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Boletim Informativo Semanal —   27  de Agosto de 2017 
               PASTORAL                                          ESCUTATÓRIA 

 Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer 
aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória. Mas acho que nin-
guém vai se matricular. 
                    Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que “não é bastante não ser cego para ver as árvores 
e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma”. Filosofia é um monte de ideias, dentro da cabeça, sobre 
como são as coisas. Aí a gente que não é cego abre os olhos. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. 
O que está fora não consegue entrar.  
 Faz muito tempo, nunca me esqueci. Eu ia de ônibus. Atrás, duas mulheres conversavam. Uma delas 
contava para a amiga os seus sofrimentos. Uma delas contava do marido hospitalizado, dos médicos, dos exames 
complicados, das injeções na veia - a enfermeira nunca acertava -, dos vômitos e das urinas. Era um relato como-
vente de dor. Até que o relato chegou ao fim, esperando, evidentemente, o aplauso, a admiração, uma palavra de 
acolhimento na alma da outra que, supostamente, ouvia. Mas o que a sofredora ouviu foi o seguinte: “Mas isso não 
é nada...“ A segunda iniciou, então, uma história de sofrimentos incomparavelmente mais terríveis e dignos de 
uma ópera que os sofrimentos da primeira. 
 Parafraseio o Alberto Caeiro: “Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também 
que haja silêncio dentro da alma”. Daí a dificuldade: a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um 
palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não 
fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é 
muito melhor. No fundo somos todos iguais às duas mulheres do ônibus.  
 Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se falo logo a seguir são duas 
as possibilidades. Primeira: Fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto 
você falava eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse sua (tola) fala. Falo como se você não 
tivesse falado. Segunda: Ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito 
tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos estou 
chamando o outro de tolo. O que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer: Estou ponderando cuidado-
samente tudo aquilo que você falou. 
 No silêncio, abrem-se as portas de um mundo encantado que mora em nós - como no poema de Mallar-
mé, A catedral submersa, que Debussy musicou. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar - quem faz 
mergulho sabe - a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Me veio agora a idéia de que, talvez, essa seja 
a essência da experiência religiosa - quando ficamos mudos, sem fala. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos 
saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim Deus é isto: a 
beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros: a beleza mora lá também. Comunhão é 
quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto...  

Rubem Alves (Extraído) 
                Que todos nós possamos exercitar a arte da escuta, isso é ser Cristão, e pode salvar vidas!! Parabéns 
pelo seu dia, irmãos psicólogos da nossa Igreja: Daniel Cavalcante, Nildete Resende, Fernando de Jesus,  
Tábita Bastos!!  

                                                                        Um Abraço!! 
                                                                                                                                 Pr. Dayvid Lima    

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 Nacio-
nais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 



Culto Matinal Culto Noturno 

JUVENTUDE:CONSTRUINDO SUA IDENTIDADE CRISTÃ... 
Boas vindas e motivo do culto 

...No trabalho 

Leitura Bíblica em Uníssono: Gen. 39:3-4 

“Potifar notou isso. Entendeu que o Senhor estava com José de maneira muito 

especial, dando bons resultados a tudo quanto fazia. Assim José foi favorecido 

por ele. Pouco tempo depois, já estava na posição de administrador da casa de 

Potifar, o egípcio , e de todos os bens que ele tinha.” 
 

Hino congregacional:  “Usa Senhor”  433 HCC 

Oração  

Conhecendo os nossos visitantes 
 
...Na escola/faculdade 
Leitura Bíblica em Uníssono: Daniel 1:17 

“Deus deu aos quatro rapazes uma capacidade de aprender fora do comum, e 

logo eles conheciam muito bem toda a literatura e a ciência de sua época.   

Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para compreender o 

significado dos sonhos e visões.” 

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão 
 
...No lazer 
Leitura Bíblica em Uníssono: Pv. 26:18-19 

“Um homem que mente para seu amigo e depois diz ‘Não ligue! Era só uma 

brincadeira!’, é tão perigoso quanto um louco levando uma arma e dando tiros 

para todo lado.” 

Mensagem Bíblica: Sem. Aylon Serbeto 

 

Palavras finais e encerramento 

Poslúdio instrumental 

JUVENTUDE:CONSTRUINDO SUA IDENTIDADE CRISTÃ... 

 

Chamada ao  

 

Boas Vindas e motivo do Culto 
...Nas amizades 
Leitura Bíblica em Uníssono: João 15: 14-15 

“E vocês são os meus amigos, se me obedecerem. Eu já não os chamo de es-
cravos, porque um senhor não tem confiança em seus escravos; agora, vocês 
são os meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que O Pai 

me disse.” 
Momento de louvor 
Oração  
...Na família 
Leitura Bíblica em Uníssono: Efésios 2:19 
“Agora vocês já não são mais estrangeiros no céu, mas sim membros da própria 
família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como 

todos os outros cristãos.”  
 

