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PASTORAL 

COMO DEVEMOS VIVER?  
SERVINDO VOLUNTÁRIAMENTE 

                               
       São inesquecíveis as palavras de Josué quando, no final da sua vida ape-
lava ao povo de Israel: “Escolhei hoje a quem haveis de servir”  A frase se 
aplica a cada crente em todas as épocas.  Salienta a necessidade de uma 
decisão: “escolhei”. Mostra que a escolha tem que ser voluntária; cada um 
precisa definir-se. Destaca que o tempo para trabalhar para Deus é agora.  
O imperativo veio acompanhado do exemplo: “eu e a minha casa serviremos 
ao Senhor” 
     O velho Testamento mostra que alguns escolhiam afastar-se do serviço 
do Senhor,desobedeciam, falhavam em servir a Deus para servir a outros 
deuses. Anos depois Jesus disse que “não se pode servir a dois senhores”.  
Através dos seus mensageiros Deus lembrava o povo: “preparai o vosso co-
ração ao Senhor e servir a Ele só”(I Sam. 7.3). Disse Davi: “Tu, meu filho 
Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito e uma 
alma voluntária...”(I Cron. 28.9).   
      A quem estamos servindo? Ao pecado? Aos homens?  A nós mesmos?  
A Escritura revela o alvo do cristão na vida presente: “Como servos de Cristo, 
fazendo de coração a vontade de Deus”(Ef.6:6). Meu irmão, o que poderá 
impedi-lo de servir a Jesus e a sua igreja hoje? Fomos salvos para servir 
ao Senhor. Ele precisa de instrumentos humanos, de servos dedicados, para 
realização do Seu trabalho. No Novo Testamento estão claros três aspectos 
da vida cristã: salvação, santificação e serviço. Como servir?  
      >Com alegria, voluntariamente, não forçado, mas de todo o coração. 
Não visando agradar aos homens, em submissão, como Maria a mãe de Jesus 
“Eis aqui a escrava do Senhor; cumpra-se em mim segundo a Sua palavra”. 
Na festa de Caná disse: “Faça tudo quanto ele vos disser”.  
      >Com humildade como Paulo: “Servindo ao Senhor com toda a humil-
dade”.; como Abgail: “A tua serva servirá de criada para lavar os pés dos 
servos do meu senhor” Em gratidão, em reconhecimento pelos benefícios 
recebidos do Senhor. Constantemente,com firmeza e fidelidade;  como tes-
temunhou um monarca pagão de Daniel “O teu Deus, a quem continuamen-
te serves, te livrará”.  
      Meu irmão, faça a oração de consagração de Moody “Usa-me, meu 
Salvador, para qualquer propósito, em qualquer lugar,  para qualquer coisa  
que te convenha. Toma o meu coração, a minha vontade, os meus dons,  o 
meu amor, a minha inteligência, a minha força, os meus braços, meus pés. 
Jamais permita que eu seja abatido pelo desânimo, a frieza; e que eu possa 
lembrar sempre “Jesus precisa de mim, e eu tenho necessidade de Jesus”     

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

St. Bela Vista Goiânia. GO  
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Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO: 
01- Ceia/ Batismos 
07- Culto de jovens/ Casamento 
22- Musical de Natal Infantil 
25- Musical de Natal 
31- Culto de Vigília  
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
02/12- Cássia Lemes Gondim 
02/12- Neuza Souza Rego 
02/12- Reinaldo B. Rocha 
03/12- José Ferreira de Morais  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 
                           Noite: Pr. Elias 
DIRIGENTES: Manhã: Pr. Aldimar 
                          Noite:  João Tavares 
INTRODUÇÃO: Gabriel e Liliane 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Ário 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA IGREJA 
Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
cadastro, acessando o nosso si-
te 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 
acesso a todo o conteúdo do app. 
Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 
dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 
-Aniversariantes: Consulte e envie mensagens 
aos aniversariantes do dia. 
-Vídeos e áudios: Assista vídeos de interesse da 
igreja. Em breve, teremos os cultos também. 
 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 
 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 
 
EQUIPE MINISTERIAL: 

 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 
996171107/ 32422503 
 
Ministro de Música:  
MM. Demas Junior  
99339-1714 
 
Pastores colaboradores: 
Pr. Elias Pascoal  
Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 
Pr. Ailton Bastos 
Pr. Abelardo 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.CEIA DOS SENHOR. 
     Hoje, no horário do culto da manhã, teremos 
a ministração da Ceia do Senhor.  Estão escala-
dos para ajudar na ministração os irmãos: Hani-
el, Dalira e Tinoir.  
2.AGRADECIMENTOS: 
      Registramos aqui em nome da Igreja os 
agradecimentos pelo apoio durante as Confe-
rências: ao Ministério de Música, na pessoa o 
seu ministro Demas, a todos os coristas, ao pia-
nista, ao Quinteto Expressão; a Comissão de 
programas Especiais, de Integração de Introdu-
ção, de Artes, Multimídia e Sonoplastia. Que 
Deus a todos recompense! 
3.BATISMOS. 
       Hoje, antes da Ministração da Ceia, ouvire-
mos a profissão de fé dos candidatos ao batis-
mo, que sendo recomendados pela igreja, des-
cerão as águas no horário do culto da noite.  
4. COMISSÃO DE INDICAÇÃO 
     Precisamos de sua participação na vida da 
igreja, por isso contamos com seus talentos, seu 
tempo e com sua fidelidade para com nosso 
Deus e nossa igreja. Escolha uma área na Igreja 
para trabalhar! Sejamos constantes e perseve-
rantes na Obra do Senhor. 
5.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
     “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:  21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  
          21-26-Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º  Assembléia da CBB 
 6.CHURRASCO DO CENTENÁRIO - PARA OS 
BATISTA GOIANOS. 
-Dia 14/12/ ás 9h, no ACAMBAGO. 
-Valor por pessoa (de 13 a 100 anos):R$20,00.  
-De 7 a 12 anos: R$10,00. De 0 a 6: grátis.   
7.CONVITE. 
     A Igreja Batista em Célia Maria, Aparecida 
de Goiânia, convida a nossa igreja para as 
comemorações do seu aniversário nos dias 7 e 8 
de Dezembro. Ela é filha da nossa Igreja.      
8.CD PARA MISSÕES: 
       O irmão Cleofas ofereceu para a Igreja  
10 CDs do conjunto “Louvor dos Remidos”,  com 
o tema “Jesus em sua glória”, composto por 
homens de várias igrejas batistas. Compre e 
você receberá inspiração para a sua vida. Se-
rão  vendidos em prol de Missões, ao preço de 
R$10.00 cada. O trabalho está excelente! 
9.DIA DA BÍBLIA. 
     No próximo domingo, será comemorado em 

