
PASTORAL

                           
 

MOTIVAÇÃO

 

 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Os nossos 

pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada 

como uma cidade bem sólida, onde sobrem as tribos, as tribos do Senhor, 
como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Se-

nhor”(Salmo 122:1-4)

 

 

Graças a Deus , que muitos de nossa igreja têm vivido a experiência 
do salmista -

 

têm vindo alegres à casa do Senhor. Mas possivelmente para 

alguns esteja faltando essa alegria e não tem vindo a casa do Senhor -
sabemos que alguns por motivo justo. Mas é triste quando o cristão deixa 

de vir por ter perdido a motivação espiritual, por acomodação.

 
 

Uma questão chave que nos traz a casa de Deus  chama -se motiva-

ção  espiritual. E a que nos deixa em casa é a falta dela, levando -nos à 

acomodação, até por uma causa inconsciente. O que está por trás da sua 
alegria ou falta dela? A motivação do salmista está bem clara.

 

Primeiro: “Para dar graças ao nome do  Senhor”.Quantas coisas você 
tem para agradecer a Deus? Eu tenho muito para agradecer todo o dia - a 

vida física, a saúde, a salvação, a proteção, as orações respondidas.Se 

você acha que não tem nada para agradecer, então justifica ficar em casa.

 

Segundo: A oportunidade de testemunhar aos outros, a sua preocupa-

ção com as coisa espirituais -

   

a sua piedade, espiritualidade,   fidelidade, 
amor as coisas de Deus e a fé em Deus. A oportunidade de adorar, de lou-

var, orar pela paz, de servir a Deus com os seus dons. 

 
 

Terceiro: A oportunidade de marcar presença, com os seus pés estan-

do dentro do templo, no lugar próprio, onde podiam ouvir a Palavra de 

Deus, sentir a presença de Deus, gozar da comunhão com Ele e dos seus 
irmãos que ali estavam  com a mesma motivação 

 

 

Com que motivação  e atitude temos vindo à casa do Senhor? Vir à 
casa de Deus pode ser uma obrigação ou um prazer.  O cristão não deve 

vir à casa de Deus como um pagão - uma vez ou outra, sem compromisso, 

sem saber porque vem ou por tradição. 
Devemos sempre lembrar desta exortação bíblica:”Não deixando a 

nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando -nos 
uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele 

Dia”(Heb.10.25)
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Culto Matutino

Prelúdio Piano
Saudações e boas-vindas 

Leitura Bíblica em uníssono (Salmo 108: 3-5):

 

“Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos; cantarei louvores 
entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos 

céus e a tua delidade para além das nuvens! Sê exaltado, Ó 
Deus, acima dos céus; estenda-se a sua glória sobre toda a terra!”.

 

Hino: 611 HCC “Que Alegria Neste dia!”  (H. Penno)
 

Oração invocatória

Conhecendo os nossos visitantes

 Igreja Batista Jardim das esmeraldas em Ação –

 

Comunicações

 
Leitura Bíblica: II Coríntios 9.7

 

“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com 
tristeza ou por necessidade: porque Deus ama a quem dá com 

 

alegria.”

 

Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação
Mensagem Bíblica

Pastorais
Oração Final 
Poslúdio Instrumental 



Chamada ao louvor e Adoração: “Ajuntamento” – (Camargo)
Boas Vindas e Motivo do Culto

Leitura Bíblica em Uníssono Sl. 150
Louvai ao Senhor! Louvai a Deus no Seu santuário; louvai -o no rmamento do 
seu poder! Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a excelência 
da sua grandeza! Louvai -o ao som da trombeta; louvai -o com saltério e com 
harpa! Louvai-o com adufe e com danças; louvai -o com instrumentos de cor-
das e com auta! Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com címbalos altis-
sonantes! Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor! Louvai ao Senhor!

Hino 9 HCC: “Louvamos-te, O Deus!” (W. Mackay/J. Husband)
Oração de Louvor

 

Saudação aos visitantes  
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação –

 
Comunicações

Recitativo Bíblico Alternado Ap.15. 3,4 / Ap.5. 13.

 
Dirigente-

 

Grandes e admiráveis são as tua obras, ó Senhor Deus todo – po-

Congregação -

  

Quem não temerá , e não gloricará o teu nome? 
Dirigente -

  

Pois só Tu És Santo; por isso todas as nações virão e se prostrarão 
diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.

 

Todos –

 

Ao que está assentado sobre o trono, e ao cordeiro seja todo o louvor, 
e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.

Ofertório e Cânticos
Oração de dedicação dos dízimos e ofertas e Oração pelas crianças

Mensagem musical
Mensagem Bíblica

Oração nal
Palavras nais

Culto Noturno



1.CAMPANHA DE MISSÕES
A  Campanha de Missões Mundiais  

foi encerrada no domingo passado, mas 
não a oportunidade de contribuir.  Você 
pode fazê-lo até no próximo domingo.

