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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  28 de Janeiro de 2018 

PASTORAL                           

MAÇÃ BICHADA 
 

Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus 
pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a 

cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem,  inveja, a blasfêmia, a sober-
ba, e a insensatez”(Marcos 7:21-22) 

 
O escritor libanês Gibran Khalil Gibran advertiu certa vez: “Não po-

demos esquecer que ainda existem habitantes de cavernas; e essas caver-
nas são nossos corações!” E Vitor Hugo sentenciava: “De todas as coisas 
feitas por Deus, o coração humano é o que irradia mais luz, ou—ai de nós! 
- mais trevas!”  

É comum observarmos nas maçãs que compramos em sacolas her-
méticas, nas feiras ou supermercados, alguns exemplares deteriorados ou 
bichados. Por acaso,você sabe com certeza se a larva do inseto perfurou a 
maçã do exterior para o interior, ou, ao contrário, se ela emergiu morosa-
mente de dentro da fruta em direção à cascas? 

Com efeito, de um modo geral, os leigos pensam que as larvas dos 
insetos que penetram nas frutas o fazem perfurando a parte externa das 
mesmas;  todavia, os botânicos descartam tal possibilidade.   

Na realidade, os ovos dos insetos lepidópteros(borboletas, mariposas) 
são depositados nas inflorescência das macieiras, e a partir desse momen-
to iniciam o seu ciclo biológico ou incubação no cerne, no amado da maçã, 
prosseguindo pela sua eclosão na parte externa da fruta, a fim de que se 
ultime a sua metamorfose, pelos sucessivos estágios de ninfa, crisálida, 
lagarta e borboleta ou mariposa.  

De maneira análoga,é esse roteiro imutável que o verme do pecado 
percorre, sub-repticiamente, na vida dos homens.É verdade: o pecado 
nasce ou se inicia no coração, e, imperceptivelmente, desabrocha a sua 
pérfida e nefasta ação em nossas mentes, em nossa vontade, influencian-
do e solapando de uma maneira terrível a nossa conduta, o nosso teste-
munho cristão.     

Extraído. Autor: Moisés Marinho de Oliveira.  

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 

 

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 Matinal Culto Noturno 
Boas vindas e motivo do Culto  

Oração Invocatória 

 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica Alternada Fp 4:4; Sl 27:1; 97:12; 9:10;  32:11 

 

Dirigente - Regozijai-vos sempre no Senhor; 

                   outra vez digo, regozijai-vos. 

 

Congregação  - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; 

                          a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. 

 

Dirigente  - Alegrai-vos ó justos no Senhor, 

                    e rendei graças ao seu santo nome. 

 

Congregação -  Porque tu Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. 

                             Em ti confiam os que conhecem o teu nome. 

 

Todos  -  Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, 

             vós justos; e cantai de júbilo, todos vós  

                   que sois retos de Coração. 

 

 

Ofertório e Cânticos                                        

Oração de consagração 

 

Inspiração Musical: Leonardo Rebouças 

Mensagem Bíblica: Sem. Júnior Duarte 

 

Pastorais  

Oração final 

Poslúdio instrumental 

 

 

 

 

 

Chamada ao Louvor e Adoração 

Boas Vindas e Motivo do Culto 

 

Leitura Bíblica: (1Crônicas 16:8; Salmo 96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4) 

 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; fazei conhecidos entre os povos os 

Seus feitos.  Porque Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Cantai-Lhe, 

falai de todas as Suas obras maravilhosas. Porque Grande é o Senhor, e digno 

de ser louvado.”  

 

Hino congregacional: Hino15 CC “Exultação” 

Oração de Louvor 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica Alternada: (Salmo 34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6) 

 
Dirigente - Perto está o Senhor dos que têm o coração 

                  quebrantado, e salva os contritos de espírito.  

                  Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e  

                  seus ouvidos atentos ao seu clamor.   

Todos      - A nossa alma espera no Senhor; Ele é o  

                  nosso auxílio e o nosso escudo. Confia no  

                  Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o  

                  em todos os teus caminhos, ele endireitará  

                  as tuas veredas.   

