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PASTORAL                           
 
 

ALÍVIO PARA A ALMA 

“Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimam a 
minha alma”(Sl. 94:19) 

       Como confortar um passageiro num navio à deriva numa tempestade? Os passageiros de 
um avião em pane, com uma falha no motor, com um sequestrador ameaçando a todos, ou 
numa tempestade fora do controle?  Como acalmar quando todos temem que possam morrer? 
       O texto de Atos 27:18-26 Paulo e duzentas e setenta e seis  pessoas perderam a        
esperança de escaparem de um naufrágio, quando estavam “açoitados severamente pela tor-
menta.. depois de muitos dias...dissipou-se toda a esperança de salvamento”. Mas em meio 
ao desespero veio do Senhor uma palavra para Paulo:  
      Então ele disse: “Deviam ter atendido a minha orientação.  Mas agora, vos aconselho 
bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque, 
essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo.        
Portanto, senhores, tende bom ânimo! Pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me 
foi dito”.    
      Aquela viagem aconteceu porque Paulo num julgamento pelos romanos, apelou a César, 
a última instância e foi enviado para Roma(At. 26). A viagem quase resultou em mortes, mas 
por trás estava Deus e os seus propósitos, alcançar pessoas com o evangelho naquele roteiro.  
     Deus às vezes permite acontecimentos, problemas e tensões que resultam em bênçãos 
para nós vermos a ação sobrenatural de Deus, experimentar a Sua paz, o Seu consolo e um 
novo ânimo.  E também,  transformar-se em bênçãos para outras pessoas.  
      Meus irmãos, quando a ansiedade, as preocupações começarem a dominar os nossos  
corações,  precisamos ouvir a Palavra do Senhor, sem isso a nossa tensão pode aumentar.  
Em nossa vida diária, em meio as lutas,  devemos lembrar da história narrada por Lucas  
sobre a vida de Paulo - para ter conforto, o ânimo fortalecido e tranquilizar os nossos      
corações. Na jornada da nossa vida, estando  na presença de Deus, confiando na Sua Palavra,  
podemos enfrentar as tempestades da vida. 

        

 

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 

 
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: : Pastor Rafael 

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 Matutino 

Prelúdio Instrumental 
Boas-vindas e Motivo do culto 
 
Leitura Bíblica Alternada: (Romanos 8:35-39) 

Dirigente: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a    
angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a    
espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo 
o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas 
estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 

Todos: Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os    
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o  
porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos 
poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 

 
Chamada ao Louvor: “Firme nas Promessas” 344 HCC 
Oração 
 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica em Uníssono: (João 4:23-24) 

Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o 
Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o  
adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em 

espírito e em verdade. 
 
Ofertório e Cânticos  
Oração de Dedicação 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Samuel Neves 
Música inspirativa  

Palavras finais  
Poslúdio Instrumental 

  

Chamada ao Louvor e Adoração  
Boas-vindas e Motivo do culto 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: (Salmo 92: 1-5) 

Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; Para de 
manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade; Sobre 
um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a harpa com som    

solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das 
tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os 

teus pensamentos. 
 
Louvor congregacional: “Que Alegria É Crer em Cristo” 318 HCC 
Oração de Louvor 
 

Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que 
nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou         

juntamente com Cristo. (Efésios 2:4-5)  
 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica em Uníssono: (Salmo 103:1-2) 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu 
santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum 
de seus benefícios”. 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação e oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Inspiração Musical 
 
Convite à salvação 
Palavras finais  
Poslúdio Instrumental 
 
 
 

 

Culto Noturno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.CONVOCAÇÃO. 
     O pastor está convocando todos os 
líderes da igreja para uma reunião no 
dia 04 de Agosto, sábado, às 18h, para 
fazer uma  avaliação das atividades do 
primeiro semestre, e os ajustamentos ne-
cessários para continuação dos trabalhos 
até o fim do ano. 
2.OANSE. 
      O irmão Carlos Sérgio comunica que 
a Oanse (trabalho com crianças) só volta 
a funcionar no segundo sábado de Agos-
to, no mesmo horário, às 15h.  
3.CONVITE. 
     Patrícia & Walter convidam esta Igre-
ja para a cerimônia religiosa do seu ca-
samento, a realizar-se no dia 28 de Julho 
de 2018, às 17hs, no templo da Igreja 
Batista no Setor Itatiaia,rua R.12, Qd. 4B.  
4.VISITA NÃO DESEJADA. 
      O templo da igreja foi visitado por 
marginais no domingo passado depois do 
culto da noite, levaram as TVs do depar-
tamento de crianças. Mas o seguro vai 
repor.  
5.EBF. 
     Foi cancelada a E.B.F. que constava no 
calendário da Igreja e seria realizada 
nos dias  27, 28, 29 de julho. 
      A diretora do Departamento Infantil 
informou que ficou inviável a realização 
por não poder contar com a ajuda de 
muitas pessoas que estão viajando. Mas 
foi decidido realizar outro evento para 
as crianças, provavelmente no mês de 
Agosto, aguardem a divulgação.  
 6.CUIDANDO DO QUE É NOSSO. 
    Todos viram que o carpete foi trocado, 
está agora com uma cor clara, isto signifi-
ca que precisa de mais cuidado. Devemos 
evitar manchar com alguma coisa líquida, 
e alimentos. Não entrar com o sapato 
molhado, usar o tapete na entrada. etc. 
7.SECRETARIA. 
    A igreja no seu culto administrativo 
concedeu férias à sua secretaria de   

