
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  05 de Novembro de 2017 

PASTORAL                           

A IGREJA E OS DIÁCONOS 
 

A nossa Igreja já teve diáconos oficiais no sistema de rodízio, por 3 anos, mas 
quando chegou o momento da recondução ou renovação embora tendo pessoas 
capazes, não estavam  disponíveis.  

 Acreditamos que hoje vivemos uma nova realidade. Vamos providenciar uma 
nova pesquisa para que  a igreja possa ajudar no processo da escolha. Temos 
pessoas preparadas, com vida cristã que atende as exigências bíblicas e dispo-
nibilidade. 

1.O ministério Diaconal. Os oficiais bíblicos de uma igreja batista são o pas-
tor e os diáconos. O pastor é ordenado por uma igreja após ser examinado por 
um Concílio de pastores para servir ao ministério da Palavra. 

O diácono é escolhido pela igreja para o ministério da Benevolência, deven-
do estar a disposição  durante os trabalhos da Igreja para ajuda-la em qual-
quer outro serviço - visitação etc.  

 2.Qualificações para o Diaconato:  
• De acordo com Atos 6:16: Os diáconos devem ser moralmente equipados

(de boa reputação); os Diáconos devem ser espiritualmente equipados(cheios do 
Espírito Santo); os diáconos devem ser mentalmente equipados(cheios de sabe-
doria)  

•De acordo com I Timóteo 3:8-13: Honesto e sábio nas decisões; Não de 
língua dobre;Temperante; Bom mordomo das possessões;Primeiro testado para o 
cargo; Homem de fé; Irrepreensível; Monógamo; Deve governar bem os filhos e 
sua própria casa. 

3.Deveres:  
Servir as mesas: 
•Do Senhor - na distribuição da Ceia do Senhor. 
•Do pastor - Tratar do sustento pastoral - principalmente nas igrejas de pou-

cos recursos, para que a família pastoral não passe necessidades. 
•Dos pobres - Deve estar atento as necessidades sociais e filantrópicas das 

pessoas da igreja e fora, na media do possível.  
 Esperamos que em breve possamos eleger os novos diáconos para abençoa-

rem a nossa Igreja.  
 

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     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

-Seminarista Aylon Serbeto 

 998669315 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 

 

Alguns itens presentes no nosso APP, para 

celular: 

-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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão se reu-

nindo. Procure entrar em contato com o 

seu líder. 

OANSE: Este é um trabalho com crianças, 

realizado aos sábados, a partir das 15h.  

-Cadastro de visitantes: Os dados serão 

incluídos no aplicativo, e poderá ser con-

sultado mais tarde. 

-Lista dos profissionais: Cadastre sua 

profissão, e divulgue através do app, en-

tre os membros da igreja.  

     



Culto Matinal Culto Noturno 
Saudações e Boas Vindas 

Prelúdio instrumental                                                                                               
Oração Invocatória 

 

“Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque 

fiel é aquele que fez a promessa” Hb 10.23 

 
Canto congregacional: “Firme nas Promessas” 344HCC 

Saudação aos nossos visitantes 

 

Recitativo Bíblico: (Levítico 22:33,32.) 

“Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-

vos, porque amanhã o Senhor fará Maravilhas no meio de vós”. 

 

Orações frases 

Momento de cânticos e ofertório 

Oração de louvor 

 

Mensagem Bíblica 

Memorial da Ceia do Senhor 

 

Distribuição dos Elementos                             “Digno é o Senhor”   

Ceia 

Recolhimento dos Cálices                                        “Te Agradeço” 

 

Palavras finais 

Oração final 

Poslúdio 

Chamada ao louvor e adoração 

Saudações e Boas Vindas 

 

Leitura Bíblica: Salmo117 

“Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos.  

Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do 

Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor”. 

 

Hino congregacional:  80 HCC “Bendito Seja Sempre o Cordeiro” 

Oração de louvor 

Saudação aos nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica Alternada: Hebreus 1.3 e Filipenses 2.9 

 

Dirigente: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão 

exata do seu ser, sustentando todas as coisas por Sua palavra pode-

rosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se as-

sentou à direita da Majestade nas alturas. 