 

 

Ofertório e cânticos 

Oração de consagração e Oração pelas crianças 

Mensagem Bíblica: MM Demas Jr                

 

 

Palavras finais  

Oração final 

Poslúdio Instrumental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      O pastor Aldimar Miranda de Carva-

lho, como presidente da igreja, convoca 

os seus membros para a Assembleia ex-

traordinária e eleição da nova diretoria 

para o ano eclesiástico 2018/2019, a 

realizar-se no dia 04 de Fevereiro, em 

primeira convocação às 10h, com metade 

mais um dos membros, não havendo quo-

rum em segunda convocação às 10:15h 

com qualquer numero de membros pre-

sente 

2.CEIA DO SENHOR 
       Em razão do culto administrativo, 
convocado para o período da manha, do 
dia 04 de fevereiro, a ceia será ministra-
da no horário do culto da noite. Essa é 
uma das ordenanças de Jesus Cristo para 
Sua igreja. Participe!  
 
3.FÉRIAS PASTORAIS 
     A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
      Qualquer necessidade é só ligar 
para a secretaria da Igreja e falar com a 
irmã Rebeca. Ela transmitirá a sua neces-
sidade para quem possa ajudá-lo(a). 
 
4.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
    As nossas aulas retornarão no próximo 
dia 3 de fevereiro. As inscrições e matri-
culas já estão abertas. Interessados pro-
curar a secretaria da igreja nos horários 
de expediente. 30917205 
 
 
 
 

5.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       Carlos Eduardo, irmão do irmão 
Carlos Sérgio, está se recuperando num 
quarto do hospital de São Paulo. A irmã 
Joviana Gonçalves saiu do hospital e 
está em recuperação. Osvaldo(uma crian-
ça de 2 anos de idade),  que está em 
tratamento no Hospital Araujo Jorge;  
 Max, iria fazer transplante em Brasília, 
mas vai ter que fazer o tratamento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito 
sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que es-
tão viajando aproveitando as suas férias, 
que Deus as proteja,  voltem descansadas 
e motivadas a trabalhar pela Igreja.  
 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      O pastor Aldimar Miranda de Carva-

lho , como presidente da igreja, convoca 

os seus membros para a Assembleia ex-

traordinária e eleição da nova diretoria 

para o ano eclesiástico 2018/2019, a 

realizar-se no dia 04 de Fevereiro, em 

primeira convocação às 10h, com metade 

mais um dos membros, não havendo quo-

rum em segunda convocação às 10:15h 

com qualquer numero de membros presen-

te 

2.CEIA DO SENHOR 
       Em razão do culto administrativo, 
convocado para o período da manha,do 
dia 4 de fevereiro, a ceia será ministrada 
no horário do culto da noite. Essa é uma 
das ordenanças de Jesus Cristo para Sua 
igreja. Participe!  
 
3.FÉRIAS PASTORAIS 
     A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
      Qualquer necessidade é só ligar pa-
ra a secretaria da Igreja e falar com a 
irmã Rebeca. Ela transmitirá a sua necessi-
dade para quem possa ajudá-lo(a). 
 
4.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
    As nossas aulas retornarão no próximo 
dia 3 de fevereiro. As inscrições e matricu-
las já estão abertas. Interessados procurar 
a secretaria da igreja nos horários de 
expediente. 30917205 

5.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       Carlos Eduardo, irmão do irmão Car-
los Sérgio, está se recuperando num quar-
to do hospital de São Paulo. A irmã Jovi-
ana Gonçalves saiu do hospital e está em 
recuperação. Osvaldo(uma criança de 2 
anos de idade),  que está em tratamento 
no Hospital Araujo Jorge;  
 Max, iria fazer transplante em Brasília, 
mas vai ter que fazer o tratamento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito 
sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que estão 
viajando aproveitando as suas férias, que 
Deus as proteja,  voltem descansadas e 
motivadas a trabalhar pela Igreja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

30/01-Beatriz Andreozzi Tonasso 

30/01-Sara Vitoria  

30/01-Frederico José dos Santos 

31/01-Geovanna Passos 

03/02-Gabriela de S. Neves 

 

 

 

 

PREGADORES 
Manhã:Seminarista Junior Duarte 

Noite:MM Demas 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alessandra e Valmir 

DIRIGENTES Manhã:Renato/Noite:Liliane 

ATIVIDADES DO MÊS 

28/01-Culto de adoração  

04/02-Ceia do Senhor 

11/02-Culto de adoração  

18/02-Culto de adoração  

25/02-Posse da nova diretoria 
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