
 

 

 

 

 

 

 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 
Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

25/07-Ário Felipe Borges Alves Araujo 

27/07-Marcos Chediak Pinho 

28/07-Marcello Mendanha 

28/07-Wilson Alves Borges 

ATIVIDADES DE JULHO 
23/07- Culto de Adoração  

30/07-Culto de adoração 

1.CULTO ADMINISTRATIVO 
     Na próxima quarta-feira, dia 26, será 
realizado o culto administrativo regular 
da igreja. Nele os relatórios financeiros 
são apresentados, decisões são tomadas. 
      Há um momento devocional, quando 
oramos pelos enfermos, agradecemos a 
entrada dos recursos que mostram o amor 
e fidelidade dos irmãos.  
2.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
    A Abertura das comemorações do 
aniversário da igreja será feita no mês 
de Agosto. No dia 06, no horário do culto 
da noite, pregará o pastor Robert Hens-
ley, que foi o primeiro pastor da Igreja.   
Ajustamos esta data porque ele vai retor-
nar para os Estados Unidos.   
3.REUNIÃO DE LÍDERES 
    Dia  05 de Agosto, sábado, às 14h. 
Devem estar presentes: a diretoria esta-
tutária, os lideres dos ministérios e todas 
as Comissões. Precisamos avaliar os tra-
balhos feitos e os preparativos para as 
comemorações do aniversário da Igreja. 
4.DOAÇÕES 
     O projeto The Street Store 2ªedição, 
está arrecadando qualquer tipo de rou-
pas, mas devido às baixas temperaturas 
a preferência é por roupas de inverno,  
cobertores etc. As doações podem ser 
entregues secretaria até dia 27 deste 
mês. Você pode ser um voluntário no dia 
da doação, dia 29  na Praça em frente à 
Maternidade Nascer Cidadão. 
 

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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A RAIZ DO DESÂNIMO 

“Ora, o Deus de paciência e ânimo vos conceda uma vida de harmonia uns para com os 

outros, conforme Cristo Jesus”(Rom. 15.5) 

    A raiz do desânimo é a perda da visão de Deus e das Suas promessas. Considere o 

que o desanima: Você não tem bastante dinheiro(você não está convencido de que 

Deus pode e suprirá todas as suas necessidades).  

     Você está frustrado em seu trabalho (você recusou acreditar que pode estar conten-

te em qualquer situação em que estiver)  

      Você está preocupado  com algum problema de saúde (você não acredita que Deus 

é o médico dos médicos e pode curar você, quando Ele quiser. 

      O desânimo é uma nuvem grande que, como todas as nuvens, obscurece o que está 

por trás delas, o sol que brilha sempre.  

       No caso do desânimo espiritual , Deus, as Suas promessas, ficam ofuscadas pelo 

tamanho dos  problemas. O desânimo cega os nossos olhos, não vemos o poder, a gra-

ça, a misericórdia, o amor de Deus.  Nos faz perceber apenas as circunstancias desfavo-

ráveis.  

    Existe uma forma de dissipar o  desânimo - olhar para as promessas da Palavra de 

Deus: “Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no 

Senhor”(Sl. 27.14). Jesus nos diz: “Tende bom ânimo, Eu venci o mundo”.  

     Faça esta oração: “Meu Deus, meu Pai, ajuda-me a ter sempre a visão de Quem o 

Senhor é,  e das Suas promessas, perdoa-me por ter falhado, olhando para o momento 

em que vivo e as circunstâncias.  

         

    

Pastoral -  Boletim Dominical  -  Julho: Mês de Missões Estaduais                

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes:Manhã: Haniel e Sandrine/Noite:              Introdução: Marina e Ário 

5.DOMINGO DA ALEGRIA. 
     Dia 30,  culto infantil no subsolo, logo após a E.B.D, 
às 10:15. Em seguida  haverá almoço para as crianças 
no templo. Logo após haverá brincadeiras na quadra. 
A programação encerrará às 16h. Venham e convidem 
6. UTILIDADE PUBLICA 
     Aluga-se um apartamento na rua T37, Ed. João 
Paulo I, com 3 quartos e garagem. Os interessados 
falar com o pastor Pio: 36092897/992555091. 
7.MISSÕES ESTADUAIS 
    O encerramento da Campanha de Missões Estadu-
ais aconteceu no domingo passado, mas não a oportu-
nidade de contribuir.  
     A pamonhada do domingo passado deu bom resul-
tado. Em breve o tesoureiro dará o relatório. Agrade-
cemos os irmãos que contribuíram fazendo e compran-
do.  
8.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. 
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 
    Pela saúde do  senhor José Avelino, irmão do espo-

so da Marta. E por todos em tratamento de saúde: 

Angelina; Almerinda Glória; Benedita (mãe da irmã 

Marta); Dinair; Joaquim; Enestina; Raimunda; E continu-

ar orando pelas famílias que perderam os seus entes 

queridos: Aylon (a avó); Domerinda (o esposo). E pelos 

desempregados.  



Culto Matinal   

Prelúdio   

Boas-vindas e motivo do culto                                          

Oração   

 

Canto  congregacional:   Dia do Senhor  139 CC 

Oração Congregacional (silenciosamente) 

Conhecendo os visitantes  

 

Ofertório e cânticos 

Leitura Bíblica:   As bem-aventuranças— Mat. 5:3-9 13-16   

 Dirigente:   O caráter do cristão:  

      “Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem

-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, 

porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque 

serão fartos.  

  Dirigente: A influência do cristão: o sal e a luz. 

       “Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insipido, como lhe restaurar o sa-

bor? Para nada presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.  Vós sóis a 

luz  mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte; nem se acen-

de uma candeia para coloca-la  debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos 

que se encontram na casa.   Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, 

para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus”                                                                                                                

Música inspirativa :  Handel e Liliane  

                      

Mensagem Bíblica:  Pastor Marcello 

 

Oração  

Poslúdio                                                                                                                                       

                                                 

                                                                         Culto Noturno 

Boas vindas  ........................................... Dirigente 

Hino Congregacional  60CC 

Oração invocatória    

                                                                                                                                                   

Conhecendo os visitantes 

Mensagem musical                                                                                             

Ofertório com cânticos   

 

Leitura Bíblica: Mateus 223:12; Luc. 18.13; Mat. 5.3; Mat. 18:3,4,5; Luc.22.26 

Dirigente:   Humilhem-se como crianças e sirvam como o Mestre. 

     “Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si 

mesmo se humilhar será exaltado. O publicano ficou à distância. Ele nem ousava 

olhar para o céu, mas batendo nopeito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que 

sou pecador. Bem aventurados os pobres de espírito, pois deles é o Reino dos 

céus.  

    Todos: E lhes assegurou que, a não ser que vocês se convertam e se tornem co-

mo crianças, jamais entrarão no Reino dos céus. Portanto,, quem se faz humilde 

como esta criança, este é o maior no Reino dos céus. E qualquer que receber  em 

meu nome  um menino tal como este, a mim, me recebe   O maior entre vocês 

deverá ser como o menor, e quem governa, como o que serve”  

                                                                        

Oração de gratidão e pelas crianças 

Mensagem musical 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar 

Hino     259 CC       

                                                 

Oração  final                                                              

Poslúdio 

          

  


