
 
 
 
 
 
 

Igreja BatistaIgreja BatistaIgreja BatistaIgreja Batista    
    Jardim das EsmeraldasJardim das EsmeraldasJardim das EsmeraldasJardim das Esmeraldas    

Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho    

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
05/06-João Pedro Mizukami 

06/06-Domerinda 

09/06-Nivia Figueiredo 

10/06-Junio Alvez Araujo 

10/06-André de Souza Siqueira 

ATIVIDADES DE JUNHO 
04/06- Manhã: Dia do Homem Batista 

e do Pastor Noite: Ceia  

11/06-Abertura da campanha de Mis-

sões Estaduais 

30/06-Congresso da família 

1. DIA DO PASTOR E DO HOMEM BATISTA 
     Hoje, no horário do culto da manhã, 
será feito homenagem aos pastores e aos 
homens. Parabéns!  
 
2.CEIA 
    Hoje, no horário do culto da noite, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma 
ordenança de Jesus para sua igreja. Parti-
cipe!  
    Estão escalados para ajudar na ministra-
ção os irmãos: Carlos Sérgio, Ário e Tinoir.  
 

3. OANSE 
    A liderança da Oanse, comunica as    
atividades de encerramento do semestre: 
    10 e 17/06- Gincana: atividades recre-
ativas, esportivas e bíblicas. Para crianças 
e adolescentes.  
     Horário: das 15h às 17h. Venha e traga 
seus filhos e os filhos dos seus vizinhos. 
 
4.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. 
 
 
 

 
 

Equipe Ministerial: 
Pastores: Pr. Dayvid  Lima, Pr. Elias Pascoal, Pr. Samuel Neves, Pr. Marcello 
Mendanha, Pr. João Carlos 
Ministro de música: Demas Junior 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial St. Bela Vista Goiânia. GO   

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

SER PASTOR 

“Fel é a palavra: Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja”(1 Timóteo 3.1) 
 A cada dia o ministério pastoral tem se tornado um ministério difícil, não que tenham 
aumentado os aspectos ministeriais em si, mas sim por um fato que entristece: a falta de dignidade 
de algumas pessoas que se intitulam pastores. Sim, de alguns que se intitulam, pois não foram 
conduzidos ao ministério pastoral pelo reconhecimento da igreja e pela sua forma de agir como 
crentes.  Entretanto, Deus deve ser louvado pelos verdadeiro pastores, chamados pelo Senhor 
para este ministério. No segundo domingo do mês de junho é celebrado o Dia do Pastor, data na 
qual, entre tantas outras, separamos como batistas para agradecer a Deus por aqueles que aceitaram 
o seu chamado para o exercício do ministério pastoral. 
 Ninguém ingressa no ministério sem que tenha a sua vontade direcionada, trabalhada e 
persuadida para o mesmo. Este direcionamento da vontade é fruto da chamada de Deus, o que é um 
fator decisivo. Ninguém pode, como tentou Simão (Atos 8.18-19), comprar um dom espiritual. 
Deus. 
 A chamada envolve a aceitação de alguns atributos, de alguns postulados indispensáveis 
ao exercício do ministério pastoral: fidelidade consciente à Palavra de Deus, crença inabalável no 
valor da alma humana, convicção firme de que fora de Cristo não há salvação, reconhecimento de 
que existe um inimigo pessoal e submissão  da vida ao Espírito Santo. 
 O ministério pastoral é uma obra de excelência e exige caráter cristão maduro e estável 
e uma vida pessoal boa e ordenada. Não há pastores perfeitos, mas o pastor há de ser alguém que 
persegue a perfeição, já que a obra do Ministério da Palavra é uma obra excelente, que exige exce-
lência. O pastor tem como seu modelo e exemplo Jesus Cristo, o que faz com que tenha a incum-
bência de apascentar o seu rebanho e treiná-lo no serviço da igreja. 
 Já a igreja tem a missão de expandir o Reino de Deus. Os pastores vão e vem, mas a 
igreja, como corpo de Cristo, permanece. Quando o pastor é fervoroso, ativo e eficiente os mem-
bros da igreja são espiritualmente vigorosos e ativos. Daí a importância da pregação pastoral. (...) 
  

Continua na próxima página... 

  

Pastoral -  Boletim dominical  -  Junho: Mês de Missões Estaduais                

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes: Manhã- Ilka Bastos/Noite- João Tavares  Introdução: Felipe e Alba 

5.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 
 
6.PGMs 
     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm 

sido uma benção! Participe! Leve os seus amigos e 

familiares. 

           ●PGM de adultos/jovens: Quinta  às 21hs - 

Haniel e Sandrine 

           ● 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. 
 
7.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pela família da irmã Rosa que perdeu a sua mãe, 

a irmã Vitória. Pelos enfermos: esposo da irmã Nerice 

(Joaquim);  Ernestina (mãe do Agnaldo), Raimunda 

(mãe do  irmão Almáquio). Pelos desempregados.  

  



    

    

    

    

    

Culto MatinalCulto MatinalCulto MatinalCulto Matinal    

Encerramento da Escola Bíblica Dominical 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

Dia do Pastor e Dia do Homem Batista   

 

 

 

Culto VespertinoCulto VespertinoCulto VespertinoCulto Vespertino    

Chamada ao Louvor e Adoração 

Boas-vindas e Motivo do culto .....................................................Dirigente  do Culto 

 

Leitura Bíblica Alternada– Salmo 106:1; 145:18; Isaías 40:31  

Dirig.: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom; porque a sua miseri-
córdia dura para sempre.  

Cong.: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam 
em verdade.  

Todos: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas 
como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. 

  

“A Deus Demos Glória”  - 228HCC   -  (Crosby/Doane) 

Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica Alternada– Salmo 117 

Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. 
Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para 

sempre. Louvai ao Senhor.  

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Memorial da Ceia do Senhor 

Distribuição dos elementos: Música inspirativa 

Recolhimento dos Cálices:  “Cristo já Ressuscitou” 135 HCC (Maxwell W.)   

Oração e Benção Apostólica 

(...) É neste sentido que o apóstolo Paulo desenvolve a doutrina do ministério cristão 
no texto de 2 Coríntios 2.14 a 7.16. Sem a convicção inabalável da incumbência divina 
ninguém deve entrar no serviço ministerial.  

Com a certeza da sua vocação, a experiência do poder do Evangelho na sua vida, o 
amor  ao povo e o desejo ardente de servir como embaixador de Cristo, o pastor terá pra-
zer no estudo das Escrituras, no preparo dos sermões para a orientação de conforto espiri-
tual do seu povo e no desenvolvimento da sua igreja no cumprimento da missão. Celebra-

mos a Deus graças neste domingo porque muitos têm atendido ao seu chamado para o 
ministério e a vida pastoral. Deus os abençoe mais e mais a cada dia.   

 
Extraído do portal da Convenção Batista Brasileira 