todo Brasil e em todas igrejas evangélicas “O 
Dia da Bíblia”. No culto da manhã as crianças 
apresentarão um programa. No culto da noite 
teremos uma mensagem alusiva a este Dia.  
10.PROGRAMAÇÃO DE NATAL. 
    O Departamento Infantil irá preparar as 
crianças a partir de hoje, para apresentar o 
musical de Natal: “O grande aniversário” com 
teatro e música, no dia 22, no horário do culto 
da noite.   
    O coral de adultos da Igreja estará apresen-
tando um musical de Natal no dia 25, às 20hs. 
Não faça outro compromisso nestas datas. Espe-
ramos o apoio de toda a Igreja com a presença.  
 11.BAZAR MISSIONÁRIO. 
      A equipe de promoção de missões, já está 
recebendo as doações para o Bazar Missioná-
rio.  Você  pode trazer a sua doação e deposi-
tar em uma caixa colocada no  hall de entrada 
do templo. Ele está previsto para o dia 07/12, 
das 10:00h às 18:00hs. 
      Objetivo: A verba arrecadada será desti-
nada à Missões Estaduais.  O que doar? Rou-
pas, calçados e acessórios ((com exceção de 
brincos, colares e anéis) femininos, masculinos e 
infantis. (favor não enviar roupas intimas e de 
banho).  Artesanatos e itens decorativos.  
 12.UTILIDADE PUBLICA. 
    -Comunicamos a quem possa interessar que 
estão a venda: duas camas de solteiro(150 
reais cada); um fogão novo 6 bocas(400 reais; 
uma mesa com cadeiras(1000 reais); uma mesa 
para computador.  Os interessados devem ligar 
para o telefone:  991016154.  
   -Aluga-se um barracão com 2 quartos, 1 sala, 
1 cozinha e 1 área de serviço, no Jardim das 
Esmeraldas. Interessado ligar para: 984265721  
13.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
   A irmã Alexandra, recuperando de um cirur-
gia. O irmão Elielton, sobrinho da Maria Emília,    
vai se submeter uma cirurgia de risco, hoje, em 
São Pualo.  A irmã Dora também  se submeterá 
a uma cirurgia, provavelmente nesta semana. 
Em tratamento de saúde: Antônio(cunhado da 
Marta)– Nilton Joaquim, Ernestina, Maria Rita 
(esposa do Pr. Vanderlei da PIB). 
14.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Os ensaios 
para apresentar o musical de Natal acontecem 
aos sábados às 16h  
15.OANSE. 
     Este trabalho com criança entrou de recesso, 
só volta às suas atividades  em Fevereiro/2020 

Boas-vindas e motivo do Culto 

Prelúdio e Oração Invocatória 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Profissão de Fé dos candidatos ao  

Batismo 

  

Leitura Alternada: Cl 1.15-17; Ap 5.12 

 

DIRIGENTE: O Filho amado é ima-
gem do Deus invisível, o primogênito 
de toda a criação; porque nele foram 
criadas todas as coisas nos céus e na 
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 
tronos, dominações, sejam principa-
dos, sejam potestades. 

  

TODOS: Tudo foi criado por Ele e 
para Ele. Ele é antes de todas as coi-
sas, e nele subsistem todas as coisas 

 

Ofertório e Cânticos  

Oração de gratidão 

 

Mensagem Bíblica:  

Pr. Aldimar Miranda                         

 

Distribuição dos elementos:  

“Cantai Louvores” Hino 85 CC                        

 

Memorial da Ceia do Senhor 

Recolhimento dos Cálices:                         

  Hino 126 CC “ Louvai” 

 

Pastorais e Oração final 

Poslúdio instrumental 

NOITE 

Boas-vindas e motivo do Culto 

Prelúdio e Oração Invocatória 

  

Recitativo Bíblico Alternado com Hino 

  

TODOS: Cantai ao Senhor um cântico 
novo, cantai ao Senhor toda a terra. 

Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; 
anunciai a sua salvação de dia em dia. 
Anunciai entre as nações a sua glória; 

entre todos os povos as suas  

maravilhas. (Salmos 96:1-3) 

  

 “Vinde, Cristãos, Cantai” 235HCC  

Oração de Louvor  

  

Conhecendo os nossos visitantes 

Apresentação de Criança 

 

 

Batismos  

 

Leitura Bíblica em uma só voz: 

 

 “Mas, assim como é santo aquele que 
os chamou, sejam santos vocês também 
em tudo o que fizerem”.1 Pedro 1:15  

 

Ofertório e Cânticos 

Oração pelas crianças 

 

Inspiração musical: Dalton Santana                        

Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal  

 

Pastorais e Oração final 

Poslúdio instrumental 


