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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  24 de Dezembro de 2017 

PASTORAL                           

 
QUANDO DEUS FALA 

 DEVEMOS GUARDAR E REFLETIR 
 

“Maria guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu 
coração”(Luc. 2.19) 

 
Maria poderia ter se deixado levar pela emoção dos acontecimentos, as 

revelações grandiosas recebidas de Deus - como o anúncio que ela seria a 
mãe do Salvador.   

Ela não achava que sabia tudo e não sabia mesmo. Não sabia tudo o 
que aconteceria de bom, nem o que a faria sofrer - essa revelação veio 
passo a passo. Mas o que ouviu guardava no seu coração e refletia sobre 
as surpreendentes e maravilhosas  revelações.  

Ela continuou a agasalhar dentro de si as maravilhas contadas pelos 
pastores. Para ela não era suficiente ouvir sobre os propósitos de Deus na 
terra por meio daquele nascimento que mudaria a história do mundo intei-
ro. Era preciso guardar a mensagem no coração, pois os mistérios de Deus 
eram maravilhosos e profundos demais para passarem somente pelos ou-
vidos.  

A razão pela qual muitas vezes a Palavra de Deus não frutifica em nós 
e não muda o nosso modo de viver é que só ouvimos. Ficamos animados, 
empolgados, mas é bem verdade que o efeito logo passa.  

Hoje pela pregação e amanhã pelo Musical de Natal, o Senhor falará 
conosco. Não percamos as oportunidades que nos são dadas. Não desper-
dicemos as preciosidades que o Senhor nos revelará deixando que tudo 
atravesse de um ouvido para o outro. Não somente ouvir, maravilhar, é 
imprescindível degustar e digerir tudo o que o Senhor nos diz e dirá, para 
depois colocar em prática.   

Guardemos tudo no coração com o auxilio do Espírito Santo e passe-
mos a entender as grandes coisas que Deus nos reserva. Nem tudo que o 
Senhor diz compreendemos de imediato. É necessário sair da superfície, 
meditar com cuidado, sem pressa, com reverência e gratidão.  

Para ter valor, os tesouros que o Senhor nos transmite precisam ser 
guardados, usados e aplicados às nossas vidas.  

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 

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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão de re-
cesso e retornarão as atividades em Janei-
ro. Aguarde a confirmação dos lideres. 

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   COMUNICAÇÕES     
Boas vindas e motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental  
 
 
Recitativo Bíblico em uníssono: Lucas 2.14 
 
“Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade” 
 
Responso congregacional: Hino 104 HCC “Surgem Anjos Proclamando” (Angel/
mel.francesa) 
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Se-
nhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia. 

Salmo 96.1,2 
 
 
Ofertório e Cântico                                                                                            “Nas Estrelas” 
Oração de Consagração  
 
Inspiração musical                                                            “Maneira Estranha” Jorge Pinho 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal  
Vídeo inspirativo: “Cordel Natalino” 
 
Palavras finais 
Oração e Poslúdio instrumental 
 
 

 

 
 

                       ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

24/12-Aylon Ferreira Serbêto 

25/12-Floracy Gitirana Nogueira 

27/12-Juscelina R. Nogueira 

30/12-Carmelúcia de Souza Brito 

1.NOTA 
    Hoje á noite não haverá culto no templo, so-
mente nos lares.  
2.CANTATA DE NATAL  
         Amanhã, dia 25 de Dezembro, o coro da 
igreja apresentará a cantata “Jornada de Espe-
rança”. Você não pode perder! Venha e traga os 
seus convidados! Às 20h, aqui no templo. ÚNICA 
APRESENTAÇÃO.  
3.CULTO ADMINISTRATIVO 
     O culto administrativo regular da igreja será 
realizado no próximo dia 27, quarta-feira, ás 
20h. Nele são apresentados os relatórios financei-
ros, decisões são tomadas e são feitas orações de 
gratidão a Deus pelo o amor e a fidelidade dos 
irmãos. 
4.NOTA DE AGRADECIMENTO 
     O pastor em nome da igreja, agradece a 
todos que deram apoio nos Programas Comemo-
rativos do Aniversario da Igreja,  desde o mês de 
Agosto. E especialmente no último evento, com a 
presença do pastor Eli e o Grupo Logos. Tudo 
funcionou muito bem graças a cooperação dos 
irmãos. 
    “GRANDE COISAS FEZ O SENHOR POR NÓS, 
POR ISSO ESTAMOS ALEGRES” E GRATOS  
5.UTILIDADE  PÚBLICA 
     Precisa-se de cuidadora de idosa. A pessoa 
interessada favor entrar em contato com Almá-
quio Filho, no telefone: 998374056.  
6.LITERATURA 
      Já se encontra a disposição dos professores e 
alunos,  a nova literatura do trimestre. Os interes-
sados devem procurar a direção da E.B.D.  
7.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. 
Cada organização poderá fazê-lo em separado, 
se achar por bem.   
 

8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A irmã Joviana Gonçalves já está em casa,  
mas continua em tratamento; Max, que iria fa-
zer transplante em Brasília, vai ter que fazer só 
o tratamento. Carlos Eduardo, irmão do irmão 
Carlos Sérgio, em tratamento de saúde. A tia da 
irmã Teresinha, Maria Alice, recuperando de um 
transplante. Gustavo e Raquel, em tratamento 
de saúde  
9.OANSE 
        A Oanse(trabalho com as crianças)  estará  
de recesso até o início do mês de fevereiro de 
2018.  O dia  do reinício será comunicado pelos 
lideres.  
10.FELICITAÇÃO 
       O pastor Aldimar e família desejam um 
feliz Natal para todos os membros e congrega-
dos da IBJE!! Que a comemoração do Natal nos 
lares seja a mais espiritual possível, com a pre-
sença do Aniversariante. 
************************************ 
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, 
cheio de graça e verdade; e vimos a sua gló-
ria, como a glória do unigênito do Pai”(Jo. 
1.4) 


