
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3091-7205 / 992189346 www.ibjesmeralda.com.br ibjesmeralda@gmail.com 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 26 de Agosto de 2018 

PASTORAL                           

O JOVEM QUE  DEUS USA 

          A julgar pelo exterior, não parecia haver nada em Davi que pudesse 
impressionar a Deus. Nada que levasse Deus a dizer: “Este aí é o meu jo-
vem!”. Davi não era muito diferente dps outros rapazinhos judeus na sua ida-
de. Samuel disse simplesmente: “era ele ruivo, de belos olhos e boa aparên-
cia” (I Sam. 16:12).  

           Esta é a única descrição física que temos do jovem Davi. É possível 
que tivesse cabelos ruivos ou, mais provavelmente, ficara corado ou bronzea-
do por causa das horas que passava ao sol e ao vento. A aparência exterior 
de Davi não parecia destacá-lo de forma alguma. Ele não passava de um tra-
balhador do campo, bastante jovem,  ainda mais,  porque morava  no peque-
no povoado de Belém. Mas ao vê-lo,  Deus disse para si mesmo: você tem o 
que estou procurando rapazinho. Você será o futuro rei de Israel. 

            Se dependesse do seu pai não seria o que se tornou.  Samuel per-
gunta: “Acabaram-se os teus filhos?(I Sm. 16.11). Jessé disse: não, falta o 
mais moço. Eu me esqueci dele. Está no campo cuidando do rebanho. Vá  
chama-lo disse—ordenou Samuel.  E de repente, esse jovem joão-ninguém, 
um garoto de quem até o pai se esquecera, tornou-se alguém.   Deus esco-
lheu Davi. Vem então a pergunta: Que tipo de pessoas Deus escolhe e usa?  
Ele busca homens e mulheres como você e eu, simples indivíduos, mas que 
reúnam as mesmas qualidades que encontrou em Davi.   

          A primeira qualidade entre outras, que Deus viu em Davi , foi a 
espiritualidade. “O Senhor procurou...um homem segundo o Seu coração”. A 
segunda qualidade foi a humildade.  A terceira foi o coração de servo: 
“Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas” (Sl. 
78:70).  “Encontrei Davi meu servo; com o meu santo óleo o ungi”(Sl. 89:20)    

         Deus escolhe aquele cuja vida está em harmonia com a Sua vontade. 
Que vai na direção que Deus manda. Que é sensível a vontade de Deus, não  
tem o coração dividido, como escreveu o profeta “Porque, quanto ao Se-
nhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte pra com 
aqueles cujo coração é totalmente dele...”(I Cron. 16.9). O jovem que Deus 
escolhe e usa hoje tem  o mesmo perfil de Davi, este ainda é o ideal de Deus. 
(Autor Charles R. Swindoll) 
 
 
         

 

 

 

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  

 
Leitura Bíblica: Salmo 105. 1-4 

Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras  

entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravi-

lhas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que  

buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força; 

 buscai a sua face continuamente. 

 

Hino: “Grandioso És Tu” 52 HCC  

Oração 

 
Inspiração musical - Quarteto Expressão 

Conhecendo os nossos visitantes 

IBJE em Ação 

 
Leitura Bíblica em Uníssono: Sl.148.13; I Tm 1.17 

“(...) louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado: a sua glória 

está sobre a terra e o céu. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao  

único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém!” 

 
Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão 

 
Inspiração musical- Quarteto Expressão 

Mensagem Bíblica 

 
Inspiração musical - Quarteto Expressão 

Palavras finais 

Música final e Oração  

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas vindas 
 
                       COMPROMETIDOS COM O REINO 
 
Leitura Bíblica Alternada - João 12:23-26 
 
Dirigente: "Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do ho-
mem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não 
morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto." 
 
Congregação: "Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo que aquele que 
odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna." 
 
Todos: "Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também 
estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará." 
 
Inspiração Musical 
IBJE em ação 
Conhecendo nossos visitantes 
 
Ofertório e cânticos 
Oração de dedicação e oração pelas Crianças 
 
Leitura Bíblica - Mateus 6:33 
 
"Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas es-
sas coisas lhes serão acrescentadas." 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Helbio Rodrigues 
 
