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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 23 de Setembro de 2018 

PASTORAL                           

       Ao longo de minha trajetória de vida, e especialmente em Missões Nacio-
nais, tenho tido o privilégio de conhecer várias pessoas realmente “movidas pela 
graça”. O que elas têm em comum é nada mais, nada menos que uma vontade 
sobre-humana de mostrar para quem estiver por perto o tão grande amor de 
Deus, além de uma incrível capacidade de demonstrar compaixão.  
      Nunca precisamos tanto dessas pessoas como agora. E, nesse sentido, 
acredito na compaixão como um gatilho, aquilo que dispara o fluir da graça de 
Deus. A graça muda o status, redefine, transforma, mas a compaixão é o ponta-
pé inicial, é o momento de identificar-se com o sofrimento alheio, a inquietação 
que nos leva a tomar iniciativa e agir. A compaixão age dentro de nós, para 
que a graça transforme o exterior. 
     Não há como deixar de citar o exemplo de Jesus. Lemos em Mateus 14.14 
que “quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão 
deles e curou os seus doentes”; também por causa dela, ele disse: “... já faz três 
dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los em-
bora com fome, porque podem desfalecer no caminho” (grifos nossos). Depois 
disso, pães e peixes foram multiplicados para todo aquele povo. 
       Quando vejo os testemunhos de tantas pessoas salvas pela graça – gente 
que não tinha valor algum para os homens, mas foi contemplada por Deus – en-
tendo que isso só é possível porque os olhos d’Ele são os olhos de pessoas capa-
zes de se compadecer. Gente apta a sentir empatia, e que por meio da compai-
xão pôde ser canal dessa graça. 
       Quero convidar você a dar o próximo passo, permitindo-se ser usado por 
Deus em todas as esferas de sua vida. Pode ser numa gentileza com o vizinho, no 
não “retrucar” a ofensa de um inimigo, como também no falar e, principalmente, 
viver Jesus no seu dia a dia, no lugar em que você está. Pode ser também no 
investimento para que essa graça chegue a mais e mais lugares, tocando cora-
ções pelo exercício da compaixão. 
        Por fim, Mateus 9:36,37 nos diz que Ele, Jesus, “ao ver as multidões, teve 
compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem 
pastor. Então disse aos seus discípulos: “A seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos”. Qual será sua resposta a tão grande desafio?    
                      Alexsandro Oliveira - Analista de Eventos de Missões (adaptado) 
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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 

 
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 
 
Momento Missionário 

Movidos pela graça! 
“Que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar 

as ações de graças para glória de Deus. 2Co 4.15” 
 
Oração por missões 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 
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 fidelidade para além das nuvens! Sê exaltado, Ó 

Deus, acima dos céus; estenda-se a sua glória sobre toda  
a terra!”. 

 
 
Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos 
Oração de consagração 
 
Inspiração Musical: Amanda Bastos 
Mensagem Bíblica 
 
 
Palavras finais 
Poslúdio e Oração 

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Momento Missionário 

Movidos pela graça! 
“Que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as ações de 

graças para glória de Deus. 2Co 4.15” 
 
Oração por missões 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 
Leituras Bíblicas Alternadas com Hinos e Cânticos: (Sl 34.8 e 9; Lc 4.8; 
Dt 11.16; Is. 37.16; Sl. 145.13; Is. 6.3; Ap. 4.8; Sl. 96) 
Dirigente: Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem 
que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos 
que o temem. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos des-
vieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. Ao Senhor teu Deus adorarás, e 
só a ele servirás. 
Dirigente: Tu, só Tu és Deus de todos os reinos da Terra. Tu fizeste o céu e a 
terra. (…) O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as ge-
rações. 
Cantando: “Saudai o Nome de Jesus” 56 HCC 
Todos: Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos! Santo, Santo, Santo, é o 
Senhor Deus, Todo-poderoso! 
Cantando: “Santo! Santo! Santo!” 2 HCC 
Dirigente: Cantem ao Senhor um novo cântico! Bendigam o seu nome! 
Anunciem a sua glória! Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado! O 
Senhor reina! 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças 
 
