
 

 

 

 

   

 

 

 

Pastoral                     MAIO: MÊS DA FAMÍLIA 

IGREJA BATISTA JARDIM DAS ESMERALDAS 
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 EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 

 985585722/ 
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 Serbêto 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns:  
Pastor Ivanildo 

981815413/99191800 
 

Buriti Sereno:   
Evangelista Divaldo Santos 

98234-1085/ 99339-1714 
 

Paulo Pacheco: 
Pastores Colaboradores:  

- Pastor Edson 
-Evangelista Osvaldo 

______________________ 
 

IGREJAS FILHAS: 
V. Brasília, Tiradentes, Colina 

Azul , Célia Maria. 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  
- 9:00hs - EBD 

   - 10:00hs  - Culto matutino 
   - 19:30hs- Culto Noturno 

 
Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e 
estudo bíblico 

www.ibjesmeralda.com.br 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

ibjesmeralda@gmail.com  3091-7205 / 992189346 

LAR DOCE LAR 

 

      Quem tem um lar deseja sempre voltar logo 

para casa, para celebrar a unidade familiar. Nada é 

mais gostoso do que voltar após um dia de trabalho 

ou estudo para o aconchego do nosso lar. Saímos 

de casa para nossas a�vidades pensando na hora 

de voltar, para o “lar doce lar”. Lar tem que ser doce, ser feliz, ser alegre, ser acolhedor, ser 

um lugar de paz e amor. 

Lar é construído com relacionamentos de amor e afeto. Nosso lar deve ser nosso 

ninho de amor, carinho e cuidado, onde esses elementos não podem faltar de maneira ne-

nhuma. Quando estamos fora do nosso lar, o único desejo que temos é voltar para o nosso 

aconchego, para nos relacionarmos com nossos queridos (as). Nosso lar deve ser nosso abri-

go, aonde sen�mos e inves�mos nas relações de amor, onde somos amados e amamos de 

forma incondicional.  

É no lar que nossa autoes�ma é forjada, nossa saúde +sica e emocional são nutri-

das. É no lar que somos forjados a lidarmos com essa sociedade injusta e desumana. É no lar 

que aprendemos como lidar com as pressões sem ceder nossos valores, como lidar com as 

tentações de forma bíblica, como lidar com as injúrias desse mundo. É no lar que aprende-

mos que nosso valor nada tem a ver com a roupa que usamos, com a marca do celular e do 

tênis que usamos, aprendemos que nosso valor nada tem a ver com a escola onde estuda-

mos ou na lanchonete que frequentamos, mas o que vale mesmo é que somos amados por 

Deus e por nossos familiares.  

É no lar que aprendemos que as coisas mais importantes da vida não estão à venda. 

É no lar que aprendemos a valorizar afeto e amor, em vez de sucesso e grana. É no lar que 

aprendemos que a gen�leza abre todas as portas e que a educação nunca sai de moda. É no 

lar que aprendemos a servir as pessoas queridas que Deus coloca ao nosso redor, na convi-

vência diária. É no lar que aprendemos a respeitar os mais velhos, as hierarquias como ex-

pressão do nosso temor a Deus. 

É no lar que aprendemos que nosso sucesso na vida está relacionado ao nosso zelo 

pelo princípio bíblico “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na ter-

ra que o Senhor, teu Deus, te dá” (Ex 20.12). Invista em seu lar e goze da paz do Senhor so-

bre sua família.  

 Extraído do Jornal Ba�sta 

                                                                                     Jeferson Cris�nini  



                 COMUNICAÇÕES 

29/05- João Ferreira de Oliveira 

29/05- Rodrigo Pires de Morais 

01/06- Nelson Tonasso Junior 

02/06- Raquel Mendanha 

02/06- Maria Helena Silveira 

02/06- Andréia Reis da Silva 

PREGADORES 
Manhã: Pr. João 

Carlos  
Noite: Pr.Marcello 

REGENTE Demas 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Daniel M. e Marina 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr.Aldimar  

Noite: Ildeu 

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

MANHÃ 
Profissão de Fé dos batizandos 
Boas vindas e Motivo do Culto  
 
O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele se tem torna-
do a minha salvação;é Ele o meu Deus, portanto o louvarei[...] 

(Êxodo 15.2ª) 
 

Louvor Congregacional: “Dedicação” 
 
Oração de louvor  
Conhecendo os nossos visitantes 
Leitura Bíblica 1 Crônicas 16:8;Salmo 96:4;1Crônicas 
16:9,Salmo 96:4  
“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; fazei conhecidos en-
tre 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.”   