Conhecendo os nossos visitantes 
Hino Congregacional: “Amor Fraternal” 566HCC 
...Na igreja 
Leitura Bíblica em Uníssono: Atos 4:32 
“Todos os crentes eram um só na mente e no coração, e ninguém pensava que 
aquilo que possuía era seu próprio;todo mundo estava repartindo o que tinha.” 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração de gratidão pelas ofertas  e pelas crianças 
 
Mensagem musical: Jordana Botelho 
Mensagem Bíblica: Pr. Dayvid 
 
Palavras finais e encerramento 
Poslúdio instrumental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.JOVENS EM AÇÃO 
     No calendário da nossa Denominação, 
Agosto é o mês dos adolescentes e dos jovens.  
Como haviam outras atividades da igreja 
programadas para este mês, em razão do 
aniversário da Igreja, decidimos deixar o 
último domingo  para a juventude.  
       Portanto, hoje estarão dirigindo os cultos 
da manhã e da noite. Será uma oportunidade 
de treinamento, de participação e direção do 
louvor.  Esperamos que a igreja seja mais uma 
vez abençoada. Vamos convidar os colegas 
de trabalho, de escola, amigos e vizinhos.  

 

2.HOMENS EM AÇÃO 
     No próximo sábado, dia 02 de Setembro, 
às 20h,  os  Homens terão o seu encontro na 
residência do irmão Júnio Araujo. O local será 
confirmado hoje. Reserve esta data para par-
ticipar deste encontro. 
 
3.CEIA DO SENHOR 
      No próximo domingo, dia 03 de Setembro 
é o dia regular da ministração da Ceia do 
Senhor em nossa Igreja. Venha participar, é 
uma ordenança de Jesus para a Sua Igreja. 
 
4.CULTO COMEMORARATIVO 
       No dia 10 de Setembro, teremos mais  
dois cultos comemorativos do aniversario da 
nossa igreja.  Contaremos com a presença do 
pastor Diogo e a irmã Walena Marçal,  eles 
são da cidade de Palmas-To. Fazem parte da 
história da nossa igreja, a irmã Walena foi 
Ministra de Músíca e o pastor Diogo  colabo-
rou em outras áreas.  
 
5.MISSÕES NACIONAIS 
       A abertura da nossa Campanha para  
Missões será feita no dia 17 de Setembro, no 
terceiro domingo, e não no segunda, em razão 
da Comemoração do Aniversário da Igreja e 
também porque poderemos contar com a 
presença de Missionário Ivan, do Rio Grande 
do Norte, que tem  esta data disponível.  
   
 
 
 

6.LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE MIS-
SÕES 
    Será dia 02 de Setembro, sábado, no tem-
plo da Igreja Batista do Setor Coimbra. Deve-
mos estar presentes, principalmente os promo-
tores de Missões.  
 
7.MINISTÉRIO DE MÚSICA 
     As aulas do Curso Livre de Música retornam 
nessa semana com as aulas de violão e violino 
aos sábados das 9h às 12h e de Piano e Te-
clado agora em novo dia e horário: às terças-
feiras das 9h às 12h.  Observação: todos 
alunos, antigos e novos já podem procurar a 
secretaria da Igreja, de terça-feira a sábado 
das 15h às 18h para fazerem suas matrículas.  

                      
8.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, realizado 
aos sábados, a partir das 15h. Nele são ofe-
recidos: estudos bíblicos, histórias, lazer na 
quadra e lanche no final.  Traga os seus filhos 
e dos seus  vizinhos. 
 
 9. 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. 
 
10.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder.   
Mais  grupos serão formados. 
 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Em favor dos irmãos em tratamento de 
saúde: o esposo da irmã Nerice,  Joaquim; 
irmão Davi (coronel) e sua esposa, irmã Tânia; 
José Avelino, cunhado da irmã Marta; Alme-
rinda Glória; Dinair; Ernestina (mãe do Agnal-
do), Raimunda (mãe do irmão Almáquio). E 
pelos desempregados.  
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

27/08-Manuela Martins da Silva 

28/08-Henrique Serbeto 

29/08-Edna Rodrigues Sousa 

29/08-Fernando Gonçalves Pinho  

30/08-Vinicius Martins Ribeiro 

31/08-Josué Parente Rocha 

PREGADORES Manhã:Sem. Aylon/Noite:Pr. Dayvid 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO 
Manhã:Alice e Eduardo 

Noite:Alice e Gabriel Oliveira 

DIRIGENTES Manhã:Rebeca/Noite:Gabriel Martins  

ATIVIDADES DO MÊS 

27/08 -Jovens em Ação   

02/09 -Encontro de Homens 

03/09 -Ceia 

10/09 -Comemoração Aniversário da Igreja 

17/09 -Abertura da Campanha de Missões 
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