Palavras finais 
Oração Final 
Póslúdio 
  

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR. 
    No próximo domingo, no horário do 
culto da manhã, estaremos ministrando a 
Ceia do Senhor mais uma vez. O coral 
vai cantar. Todos os membros devem par-
ticipar  desta ordenança de Jesus. Estão 
escalados para ajudar na ministração da 
Ceia: Ário, Rosemeire e Maria Emilia. 
2.NOTA DE FALECIMENTO. 
     Faleceu na quinta-feira, Maria Gon-
çalves, com 95 anos de idade. Era cunha-
da da irmã Noeme, uma pessoa muito 
querida da família e dos irmãos da igre-
ja. Oremos pela família. 
3.CONCURSO PÚBLICO. 
     Hoje é dia de concurso,  devemos orar 
pelos nossos irmãos que estão fazendo 
provas, para que tenham condições emo-
cionais e possam fazer uma boa prova. E 
sobretudo que a vontade de Deus preva-
leça na vida de cada um.   
4.UTILIDADE PÚBLICA. 
      Aluga-se um barracão no bairro Jar-
dim das Esmeraldas. O interessado deve 
procurar o irmão Francisco Marcos, pelo 
telefone 32757004-92022903 
5.CAMPANHA DE MISSÕES NACIO-
NAIS. 
      No dia 01/09, próximo sábado, te-
remos o Culto de Lançamento da Campa-
nha, que estará acontecendo em várias 
cidades do nosso país simultaneamente. 
Em Goiânia, será no templo da Igreja 
Batista do Setor Universitário, às 19:30h. 
Todas as igrejas da nossa cidade  estão 
sendo convidadas. 
     No dia 02/09, próximo domingo, 
teremos a Abertura da Campanha em 
nossa Igreja, no horário do culto noturno.  
Participe, conheça o que a nossa Junta 
tem realizado no campo e se envolva com 
a obra missionária.  
6.MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA. 
     Hoje, no horário do culto da manhã  
contaremos com a presença do missioná-
rio pastor Cleber a a sua família, que 

está liderando o trabalho no Vale do 
Amanhecer. A nossa igreja fez uma par-
ceria  com Missões Nacionais para ajudar 
este trabalho. Será uma oportunidade 
para conhecermos esta família missioná-
ria. 
7.JUVENTUDE EM AÇÃO.  
     >Ontem, foi realizado no templo da 
nossa igreja um culto sob a liderança dos  
jovens, o foco foi evangelístico. Que Deus 
continue motivando e usando os nossos 
jovens.   
    >Hoje, no horário do culto da noite, 
eles estarão encerrando o mês da juven-
tude e dirigindo o culto.  O pregador 
será o pastor Hélbio, da igreja Batista do 
Setor Coimbra. 
     >Acampamento. Já foi reservada a 
chácara onde será realizado, nos dias 12 
a 14 de Outubro. 
8.OANSE. 
     A Oanse(trabalho com crianças) é 
realizado  aos sábados às 15h. 
9.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Está funcionando no horário da E.B.D, 
no gabinete do pastor.    
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Josué, esposo da irmã Celina,   está na 
UTI do hospital Santa Helena.  
     Joaquim, Floracy, Maria Cesária; Er-
nestina, Dora, Raimunda(Didi),  Joviana e 
Ernestina, mãe do irmão Agnaldo.  

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          
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mos a Abertura da Campanha em nossa 
Igreja, no horário do culto noturno.  Parti-
cipe, conheça o que a nossa Junta tem 
realizado no campo e se envolva com a 
obra missionária.  
6.MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA. 
     Hoje, no horário do culto da manhã  
contaremos com a presença do missionário 
pastor Cleber a a sua família, que 

está liderando o trabalho no Vale do 
Amanhecer. A nossa igreja fez uma parce-
ria  com Missões Nacionais para ajudar 
este trabalho. Será uma oportunidade pa-
ra conhecermos esta família missionária. 
7.JUVENTUDE EM AÇÃO.  
     >Ontem, foi realizado no templo da 
nossa igreja um culto sob a liderança dos  
jovens, o foco foi evangelístico. Que Deus 
continue motivando e usando os nossos jo-
vens.   
    >Hoje, no horário do culto da noite, eles 
estarão encerrando o mês da juventude e 
dirigindo o culto.  O pregador será o pas-
tor Hélbio, da igreja Batista do Setor 
Coimbra. 
     >Acampamento. Já foi reservada a 
chácara onde será realizado, nos dias 12 
a 14 de Outubro. 
8.OANSE. 
     A Oanse(trabalho com crianças) é reali-
zado  aos sábados às 15h. 
9.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Está funcionando no horário da E.B.D, 
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    Josué, esposo da irmã Celina,   está na 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

27/08-Manuela Martins da Silva 

28/08-Henrique Serbeto 

28/08-Ailton Sousa Bastos 

29/08-Edna Rodrigues Sousa 

29/08-Fernando Gonçalves Pinho  

30/08-Vinicius Martins Ribeiro 

31/08-Josué Parente Rocha 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Cleber 
Noite: Pr. Hélbio 

DIÁCONO DE PLANTÃO Tinoir 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Elissonia e Carlos Sérgio 

DIRIGENTES 
Manhã:   Pr.Aldimar 

Noite: Handel 

ATIVIDADES DO MÊS 

26/08 - Culto dirigido pelos jovens 
02/09- Ceia/Abertura da Campanha de Missões Nacionais 
19/09- Culto administrativo 
30/09- Encerramento da Campanha de Missões Nacionais 
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