que ele dedica ao serviço de Deus.  Ele tem que ser 
capaz de servir a Deus em sua profissão,  e trabalhar com a consciência de que está tra-

balhando para Deus. Todo fabricante e todo trabalhador são chamados para servir a 
Deus em sua profissão ou negócio”.(Dorathy L. Sayers).                                                                                                       
     Deus nos concede trabalho não para estimular ambição, nem encher nossos bolsos, 
mas para abençoar as nossas vidas,  dos outros e a obra de Deus. Nenhuma obra pode 
ser reduzida apenas ao que fizermos para ganhar a vida, ou de maneira egoísta, só em 

benefício próprio.   Todo trabalho implica em participação na obra divina.  
      Deus trabalha e por isso nós também trabalhamos e nisso somos parecidos com Deus.   
“Jesus disse meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também”((João 5:17) A missão 
Dele era: ensinar, curar, pregar, visitar, orar e no início da sua vida foi carpinteiro. Ele 
usou toda a sua vida para cuidar das coisas de Deus “Ele ele lhes disse: Não sabeis que 

me convém cuidar dos negócios do meu Pai”(Luc.2.49) e das necessidades dos homens. 
Quando Jesus se interessou em explicar a razão de sua vinda para o nosso meio, fê-lo de 
maneira simples e direta: “...servir e dar a sua vida em resgate de muitos”.  
        O segundo  texto nos orienta em como servir a Deus - . O povo de Deus aproxi-
mava-se dos átrios do templo para servir a Deus com louvores, porque  tinham consciência 

dos feitos de Deus em favor deles.  
        Da mesma forma hoje, como igreja, membros ou congregados, devemos nos aproxi-
mar de Deus, das pessoas,  da casa do Senhor, com disposição de servos  pelo que Deus 
já fez por nós,  já nos deu gratuitamente - a salvação, a saúde e tudo que  temos - os 
nossos dons e recursos.    

        Mas  é bom lembrar que não tem como servir com  alegria se não for de boa von-
tade.    Boa parte dos trabalhos realizados pelas igrejas se deve a participação volunta-
ria, seja na condição de membros ou congregados.   Ao  dar  Deus uma oportunidade 
para você servir aos homens e a sua igreja,  faça com alegria e boa vontade.  É bom 
lembrar que quando servimos ficamos mais parecidos com Deus e  Jesus.  

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 

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 Serbeto 

 998669315 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 

Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 

evang. Osvaldo 

 

Alguns itens presentes no nosso APP, para 

celular: 

-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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão se reu-

nindo. Procure entrar em contato com o 

seu líder. 

OANSE: Este é um trabalho com crianças, 

realizado aos sábados, a partir das 15h.  

-Cadastro de visitantes: Os dados serão 

incluídos no aplicativo, e poderá ser con-

sultado mais tarde. 

-Lista dos profissionais: Cadastre sua 

profissão, e divulgue através do app, en-

tre os membros da igreja.  

     



Culto Matinal Culto Noturno 
Boas vindas & Prelúdio instrumental  

 

Leitura Bíblica alternada Ef. 4.11-13,15,16. Ef. 2.19-22 

 

Dirigente: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evange-

listas, e outros para pastores e doutores Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra 

do ministério, para edificação do corpo de Cristo; Até que todos cheguemos à unidade da fé, 

e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de 

Cristo, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 

Cristo, Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo 

a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. 

 

Congregação: Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, 

para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, Se é 

que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus; Que, quanto ao 

trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do 

engano. 

 

Momento de Cânticos  

Oração de louvor 

Saudação aos nossos visitantes  

Dedicação de Dízimos e ofertas – Hino: Trabalho Cristão – 422 CC 

 

Vamos nós trabalhar, somos servos de DEUS 

Com o Mestre seguir no caminho dos céus; Com o seu bom conselho o vigor renovar E fa-

zer prontamente o que Cristo mandar! 

  

No labor, com fervor, a servir a Jesus, Com esperança e fé com oração, Ate que volte o Re-

dentor 

 

Vamos nós trabalhar, os famintos fartar Para à fonte os sedentos depressa levar; Só na cruz 

do Senhor nossa glória será,Pois Jesus salvação pela graça nos dá! 