Inspiração musical: Handel Lopes 
Mensagem Bíblica 
Oração 
Palavras Finais e Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 

Culto Noturno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CULTO ADMINISTRATIVO 
    Na próxima quarta-feira, dia 26, tere-
mos o culto administrativo regular da 
Igreja.  Contamos com a sua participa-
ção. Lembrando que sempre há um mo-
mento devocional de oração e reflexão 
na Palavra de Deus. 
2.LITERATURA 
    Informamos a todos, que a literatura 
do novo trimestre já está  disposição dos 
professores e alunos na secretaria. Por 
favor, entrem em contato com  direção de 
E.B.D. 
3.AULÃO 
     No dia 30, faremos o encerramento 
do trimestre da E.B.D. em classe única, no 
templo. O pastor Elias convidou para 
ministrar a aula o pastor Mardem. Espe-
ramos que todos participem e cheguem 
no horário, às 9h.  
4.CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 
     Estaremos encerrando nossa campanha no 
próximo domingo noturno! Teremos a presença 
da missionária Cirlene, coordenadora da Cris-
tolândia em águas de Meribá, de internas  e  
de radicais que atuam lá. Será uma noite com 
testemunhos de transformação de vida.  Não 
percam! Lembramos que o alvo da nossa cam-
panha ainda não foi alcançado. O objetivo 
da arrecadação é sustentar projetos como 
esse.  
5.BAZAR MISSIONÁRIO 
      No próximo final de semana estaremos 
realizando um bazar missionário em prol de 
missões nacionais. Serão nos dias 29 e 30 de 
setembro! Agradecemos aos irmãos que fize-
ram doações e informamos  que estaremos 
recebendo mais doações até o dia de hoje.  
Contamos também com a contribuição dos 
irmãos na aquisição de peças. Vamos partici-
par! Horários: Sábado, dia 29 -  das 14:00h 
às 17:00h e Domingo, dia 30 – das 11:00 às 
18:30h 
6.ACAMPAMENTO FREEDOM 
“Foi para a liberdade que cristo nos liber-
tou...” Gálatas 5.1 
A juventude da nossa igreja, juntamente com a 
igreja Batista do Setor Pedro Ludovico, está 

organizando um acampamento para jovens e 
adolescentes! Vamos refletir a respeito da 
Liberdade Cristã. Não perca essa oportunida-
de! Você vai ser ricamente abençoado nesses 
dias! 
Preletores: Pastor Sílvio Daniel, Pastor Pedro 
Alcântara e Pastor Marcello Mendanha 
Data: 12 a 14 de Outubro 
Chegada: 12 de Outubro, às 9hrs 
Retorno: 14 de Outubro, às 15hrs 
Valor do 1º lote (até 31 de setembro): R$ 
120,00 
Local: Acampamento Canaã 
Para maiores informações: - Procurar o irmão 
Handel (pres. da juventude) ou diretoria da 
juventude. Siga o instagram 
@juventudeibjesmeralda        
7.OANSE. 
     A Oanse(trabalho com crianças) é realiza-
do  aos sábados às 15h. 
8. NOTA    
     O Ministro de música da nossa Igreja 
Demas Junior,  está de férias neste mês 
de Setembro. 
9.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.    
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos irmãos que vão prestar concurso no 

próximo domingo. 

     Ailson Dias Pereira, amigo do irmão Ag-

naldo, que está com câncer no fígado.  

     Joaquim, Floracy, Maria Cesária;  Dora, 

Raimunda(Didi),  Joviana e Ernestina,  mãe do 

irmão Agnaldo.  
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

23/09-Teodora Maria Soares 

23/09-Clarice Botelho de Carvalho 

23/09-Jordana B. de Carvalho 

23/09-Auro Henrique S. Rocha 

28/09-Ângela Maria Almeida 

28/09-Iracy Resplandes Brito Leite 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Aldimar 
Noite: Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Rosemeire 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Ário 

Noite: Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

30/09- Encerramento da Campanha de Missões Nacionais 
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