
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   08 de Outubro de 2017 

PASTORAL                           

O quadro de violência, drogas e tráfico tem aumentado e agravado expo-
nencialmente, e o acesso a esses males tem se tornado fácil e comum na 
vida de muita gente. As cracolândias crescem gradativamente e já invadi-
ram espaços pelas cidades do nosso país.  

 Os usuários de drogas não se escondem mais; não há lugar que caiba 
um número tão grande deles.  Dos 370 mil usuários de crack, 50 mil são 
crianças e adolescentes, segundo a Fiocruz. A Pesquisa Nacional de Saú-
de do Escolar 2015 constatou que 278 mil crianças do 9º ano usaram dro-
gas durante a pesquisa de que participaram. E esse número está só au-
mentando.   Qual será o futuro dessa geração que está crescendo em 
meio a esse cenário devastador? Podemos de alguma forma mudar o rumo 
desses novos cidadãos?  

O movimento VIVER é um programa de prevenção ao uso de drogas, 
que tem como objetivo alcançar crianças e adolescentes de dentro e fora 
das igrejas, por meio de ações intencionais e contínuas de prevenção que 
ensinem as crianças a fazer boas escolhas, inclusive a de dizer não às dro-
gas. O foco do movimento é formar uma geração forte e decidida ao não 
uso de drogas e que seja influenciadora e multiplicadora dessa visão. Nos-
sas igrejas têm um papel essencial na implementação e disseminação des-
se movimento no desenvolvimento de ações do VIVER nas programações 
diárias que promovem.  

 Como pastores, precisamos incentivar nossa juventude e líderes de 
ministérios com crianças a se envolverem com essa causa, pois as crianças 
e adolescentes são os protagonistas desse grande movimento. Transfor-
mar a vida das crianças e adolescentes por meio de ações preventivas é 
fazer dos encontros regulares, que a igreja já tem, um estudo bíblico inten-
cional, convidando as crianças a seguirem os passos de Jesus e de todos 
que escolheram viver de forma agradável a Deus.  

 Trabalhar a prevenção é transformar a vida da criança antes que ela 
tenha contato com as drogas, é transformar um futuro de miséria, pecado, 
tristeza e destruição, consequente das drogas, em um futuro de alegria, 
responsabilidade, crescimento e principalmente compromisso com Deus. 

   E nós podemos ter inúmeras estratégias para ajudar, mas a principal 
é apresentar Jesus como a melhor escolha que podemos fazer. “Instrua a 
criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o pas-
sar dos anos não se desviará deles” (Prov. 22.6) (Revista de Missões) 

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 

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: Acompanhe o seu grupo. 

-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 

Prelúdio Instrumental - Piano 
Boas vindas 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 

 
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o  

povo ao qual escolheu para sua herança.  
(Salmos 33:12) 

 
Chamada ao Louvor: “Firme nas Promessas” 344 HCC 
Oração 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Momento missionário – Campanha de Missões Nacionais 2017 
 
Leitura Bíblica Alternada: 
Dirigente: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a 
angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a 
espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte 
todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele 
que nos amou. (Romanos 8: 35-37) 
Todos: Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o 
porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura 
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso 
Senhor. (Romanos 8:38-39) 

 
Inspiração Musical 
Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Palavras finais  
Poslúdio instrumental 

Obedecer a Deus fazendo a sua vontade 
 

Boas Vindas 
Chamada de louvor e Adoração    
 
Leitura Bíblica alternada: (Jonas 1.3,17 / 1Samuel 15.22) 
Dirigentes: “Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para 
Társis...” 
Todos: “Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e 
ele ficou dentro do peixe três dias e três noites.” 
Crianças: “É melhor obedecer a Deus...” 
 

Obedecer a Deus confiando em sua palavra 
 
Oração de Gratidão e Adoração 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Cânticos    
Aprendendo o Versículo: (Jonas 2.2 ) 

 “Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu.   
Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.” 