 

Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor  Contra o reino das trevas será vencedor; Ele 

então para sempre exaltado será, Pois real salvação pela graça nos dá!   

 

Vamos nós trabalhar, ajudados por DEUS Que coroa real nos dará lá nos céus; Na mansão 

dos fiéis o descanso será, Pois Jesus salvação pela graça nos dá! 

 

Oração de consagração 

Inspiração Musical: Jemima Botelho 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Pastorais & Oração final 

Chamada ao Louvor e adoração 

Oração invocatória  

 

Boas vindas e motivo do culto                                                                                       Dirigente                                                                                

 

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

Por isso te rendemos graças,... 

 

Leitura Bíblica 1Cr 16.8,9; Sl 118.1; 66.5; Ap 5.12,13 NVI) 

Dirigente – Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que 

ele tem feito. 

Congregação – Cantem para ele, louvem-no; contem todos os seus atos maravilhosos. 

 

 

Louvor Congregacional:  “Vós, criaturas de Deus Pai” 224HCC (Francisco de Assis/ Hin. ale-

mão) 

 

Oração de Louvor 

 

Dirigente – Gloriem-se no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Dêem 

graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. 

Congregação – Venham e vejam o que Deus tem feito; como são impressionantes as suas obras 

em favor dos homens! 

Todos – Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, 

glória e louvor! Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a 

glória e o poder, para todo o sempre! 

 

Saudação aos visitantes 

Inspiração Musical – Walter Cintra 

 

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

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

 

Dedicação dos Dízimos e Ofertas com Cânticos 

Oração de Consagração e oração pelas Crianças 

 

Mensagem Musical – Jorge Pinho 

Mensagem Bíblica -  Pr. Aldimar Miranda                                                                                       

 

Musical Inspirativa – “Sonda-me, ó Deus”  279 HCC (Landemberger/Orr) 

Pastorais 

 

Bênção Apostólica 

Poslúdio  

                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CULTO ADMINISTRATIVO 
        Na próxima quarta-feira, dia 22 de 
novembro, teremos o culto administrativo regu-
lar da igreja.  Será uma oportunidade dos 
membros da igreja participarem das decisões, 
ouvir os relatórios e agradecer a Deus a bên-
çãos. 
 
2.DIA DO MINISTRO DE MUSICA 
     No próximo domingo, 26 de novembro,  
vamos agradecer a Deus os Músicos Batistas 
do Brasil. As escolas de músicas da Denomina-
ção já prepararam excelentes músicos que 
estão servindo as nossas igrejas. Vamos agra-
decer o ministério de música da nossa Igreja e 
pedir que ele continue sendo uma bênção.  
 
3.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos.Mas todos que 
forem participar devem dar os seus nomes o 
quanto antes, para melhor organização do 
evento. Estamos sugerindo que os irmãos 
deem um presente para a aniversariante, 
que ele seja uma oferta, para ajudar no pró-
prio custo daquele que a igreja vai oferecer. 
 
4. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTATA 
DE NATAL 
   Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal). Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
 
5.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado no dia 
31 de Dezembro, domingo, com início às 10h. 
Não haverá confraternização preparada pela 
igreja, visto que já teremos uma no dia 17 de 
Dezembro. Cada organização poderá fazê-lo 
em separado, se acharem por bem.   
 
6.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
   Agenda de reuniões: 21/11; 28/11 e 
25/12, ás 20h. Já tivemos 3 reuniões, o tra-
balho está indo bem. 
 
 

7.ENCONTRO DE CASAIS 
    Ontem tivemos mais um encontro de casais. 
Como os outros, foi muito edificante. Que esta 
obra continue para abençoar os casais da 
nossa igreja.  
 
8.ENCONTRO DE MULHERES 
 O Encontro de Mulheres acontecerá dia 25 
deste mês, na casa da irmã Dilene. Estão to-
das convidadas!   
 