 

Devemos continuar orando pela obra 
missionária. Esse apoio deve ser constan-
te. Todos os dias os missionários enfren-
tam perseguições, obstáculos, diculda-
des em diferentes áreas da vida.  

 

2.CULTO ADMINISTRATIVO.

 

No culto administrativo realizado na 
quarta-feira a igreja decidiu:

 

1)Convidar para ser pastor da congre-
gação de Anicuns, o pastor Rafael, que 
atualmente dirige a Igreja no Bairro Tre-
mendão, em Goiânia. A sua mudança 
está prevista para o dia 1º de Maio.

 

2)Demitir a auxiliar de limpeza, a irmã 
Eliane e fazer posteriormente algumas 
mudanças. 
3)Liberar o pastor Aldimar para partici-
par da Convenção Batista Brasileira que 
será realizada na cidade de Poços de 
Caldas-MG.

 3.E.B.D em Ação.

 
O pastor Aldimar cedeu os horário 

dos cultos da manhã e da noite para o 
encerramento das comemorações do mês 
da E.B.D.  Os trabalhos estão sob a res-
ponsabilidade do pastor Elias, diretor da 
mesma. 
4.DIACONATO.

 

Hoje, antes do culto da manhã, elege-
remos os diáconos da Igreja. Será um 
momento administrativo rápido. A igreja 
participou indicando e o pastor avaliando 
de acordo com a orientação bíblica. Será 
mais um homologação.

 

Informamos que a maioria optou pelo 
sistema de rodízio, por dois anos e eleger 
7;  isto facilitar o trabalho por meio de 
escalas, sem sobrecarregar.
5.JUVENTUDE

No dia 28 de Abril, às 19:30h, a ju-
ventude IBJE fará um culto em nosso tem-

plo. Toda igreja está convidada! Além 
dos cultos e programações especiais, os 
jovens e adolescentes estão se reunindo 
TODOS OS DOMINGOS na união, que 
acontece às 18:30hs, no salão do subsolo. 
Participe e incentive outros a participa-
rem! 

 

6.CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA

    

A 98ª Assembléia da Convenção Batis-
ta Brasileira será realizada nos dias: 26 
a 29 de Abril, na cidade de Poços de 
Caldas,  Minas Gerais.  

 

7.ASSEMBLÉIA DA ORDEM DOS PASTO-
RES BATISTAS DO BRASIL. 

 
     

Será realizada na cidade de Poços 
de Caldas—MG, no dia 23 -24 de Abril. 
8.ASSEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MÚSICOS BATISTAS DO BRASIL(AMBB.) 
Acontecerá  no dia 25  de Abril., na cida-
de de Poços de Caldas -MG. 

 

9.MOTIVOS DE ORAÇÃO
 

    O cunhado da irmã Marta, o senhor 
Salvador,  que se submeteu a uma cirur-
gia. Jesuína, irmã da Dalira, em recupe-
ração na UTI. A família da irmã Isabel, 
pela perda de um irmão, um cunhado e 
uma cunhada.  Os enfermos: Joviana, 
Maria Cesária, Ernestina e Raimunda
(Didi)

 

10.PGMs.

 
     

O PGM dos jovens está acontecendo 
às quintas -feiras,  dos adultos nas sextas 
–feiras.

 

COMUNICAÇÕES

DÍZIMO OU OFERTA
Entregue seu Dízimo ou oferta

com segurança.
Faça uma transferência bancária

para uma de nossas contas.

COLOQUE NO GAZOFILÁCIO SÓ O ENVELOPE COM A
ANOTAÇÕES POIS A TRANSFERÊNCIA É IDENTIFICADA

SE O IRMÃO�Ã� QUISER DEPOSITAR NO CAIXA ELETRÔNICO
COLOQUE O COMPROVANTE NO SEU ENVELOPE

DE DÍZIMOS QUE IREMOS IDENTIFICAR.

Ag. ����-�
CC. ����-�

Ag. ����-X 
CC. ������-�

CNPJ. ��.���.��������-��



APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA
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: : Apoio da Igreja

 

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



COMUNICAÇÕES

ANIVERSARIANTES  DA SEMANA

 

25/04-Sindy Sousa Ferreira

 

25/04-Francisco Marcos 
 

27/04-Suelaynne Lima da Paz 

PREGADORES

 
    

Manhã: Pr. Aldimar

Noite: Pr.Samuel

 

ESCALAS DO DIA

 

INTRODUÇÃO Felipe e Liliane

DIRIGENTES

ATIVIDADES DO MÊS

21/04-Casais em Ação
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