expediente,  irmã Rebeca.  Está sendo 
substituída pela irmã Débora. 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       De gratidão. A irmã Marta fez uma 
cirurgia e passa bem. A mãe do Agnaldo,  
Ernestina, deu uma melhorada boa, vimos 
e ouvimos isto na visita que fizemos.  
       De intercessão:  Pelos enlutados. As  
famílias da irmã Telma, da irmã Iracene,
(viúva do pastor Renato); dos irmãos: 
Rodrigo e Reinaldo, que perderam os 
seus pais.  
    E pelos enfermos: O pai da irmã Mar-
li, Ernesto Quirino, internado em São José 
do Rio Preto, onde ela está com ele. Flo-
racy, Joviana, Maria Cesária; Ernestina, 
Dora, Raimunda (Didi) e o irmão Joaquim. 
 
************************************* 
 
    A IMPORTÂNCIA DO DOMINGO 

     Lembra aos homens que existe um 

Deus a Quem devem adorar; dá oportu-

nidade aos crentes de se reunirem ao 

redor da Palavra de Deus e assim man-

terem a vida espiritual fortalecida; dá 

oportunidade para pregação do Evange-

lho; fortalece os laços familiares...e a 

lista poderia continuar. (Stuart Olyott) 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

 1.CONVOCAÇÃO. 
     O pastor está convocando todos os 
líderes da igreja para uma reunião no dia 
04 de Agosto, sábado, às 18h, para fa-
zer uma  avaliação das atividades do 
primeiro semestre, e os ajustamentos ne-
cessários para continuação dos trabalhos 
até o fim do ano. 
2.OANSE. 
      O irmão Carlos Sérgio comunica que 
a Oanse (trabalho com crianças) só volta 
a funcionar no segundo sábado de Agos-
to, no mesmo horário, às 15h.  
3.CONVITE. 
     Patrícia & Walter convidam esta Igre-
ja para a cerimônia religiosa do seu casa-
mento, a realizar-se no dia 28 de Julho 
de 2018, às 17hs, no templo da Igreja 
Batista no Setor Itatiaia,rua R.12, Qd. 4B.  
4.VISITA NÃO DESEJADA. 
      O templo da igreja foi visitado por 
marginais no domingo passado depois do 
culto da noite, levaram as TVs do depar-
tamento de crianças. Mas o seguro vai 
repor.  
5.EBF. 
     Foi cancelada a E.B.F. que constava no 
calendário da Igreja e seria realizada nos 
dias  27, 28, 29 de julho. 
      A diretora do Departamento Infantil 
informou que ficou inviável a realização 
por não poder contar com a ajuda de 
muitas pessoas que estão viajando. Mas 
foi decidido realizar outro evento para as 
crianças, provavelmente no mês de Agos-
to, aguardem a divulgação.  
 6.CUIDANDO DO QUE É NOSSO. 
    Todos viram que o carpete foi trocado, 
está agora com uma cor clara, isto signifi-
ca que precisa de mais cuidado. Devemos 
evitar manchar com alguma coisa líquida, 
e alimentos. Não entrar com o sapato 
molhado, usar o tapete na entrada. etc. 
 7.SECRETARIA. 
    A igreja no seu culto administrativo 
concedeu férias à sua secretaria de    

expediente,  irmã Rebeca.  Está sendo 
substituída pela irmã Débora. 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       De gratidão. A irmã Marta fez uma 
cirurgia e passa bem. A mãe do Agnaldo,  
Ernestina, deu uma melhorada boa, vimos e 
ouvimos isto na visita que fizemos.  
       De intercessão:  Pelos enlutados. As  
famílias da irmã Telma, da irmã Iracene,
(viúva do pastor Renato); dos irmãos: Ro-
drigo e Reinaldo, que perderam os seus 
pais.  
      E pelos enfermos: O pai da irmã Mar-
li, Ernesto Quirino, internado em São José 
do Rio Preto, onde ela está com ele. Flora-
cy, Joviana, Maria Cesária; Ernestina, Do-
ra, Raimunda (Didi) e o irmão  Joaquim. 
 
************************************* 
 
    A IMPORTÂNCIA DO DOMINGO 

     Lembra aos homens que existe um 

Deus a Quem devem adorar; dá oportu-

nidade aos crentes de se reunirem ao 

redor da Palavra de Deus e assim mante-

rem a vida espiritual fortalecida; dá opor-

tunidade para pregação do Evangelho; 

fortalece os laços familiares...e a lista 

poderia continuar. (Stuart Olyott) 



 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

22/07 - Angela Cristina Ferreira  

25/07 - Ário Felipe Borges Alves  

27/07 - Marcos Chediak Pinho 

27/07 - Leandro da Silva 

28/07 - Marcello Mendanha 

28/07 - Wilson Alves Borges 

 

 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Samuel Neves 

Noite: Pr. Aldimar Miranda  

DIÁCONO DE PLANTÃO Ário 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ário 

DIRIGENTES 
Manhã: Renato 

Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

 

22/07- Culto de adoração 
28/07- Casamento Walter e Patrícia  
29/07- Culto de adoração 
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INTRODUÇÃO Ário 

DIRIGENTES 
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28/07- Casamento Walter e Patrícia  
29/07- Culto de adoração 

 


