
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  03 de Junho de 2018 

PASTORAL                           

 
 

MEU LUGAR NO REINO, AMIGO SERVO DE CRISTO 
 

Mais de 50% de nossas igrejas e congregações têm participado 
ativamente tanto no suporte quanto nas ações missionárias. Nosso Se-
minário teve um crescimento de mais de 800%.. Nossos esforços em 
buscar uma proximidade com as Igrejas e pastores na expansão do 
Reino de Deus têm dado frutos. Glórias a Deus! 

Para o ano de 2018 nosso tema é ‘MEU LUGAR NO REINO, AMI-
GO SERVO DE CRISTO’. Temos dois grandes focos aqui. O primeiro é 
esclarecer que nosso chamado é fundamentalmente para intimidade 
com o Mestre, onde nenhum plano, estratégia ou ação pode se tornar 
mais importante do que permanecer nEle, em Seu amor e em Sua Pala-
vra. 

No entanto, esta relação de amizade esclarece também a nossa 
tarefa, essa direção única que Ele tem para cada um de nós. Somos 
amigos e a nós é revelado o Seu plano e como podemos nos envolver 
com o Reino dEle. Intimidade e serviços sempre caminham juntos no Rei-
no. 

Queremos apresentar o que temos alcançado até aqui, provocar-
mos uma reflexão sobre a Missão que Ele nos convida a participar e, 
finalmente, orientarmos as igrejas sobre a mobilização e participação 
na ação missionária em nosso estado. 

Que todos possamos encontrar nosso Lugar no Reino! 
‘Já não os chamo servos... os tenho chamado amigos’ João 15:15 

 
Leandro Tinoco 

Gerente de Missões da CBG (Adaptado) 
 
 

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 
Boas vindas e motivo do Culto 
Prelúdio instrumental 
 
Leitura Bíblica Alternada (1 Timóteo 3:1-5; 8-13) 
DIRIGENTE: Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente 
obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, 
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; Não dado ao vinho, não 
espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não 
avarento; Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com 
toda a modéstia (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá 
cuidado da igreja de Deus?); 
TODOS: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não 
dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância; Guardando o mistério da 
fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, 
se forem irrepreensíveis (...). Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e go-
vernem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como 
diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em 
Cristo Jesus. 
 
Hino: “Ó Senhor Vem me Dirigir”                                                          212 HCC 
Oração 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em ação – comunicações 
 
Recitativo Bíblico em Uníssono: 6 53-57  
Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a 
carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 

mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu 
o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o 
meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu 

vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 
 

Ofertório e cântico: “Coração Puro” 
Oração de dedicação 
 
Mensagem musical: Coro IBJE 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Memorial da Ceia do Senhor 
Distribuição dos elementos – “Digno é o Senhor” 
Ceia 
Oração e Palavras Finais 
 
Poslúdio Instrumental 

ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 
 

Prelúdio – “ Amigo do Senhor” – Ministério de Louvor IBJE 
Saudações e motivo do culto 
 

SOMOS AMIGOS DE JESUS E À NÓS É REVELADO SEU PLANO 
 

Oração invocatória 
IBJE em ação – Comunicações 
 

COMO AMIGOS SERVOS, NOS ENVOLVEMOS COM O REINO DELE... 
 

Hino 410 - Felicidade no Serviço                        
Vídeo missionário -  Palavra do gerente de missões  
Palavra do Promotor de Missões -  Alvos da campanha  
 
Recitativo do tema e divisa: 
 

MEU LUGAR NO REINO – AMIGO SERVO DE 
CRISTO 

 
“Já não os chamo servos ... os tenho chamado amigos”. João 15.15. 

 
Oração por missões 
Vídeo da música tema -  “Coração Missionário” - Índio Mesquita 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de gratidão e oração pelas crianças 
Mensagem musical: Fernandes 
 

... E TESTEMUNHAMOS DA SALVAÇÃO 
 

Mensagem Bíblica: Pastor Elias Pascoal 
Oração final e bênção 
 
Poslúdio 
Recessional instrumental 

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR E POSSE DOS DIÁ-
CONOS. 
      Hoje no horário do culto da manhã 
temos  o momento de Posse dos diáconos 
da Igreja: Tinoir, Maria Emília, Ário, Hani-
el, Rosemeire  Dalira.  
       Será ministrada também, a Ceia do 
Senhor.  Estão escalados para ajudar na  
ministração: os irmãos Tinoir,  Dalira e 
Haniel.               
2.CONVITE.  
     Manuel Eurípedes de Souza(in memo-
rian), Vera Lúcia de Souza;  Cicero Arau-
jo, Alvina Alves Araújo, convidam para as 
bodas de prata dos seus fiilhos: Luciana e 
Júnio, a realizar-se às dezenove horas, 
do dia 9 de junho de 2018, no templo 
desta igreja. 
3ABERTURA DA CAMPANHA DE MIS-
SÕES ESTADUAIS. 
     Hoje no horário do culto da noite, será 
feita a Abertura da Campanha de Mis-
sões Estaduais. Pregará o pastor Elias.  E 
no encerramento o missionário pastor Eli 
Machado. 
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
     Faleceu  e foi sepultado na sexta-
feira, às 9h, o irmão e majór  José Perei-
ra Paz, que era membro da nossa igreja. 
Já não estava vindo aos cultos e estava 
muito debilitado, principalmente depois 
da morte da esposa no ano passado.  
5.BATISMOS.  
     No dia 10 de Junho, haverá batis-
mos. No culto da manhã ouviremos a  
profissão de fé dos candidatos, sendo 
aprovados, serão batizado no  horário 
do culto da noite.      
6. JANTAR DOS NAMORADOS 
    No dia 23 de Junho terá um jantar dos 
namorados, no salão de Eventos Di He-
berty, às 19:30h. Todos os casais estão 
convidados.  
Ingresso casal: R$80,00. Informações:62-
993641730/991354996 
 

7.SOS. VENEZUELANOS. 
     Aviso da nossa JMN : Estamos em Ro-
raima hoje, 07/05/2018, inaugurando a 
Missão Batista Brasil Venezuela.  
      A situação  aqui  é dramática, de 
partir o coração, é  de fome, doenças, 
falta de médicos, abrigos e todas as ne-
cessidades.  Missionários de outras regi-
ões estão ajudando.  
      A sua ajuda pode ser depositada no 
Bradesco. Ag. 0226/conta corrente 
139500-9 Junta de missões Nacionais da 
CBB.  CNPJ: 33.574.617/0001-70 
 8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   O irmão Ulisses comunica que a sua 
mãe foi operada em Brasília, mas conti-
nua em recuperação.  Estão em casa, mas 
em tratamento: Irmão Joaquim, esposo 
da irmã Nerice;  Joviana; Maria Cesária; 
Ernestina e Raimunda(Didi). 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

05/06-João Pedro F. A. Mizukami 

06/06-Domerinda 

09/06-Nivia Aparecida Figueiredo 

PREGADORES 
    Manhã:Pr. Aldimar 

 
Noite:Pr. Elias 

DIÁCONO DE PLANTÃO Tinoir 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Juliana 

DIRIGENTES 
Manhã: Tavares 

Noite:Jemima(Missões) 

ATIVIDADES DO MÊS 

03/06 - Posse dos diáconos e Ceia do Senhor. 
09/06 -Sábado- Comemoração Bodas de Prata Junio/Luciana. 
10/06-Dia do pastor batista/Batismos 
20/06-Culto administrativo 
23/06-Atuação evangelística IBJE -no Bairro/Jantar dos namorados  
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