9.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversá-
rio, a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezem-
bro, às 19:30min, tendo como orador oficial o 
pastor Dinart José  de Souza, da cidade de 
Campo Grande -MS.  Tema; “Escatologia em 
tempos pós modernos.” Participação musical: 
Quarto expressão da IBJE. 
 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos Sérgio, 
em tratamento de saúde. O pai da irmã Cynthya 

em tratamento. Os sobrinhos da irmã Marta, em 
tratamento de saúde - Gustavo e Raquel. 
     O esposo da irmã Nerice, Joaquim;  José 
Avelino, cunhado da irmã Marta; Nilda, prima 
do Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio 
da irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos 
desempregados e pelo nosso país. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          

1.CULTO ADMINISTRATIVO 
        Na próxima quarta-feira, dia 22 de 
novembro, teremos o culto administrativo regu-
lar da igreja.  Será uma oportunidade dos 
membros da igreja participarem das decisões, 
ouvir os relatórios e agradecer a Deus a bên-
çãos. 
 
2.DIA DO MINISTRO DE MUSICA 
     No próximo domingo, 26 de novembro,  
vamos agradecer a Deus os Músicos Batistas 
do Brasil. As escolas de músicas da Denomina-
ção já prepararam excelentes músicos que 
estão servindo as nossas igrejas. Vamos agra-
decer o ministério de música da nossa Igreja e 
pedir que ele continue sendo uma bênção.  
 
3.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos.Mas todos que 
forem participar devem dar os seus nomes o 
quanto antes, para melhor organização do 
evento. Estamos sugerindo que os irmãos 
deem um presente para a aniversariante, 
que ele seja uma oferta, para ajudar no pró-
prio custo daquele que a igreja vai oferecer. 
 
4. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTATA 
DE NATAL 
   Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal). Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
 
5.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado no dia 
31 de Dezembro, domingo, com início às 10h. 
Não haverá confraternização preparada pela 
igreja, visto que já teremos uma no dia 17 de 
Dezembro. Cada organização poderá fazê-lo 
em separado, se acharem por bem.   
 
6.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
   Agenda de reuniões: 21/11; 28/11 e 
25/12, ás 20h. Já tivemos 3 reuniões, o traba-
lho está indo bem. 

7.ENCONTRO DE CASAIS 
    Ontem tivemos mais um encontro de casais. 
Como os outros, foi muito edificante. Que esta 
obra continue para abençoar os casais da 
nossa igreja.  
 
8.ENCONTRO DE MULHERES 
 O Encontro de Mulheres acontecerá dia 25 
deste mês, na casa da irmã Dilene. Estão to-
das convidadas!   
 
9.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversário, 
a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezembro, 
às 19:30min, tendo como orador oficial o 
pastor Dinart José  de Souza, da cidade de 
Campo Grande -MS.  Tema; “Escatologia em 
tempos pós modernos.” Participação musical: 
Quarto expressão da IBJE. 
 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos Sérgio, 
em tratamento de saúde. O pai da irmã Cynthya em 

tratamento. Os sobrinhos da irmã Marta, em 
tratamento de saúde - Gustavo e Raquel. 
     O esposo da irmã Nerice, Joaquim;  José 
Avelino, cunhado da irmã Marta; Nilda, prima 
do Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio 
da irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos 
desempregados e pelo nosso país. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

19/11-Nicole Cristina Lopes Dutra 

22/11-Thiago Rodrigues Neto 

22/11-Aylana Cavalcante Brito 

25/11-Felipe Nogueira Nunes  

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES Manhã: Pr.Elias /Noite:Pr.Aldimar 

DIRIGENTES Manhã: Tavares/Noite:Carlos Sérgio 

INTRODUÇÃO Alessandra e Gabriel 

  

ATIVIDADES DO MÊS 

  26/11-Dia do  Ministro de Música 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

19/11-Nicole Cristina Lopes Dutra 

22/11-Thiago Rodrigues Neto 

22/11-Aylana Cavalcante Brito 

25/11-Felipe Nogueira Nunes  

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES   Manhã:Pr.Elias/Noite:Pr.Aldimar 

DIRIGENTES Manhã:Tavares/Noite:Carlos Sérgio 

INTRODUÇÃO Alessandra e Gabriel 

  

ATIVIDADES DO MÊS 

  26/11-Homenagem Ministro de Música 


