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Boletim Informativo Semanal —   03  de Setembro de 2017 
               PASTORAL      A OBRA DE DEUS E A NOSSA NA REDENÇÃO 

 1.A obra de Deus na  redenção.   

     O plano de redenção da humanidade foi  Dele.  O plano de redenção 
começou na eternidade, quando Ele viu o problema que o pecado traria. Sepa-
raria Dele a raça humana e a impossibilidade de desfrutar a vida feliz e eterna 
que Ele daria para o ser humano. O pecado teria que ser castigado com a morte 
e o único modo de salvar o pecador seria uma pessoa inocente tomar-lhe o lu-
gar. 

   Desse modo, Deus planejou que Ele mesmo sofreria o castigo que nossos 
pecados mereciam. Deus Filho, assumiria a forma humana e morreria em nosso 
lugar. Ressurgiria e daria vida eterna a todos quantos o aceitassem como Se-
nhor e Salvador. O Espírito Santo viria habitar neles e dar-lhes  uma nova natu-
reza.  Quebraria o poder do pecado e os faria filhos de Deus. Este foi e é o pla-
no divino da redenção.   Destes fatos todos nós sabemos bem, inclusive que 
a  realização destes fatos, não dependem de nós, só Dele.  

2.A nossa obra na redenção. 

   Deus tem um segundo plano na obra da redenção que depende de nós.  Ele 
viu a necessidade de mensageiros para levar as boas noticias da redenção ao 
mundo todo. Que melhores mensageiros poderia haver do que aqueles que ex-
perimentaram a Sua salvação?   

    Eles seriam as suas melhores testemunhas. As suas vidas seriam a prova 
da autoridade da salvação da qual falariam. O Salvador os acompanharia. O 
Espírito Santo operaria por meio deles. Formariam a Igreja do Senhor Jesus, 
unidos a Ele em sua obra de redenção. O plano de Deus é operar através de 
todos os salvos, da Sua igreja,  para levar o evangelho todo, a todo o mundo. 

   Se o método divino de evangelização é operar por meio do seu povo, a nos-
sa responsabilidade é permitir-Lhe fazer. Na evangelização vemo-nos envolvi-
dos com Deus.  Ao aceitar o seu plano, aceitamos certas responsabilidades com 
Deus, com a igreja e a nossa  relações com outros. Na evangelização somos 
sócios com Deus em Sua abra de salvar os perdidos. Ele dirige todo o plano e 
escolhe pessoas diferentes dentro do plano e espera que todos estejam envolvi-
dos no Seu plano. 

   Lembremos: O plano da redenção começou em Deus. A segundo parte   
depende da nossa parte,  através da evangelização para a redenção dos outros. 
É grande a nossa responsabilidade! A parte Dele já foi cumprida e a nossa? Te-
mos cumprido?  

 

     

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 

Prelúdio  

Boas vindas 

 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do 

pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais 

se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo 

em comum.” 

(Atos 2:42-44) 

Hino congregacional 

Oração 

Visitante seja bem-vindo! 

 

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em ca-

sa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus, e 

caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja 

aqueles que se haviam de salvar.” 

(Atos 2:46-47) 

 

Cânticos e ofertório 

Oração de gratidão 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal 

Memorial da Ceia do Senhor 

 

Distribuição dos elementos: “O Rei da Glória” 194 HCC 

Celebração da Ceia 

 

 

Recolhimento dos cálices: “Vencendo vem Jesus” 112 CC 

Pastorais 

Oração e Poslúdio 

 

Chamada ao  

Boas vindas 

 

“O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozi-

jará em você; com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com bra-

dos de alegria.” 

(Sofonias 3.17) 

 

Canto congregacional:  Santo! Santo! Santo! 2HCC 

Visitante seja bem-vindo! 

 

“Naquele tempo eu ajuntarei vocês; naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes 

darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua 

sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor.” 

(Sofonias 3.20) 

Momento de intercessão 

Leitura Bíblica: Salmo 9.1 e 2 

 

“Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravi-

lhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssi-

mo.” 

Cânticos e ofertório 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

Mensagem musical 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

Testemunho de vida: Jemima Botelho 

Oração final 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR 
   Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma or-
denança do Senhor. Participe!  Estão escala-
das para ajudar as irmãs: Ester, Maria Emília 
e Rosimeire. 
 
2.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
    Seguido a Programação de Comemoração 
dos 40 anos de Aniversário da Igreja, no pró-
ximo domingo contaremos com a presença do 
pastor Diogo e da irmã Walena. Temos certe-
za de que será mais uma festa espiritual, um 
momento para abençoar a nossa Igreja. Ve-
nham e convidem  os  parentes, amigos e vizi-
nhos. 

 

3.HOMENS EM AÇÃO 
    Ontem os homens se reuniram mais uma 
vez. O encontro foi  na residência do irmão 
Junior Araújo. Ouviram uma palestra edifican-
te e  aumentaram a comunhão. Agradecemos 
à irmã Luciana, hospedeira, que preparou 
uma refeição deliciosa para todos.   
 