 

Congregação:  Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu 

o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus 

se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra e toda lín-

gua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 

 

Momento de cânticos e ofertório 

Oração de consagração e pelas crianças 

 

Mensagem Bíblica 

Palavras finais 

Oração e Benção Apostólica 

Poslúdio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR 
      Hoje, no horário do culto da manhã, será  
ministrada  a Ceia do Senhor. Ela é uma orde-
nança de Jesus para a Sua igreja e nós procu-
ramos obedecê-la regularmente. O Novo 
Testamento diz que a igreja se reunia no pri-
meiro dia da semana, no domingo. Estão esca-
ladas para ajudar na ministração as irmãs: 
Cassia, Rosimeire e Terezinha. 
2.NOTA DE NASCIMENTO 
    Nasceu dia 31 de outubro a esperada 
Juliana, filhinha dos irmãos: André Siqueira e 
Rafaela.   Parabéns aos pais, avós e tios(as).  
3.CONGRATULAÇÕES  
       Informamos à Igreja que o pastor Elias 
concluiu o seu doutorado em Educação no dia 
31 de outubro, na UFG.  Foi uma grande vitó-
ria, pois sabemos das suas lutas, dos seus mui-
tos afazeres: como cuidar da família,  profes-
sor e colaborador com a nossa igreja.  Todos 
nós da IBJE o parabenizamos. A Deus toda 
glória! 
4.AUSÊNCIA DO MINISTRO 
       O Ministro de Musica da Igreja, irmão 
Demas, foi convidado para participar do 
Encontro Sinfônico na cidade de Recife, que  
teve inicio dia 02 de novembro, com  término 
previsto para hoje.   No culto administrativo a 
igreja atendeu o seu pedido para estar au-
sente dos trabalhos da igreja e  participar. O 
seu retorno está previsto para hoje. 
5.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
        No dia 12 de Novembro, dentro das 
comemorações do 40 anos da Igreja,  conta-
remos com a presença do pastor Davi Siqueira  
Machado, ele foi o primeiro pastor efetivo. 
Será mais um momento comemorativo - um 
culto de adoração e gratidão a Deus. Em 
cada culto estamos agradecendo àqueles 
que nos ajudaram a construir a história des-
ta igreja.   
6.MISSÕES NACIONAIS 
    A Campanha terminou no domingo passa-
do, mas não a oportunidade de ofertar. Hoje, 
depois do culto da noite, faremos mais um 
esforço para conseguir recursos para a obra 
Missionária -  será vendida jantinha com chur-
rasco ao preço de R$10,00. Comendo aqui ou 
levando para casa estará dando mais uma 
ajuda para esta obra de Deus. 
 

7.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
   Agenda de reuniões: 07/11; 14/11, 2111; 
28/11 e 25/12, ás 20h. 
 8.HOMENS EM AÇÃO 
     O irmão Tavares comunica que a próxima 
reunião dos homens será no dia 11 de Novem-
bro, sábado, na residência do Claudio, esposo 
da irmã Odália,  perto da Unifan.  Participe! 
9.ENCONTRO DE CASAIS 
    A  liderança dos casais comunica que a 
próxima reunião será no dia 18 de Novem-
bro, sábado, no templo.  
10.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com seguran-
ça, faça transferência bancária. Bradesco: 
agência 2747-2 CC 1512-1  
Banco do Brasil: agência 3648-X CC 123246-
0.    CNPJ 00.147.470/0001-82.  
     Coloque no gasofilácio só o envelope com 
as anotações, para o tesoureiro conferir. Se 
você não usa a rede bancária,  coloque em 
dinheiro. 
11.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversá-
rio, a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezem-
bro, às 19:30min, tendo como orador oficial o 
pastor Dinart José  de Souza, da cidade de 
Campo Grande -MS.  Tema; “Escatologia em 
tempos pós moderno.” Participação musical: 
Quarto expressão da IBJE. 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos Sérgio, 
em tratamento de saúde. O pai da irmã Cynthya 
em tratamento.  Os sobrinhos da irmã Marta, 
em tratamento de saúde - Gustavo e Raquel. 
O esposo da irmã Nerice, Joaquim;  José Ave-
lino, cunhado da irmã Marta; Nilda, prima do 
Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio da 
irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos 
desempregados e pelo nosso país. 
      