 
Ofertório e Cânticos 

Oração de consagração 
Inspiração musical 
Mensagem Bíblica: Pr. João Carlos 
Oração final 
Poslúdio Instrumental 

 1.BATISMOS 

      Hoje, no horário do culto da manhã, ouviremos a profissão de fé 
dos candidatos ao batismo, que sendo recomendados pela igreja, 
descerão às águas no horário do culto da noite. Vamos convidar os 
amigos, parentes e vizinhos. 
2.CONVITES 
     ●A Câmara Municipal de Goiânia convida todas as famílias cris-
tãs a participarem do Dia da Família Cristã Goianiense,  no dia 30 
de Maio, às 19:30hs, à Av. Goiás, nº 1000. onde haverá reflexões 
sobre a valorização, a preservação da família e homenagens. A 
família do irmão Jorge foi uma das indicadas. Esperamos que os 
irmãos que puderem compareçam, para comemorar com esta família. 
     ●A Comunidade Batista do Setor Bueno, convida a nossa igreja 
para o culto de inauguração do seu novo templo, que acontecerá no 
dia 03 de Junho, às 19:30hs, Avenida T-5, Q.03, lote 12—Setor 
Serrinha. 
 
3.DIA DO PASTOR E DO HOMEM BATISTA 

    A Comissão de Programas Especiais comunica que as homenagens 
aos pastores e aos homens serão feitas antecipadamente, no dia 04, 
horário do culto da manhã,  e a Ceia,  no horário do culto da noite.  
 
4.ENCONTRO DE MULHERES. 
       No dia 03 de Junho, às 19:30h, haverá um encontro de mulhe-
res, no templo da Igreja Batista do bairro Papillon. As igrejas co-
irmãs da região sul da cidade estarão presentes.  A palestrante será 
a conhecida irmã Hilda Sayuri, professora de sociologia e história do 
Seminário do Norte. 
 
 5.CULTO DE  ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 

       A Comissão de Intercessão, juntamente com a Comissão de Mis-
sões e Evangelismo, convidam a todos para o culto de oração pela 
Família que acontecerá no dia 31, quarta-feira, às 20h. Será o en-
cerramento da Campanha de 30 dias  de oração promovido pela 
nossa JMN. Não deixe de participar, venha orar pela sua e pelas 
famílias do nosso país! 
 
 6. DIA DE  ORAÇÃO PELA PÁTRIA 

       O presidente da CBB está convocando todos os batistas para 
orarem pela nossa pátria dia 29/05. Participe desse clamor pela 
nossa nação! 
7.NOTA DE FALECIMENTO. 

       Faleceu na sexta feira, a irmã Vitória,  mãe da irmã Rosa Or-
soni.  sempre que possível, ela participava dos cultos em nossa igre-
ja. Oremos por esta  família!  
 
8.ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
       A equipe de comunicação social colocou a disposição dos irmãos 
um aplicativo  na internet para que todos possam atualizar os seus 
dados. O irmão que não tem acesso à internet deve preencher o 
formulário que está a disposição de todos na secretaria. Qualquer 
dúvida favor falar com o irmão Alano ou Robério. 
 
9.CONGRESSO DA FAMÍLIA 
      O congresso “Socorram os seus” está chegando! As inscrições já 
estão abertas! Procure as irmãs Alice ou Rebeca, ou acesse o site da 
igreja para realizar sua inscrição e obter mais informações! 
Data :30/06 a 02/07/2017 | Valor: R$ 40,00 
 
10.PGMs 
     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm sido uma ben-
ção! Participe! Leve os seus amigos e familiares. 
    ●PGM de adultos/jovens: Quinta  às 21hs - Pr.Dayvid e Jordana 
    ●PGM de adultos com crianças: Terça às 20hs - Rodrigo e Marli 
    ●PGM de jovens: Quinta às 20hs - Jemima, Handel e Marina 
    ●PGM de adolescentes: Sexta às 19h30m - Alice 
Quem quiser mais informações falar com a Jordana no telefone: 
999332503 ou procurar um dos líderes  mencionados. 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 

     Pelas famílias enlutadas: da  irmã Ludmila; Maria Gonçalves; 
Conceição.  Pelos enfermos: Marque; o esposo da irmã Nerice 
(Joaquim);  Ernestina (mãe do Agnaldo), Raimunda (mãe do  irmão 
Almáquio). Pelos desempregados. E de agradecimento pela recupe-
ração do irmão Mateus, que já está em casa.   
  

ATIVIDADES DO MÊS 

 

28/05 - Culto/Batismos 

31/05 -  Culto de oração 
pela família 

04/06 -Comemoração Dia 
do Pastor e do Homem 
Batista/Ceia do Senhor 

          

            ORDEM DOS CULTOS 

NOITE 
Boas vindas e Motivo do Culto  
Chamada à Adoração e ao Louvor 

Oração de louvor 
Ó Senhor, Senhor nosso quão admirável é o teu nome em 

toda terra! (Sl 8.1) 
Por isso te rendemos graças,... 

 
Louvor Congregacional Que Alegria é Crer em Cristo  
Conhecendo os nossos visitantes 

Ó Senhor, Senhor nosso quão admirável é o teu nome em 
toda terra! (Sl 8.1) 

Por isso te rendemos louvor, e te adoramos... 
 

Mensagem Musical 

Mensagem Bíblica: Pr. Marcello Mendanha 

Momento de Ofertório 
Oração de Consagração e oração pelas Crianças 

Batismos 
Mensagem Musical 
Benção apostólica  
Poslúdio Instrumental                             