 4.NOTA DE AGRADECIMENTO 
       Em nome da igreja agradecemos aos 
jovens pelas programações apresentadas no 
domingo passado. Pelo que vimos e ouvimos 
dos irmãos, foi muito edificante!  
        Agradecemos a Deus pelo jovens da 
nossa igreja que têm colocado os seus dons a 
serviço do Senhor. Que mais jovens da nossa 
igreja se unam a estes para serem úteis a 
Igreja e a obra de Deus. Parabenizamos a 
liderança.  
 
5.MISSÕES NACIONAIS 
      ●Campanha de oração. A nossa Junta 
está lançando uma Campanha de 40 dias de 
oração pelo Brasil, de 03/09 a 15/10. Como 
da outra vez, ela disponibilizou uma revista 
com estudos edificantes, para todos os dias, 
ao preço de R$6,00.  
       Quem tiver interesse, favor falar com a 
secretária da Igreja ou ligar depois. Vamos 
providenciar revistas baseado nos pedidos   
        ●Campanha de Missões Nacionais. A 
Abertura da Campanha em nossa Igreja será   

no dia 17 de Setembro com a presença do 
missionário Ivan, que trabalho  no Rio Grande 
de Norte.  
 
6. CORO IBJE  
    Seguido a Programação de Comemoração 
dos 40 anos de Aniversário da Igreja, a irmã 
Walena estará conosco no dia 8, sexta-
feira ,20h e sábado, dia 9, às 16h para ter 
um encontro musical com o coro. Nesta oportu-
nidade haverá ensaio de repertório, técnica 
vocal e outras atividades. Não percam!! 
 
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 quintas
-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. Pelo  nosso país. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          

  1.CEIA DO SENHOR 
   Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma orde-
nança do Senhor. Participe!  Estão escaladas 
para ajudar as irmãs: Ester, Maria Emília e 
Rosimeire. 
 
2.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
    Seguido a Programação de Comemoração 
dos 40 anos de Aniversário da Igreja, no pró-
ximo domingo contaremos com a presença do 
pastor Diogo e da irmã Walena. Temos certe-
za de que será mais uma festa espiritual, um 
momento para abençoar a nossa Igreja. Ve-
nham e convidem  os  parentes, amigos e vizi-
nhos. 

 

3.HOMENS EM AÇÃO 
    Ontem os homens se reuniram mais uma vez. 
O encontro foi  na residência do irmão Junior 
Araújo. Ouviram uma palestra edificante e  
aumentaram a comunhão. Agradecemos à irmã 
Luciana, hospedeira, que preparou uma refei-
ção deliciosa para todos.   
 
 4.NOTA DE AGRADECIMENTO 
       Em nome da igreja agradecemos aos 
jovens pelas programações apresentadas no 
domingo passado. Pelo que vimos e ouvimos 
dos irmãos, foi muito edificante!  
        Agradecemos a Deus pelo jovens da 
nossa igreja que têm colocado os seus dons a 
serviço do Senhor. Que mais jovens da nossa 
igreja se unam a estes para serem úteis a Igre-
ja e a obra de Deus. Parabenizamos a lide-
rança.  
 
5.MISSÕES NACIONAIS 
      ●Campanha de oração. A nossa Junta 
está lançando uma Campanha de 40 dias de 
oração pelo Brasil, de 03/09 a 15/10. Como 
da outra vez, ela disponibilizou uma revista 
com estudos edificantes, para todos os dias, ao 
preço de R$6,00.  
       Quem tiver interesse, favor falar com a 
secretária da Igreja ou ligar depois. Vamos 
providenciar revistas baseado nos pedidos   
        ●.Campanha de Missões Nacionais. A 
Abertura da Campanha em nossa Igreja será   
 

no dia 17 de Setembro com a presença do 
missionário Ivan, que trabalho  no Rio Grande 
de Norte.  
 
6. CORO IBJE  
    Seguido a Programação de Comemoração 
dos 40 anos de Aniversário da Igreja, a irmã 
Walena estará conosco no dia 8, sexta-
feira ,20h e sábado, dia 9, às 16h para ter 
um encontro musical com o coro. Nesta oportu-
nidade haverá ensaio de repertório, técnica 
vocal e outras atividades. Não percam!! 
 
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; Almerin-
da Glória; Dinair; Ernestina (mãe do Agnaldo), 
Raimunda (mãe do irmão Almáquio). E pelos 
desempregados. Pelo  nosso país. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

04/09-Luis Fernando M. Pinho 

05/09-Ilka Alves Araújo Bastos 

05/09-Ludmila Ferraz Mizukami 

06/09-Marcos Vinicius Lopes 

06/09-Geovani Sousa 

06/09-Josenice Totes Morais 

07/09-Handel Meneses Lopes  

08/09-Lais Cristina Gonçalves 

08/09-Maria Glória Silva 

09/09-Haniel Lucio Meneses Lopes 

09/09-Nildete de Fátima Rezende 

PREGADORES Manhã:Pr.Elias/Noite:Pr.Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Felipe 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

03/09 -Ceia 

10/09 -Comemoração Aniversário da Igreja 

17/09 -Abertura da Campanha de Missões 
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