      

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.CEIA DO SENHOR 
      Hoje, no horário do culto da manhã, será  
ministrada  a Ceia do Senhor. Ela é uma orde-
nança de Jesus para a Sua igreja e nós procu-
ramos obedecê-la regularmente. O Novo Tes-
tamento diz que a igreja se reunia no primeiro 
dia da semana, no domingo. Estão escaladas 
para ajudar na ministração as irmãs: Cassia, 
Rosimeire e Terezinha. 
2.NOTA DE NASCIMENTO 
    Nasceu dia 31 de outubro a esperada Juli-
ana, filhinha dos irmãos: André Siqueira e 
Rafaela.   Parabéns aos pais, avós e tios(as).  
3.CONGRATULAÇÕES  
       Informamos à Igreja que o pastor Elias 
concluiu o seu doutorado em Educação no dia 
31 de outubro, na UFG.  Foi uma grande vitó-
ria, pois sabemos das suas lutas, dos seus mui-
tos afazeres: como cuidar da família,  profes-
sor e colaborador com a nossa igreja.  Todos 
nós da IBJE o parabenizamos. A Deus toda 
glória! 
4.AUSÊNCIA DO MINISTRO 
       O Ministro de Musica da Igreja, irmão 
Demas, foi convidado para participar do En-
contro Sinfônico na cidade de Recife, que  teve 
inicio dia 02 de novembro, com  término pre-
visto para hoje.   No culto administrativo a 
igreja atendeu o seu pedido para estar ausen-
te dos trabalhos da igreja e  participar. O seu 
retorno está previsto para hoje. 
5.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
        No dia 12 de Novembro, dentro das 
comemorações do 40 anos da Igreja,  contare-
mos com a presença do pastor Davi Siqueira  
Machado, ele foi o primeiro pastor efetivo. 
Será mais um momento comemorativo - um 
culto de adoração e gratidão a Deus. Em 
cada culto estamos agradecendo àqueles que 
nos ajudaram a construir a história desta 
igreja.   
6.MISSÕES NACIONAIS 
    A Campanha terminou no domingo passado, 
mas não a oportunidade de ofertar. Hoje, 
depois do culto da noite, faremos mais um 
esforço para conseguir recursos para a obra 
Missionária -  será vendida jantinha com chur-
rasco ao preço de R$10,00. Comendo aqui ou 
levando para casa estará dando mais uma 
ajuda para esta obra de Deus. 
     

7.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
   Agenda de reuniões: 07/11; 14/11, 2111; 
28/11 e 25/12, ás 20h. 
 8.HOMENS EM AÇÃO 
     O irmão Tavares comunica que a próxima 
reunião dos homens será no dia 11 de Novem-
bro, sábado, na residência do Claudio, esposo 
da irmã Odália,  perto da Unifan.  Participe! 
9.ENCONTRO DE CASAIS 
    A  liderança dos casais comunica que a 
próxima reunião será no dia 18 de Novembro, 
sábado, no templo.  
10.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com seguran-
ça, faça transferência bancária. Bradesco: 
agência 2747-2 CC 1512-1  
Banco do Brasil: agência 3648-X CC 123246-
0.    CNPJ 00.147.470/0001-82.  
     Coloque no gasofilácio só o envelope com 
as anotações, para o tesoureiro conferir. Se 
você não usa a rede bancária,  coloque em 
dinheiro. 
11.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversário, 
a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezembro, 
às 19:30min, tendo como orador oficial o 
pastor Dinart José  de Souza, da cidade de 
Campo Grande -MS.  Tema; “Escatologia em 
tempos pós moderno.” Participação musical: 
Quarto expressão da IBJE. 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos Sérgio, 
em tratamento de saúde. O pai da irmã Cynthya em 
tratamento.  Os sobrinhos da irmã Marta, em 
tratamento de saúde - Gustavo e Raquel. O 
esposo da irmã Nerice, Joaquim;  José Aveli-
no, cunhado da irmã Marta; Nilda, prima do 
Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio da 
irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos 
desempregados e pelo nosso país. 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

05/11-Fernanda Serbêto 

09/11-Moacir Joaquim da Silva 

11/11-Nilza Pereira da Silva 

11/11-Patrícia R. B. Leite 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Marcello 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Elissônia e Carlos Sérgio  

DIRIGENTES Manhã: Pr. Aldimar/Noite:Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

05/11-Ceia do Senhor 

12/11- Comemoração 40 anos IBJE  

  26/11-Homenagem Ministro de Música 
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