 
Dedicação dos dízimos  
 
Oração de dedicação 
Mensagem Bíblica – Ministério de Artes 
 

Obedecer a Deus anunciando a sua mensagem 
 

Mensagem musical – Equipe de Louvor 
Palavras Finais 
 
Oração Final 
Poslúdio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1COMISSÃO DE INDICAÇÃO  
        O pastor Aldimar está convocando a Comissão 
de Indicações eleita pela igreja, para ajudar no 
processo de escolha da nova diretoria, para a sua 
primeira reunião, dia 12, quinta-feira, às 20h,.  
para eleger o seu relator e traçar o plano de tra-
balho.  
 2.NOTA DE FALECIMENTO 
     - Faleceu no sábado passado e foi sepultado no 
domingo, o Joil da Silva Duarte, primo do irmão 
Tinoir.   
     - Faleceu na terça-feira à noite, a irmã Rosilda, 
tia do irmão Inácio, que estava em tratamento de 
saúde. O corpo foi levado e sepultado no Mara-
nhão. Oremos por estas famílias. 
3.CORAL IBJE  
      A pedido da irmã Ana Luiza, ex-diretora de 
musica da Igreja, estamos convocando todos que 
cantaram no coral quando ela  esteve na direção, 
para o culto da saudade, no dia 22 de outubro. 
Tanto àqueles que eram crianças,  como adultos. 
4.ANIVERSARIO DA IGREJA 
         Em sequencia às Comemorações dos 40 anos 
de  aniversário da nossa  Igreja, que começou em 
Agosto, no dia 22 de outubro teremos um Programa 
Especial com a presença da irmã Ana Luiza. Prega-
rá o pastor Alexandre Willic, que foi membro da 
nossa igreja e trouxe a mensagem  na sua posse. 
Será mais um momento histórico de gratidão. 
 5.TRABALHO SOCIAL E EVANGELISTICO 
       A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil e ministério de artes decidiu 
realizar um trabalho na Casa de Amparo ao 
Menor com Câncer, dia 14/10. Antes, porém, 
faremos uma Campanha para conseguir alimen-
tos,  roupas, brinquedos para levar. Dê o seu 
apoio! 
6.PROGRAMA DO DIA DAS CRIANÇAS  
     Será apresentado hoje, no horário do culto 
da noite. Venha, traga as suas crianças e convide 
os filhos do seu vizinho.  
5.HOMENS EM AÇÃO 
    No dia 14 de Outubro, às 20h, haverá mais 
um encontro de homens na residência do irmão 
Ivo. Estará falando aos homens, o pastor Ediu 
Rodrigues, do Rio de Janeiro, sobre o tema: 
“Homens de Deus”.  
7.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com segurança, 
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 

devidas anotações, para o tesoureiro conferir. Se   
você não usa a rede bancária, coloque o dinhei-
ro. 
8. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNIDADE 
ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE a partir deste mês 
de outubro/2017 oferecerá gratuitamente, por 
tempo indeterminado, aulas de violino. Não perca 
esta oportunidade. Entre em contato com a secretá-
ria da igreja ou com o Ministro de Música Demas Jr 
para saber como participar. Outras modalidades 
em breve! O Curso oferece:  
VIOLINO (gratuito), VIOLÃO aos SÁBADOS 9H ÀS 
11H    
PIANO  e TECLADO: às QUARTAS-FEIRAS 15H ÀS 
19H. 
Aberto a todas as faixas etárias pessoas! 
Procurem a secretaria da Igreja, de terça-feira das 
15h às 18h  e as sábados 9h às 12h  para fazerem 
suas matrículas.   
9. APRENDENDO A CANTAR! TÉCNICA VOCAL E 
PRÁTICA CORAL 
Se você deseja cantar e desenvolver seus talentos 
venha participar das aulas de técnica vocal do 
CORO IBJE.  Exercícios, técnica, teoria musical e 
canto através dos ensaios. Contaremos com a parti-
cipação, também de professores cantores convida-
dos. Todos os sábados 16h às 18h. Garanta a sua 
vaga! Informações: MM Demas Jr Obs.As aulas 
estão inseridas nos ensaios. (GRATUITAS) 
10.MISSÕES NACIONAIS 
       As revistas da Campanha não chegaram. 
Estamos devolvendo o dinheiro para quem pa-
gou adiantado. A secretaria irá fazer is-
so.Obrigado.  
12.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, realizado aos 
sábados, a partir das 15h.  
11.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder. 
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os sobrinhos da irmã Marta, em tratamento 
de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo da irmã 
Nerice, Joaquim; irmão Davi(coronel) e sua espo-
sa, irmã Tânia; José Avelino, cunhado da irmã 
Marta; Almerinda Glória; Dinair; Nilda, prima do 
Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio da 
irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. E pelos 
desempregados. Pelo  nosso país. 
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de  aniversário da nossa  Igreja, que começou em 
Agosto, no dia 22 de outubro teremos um Programa 
Especial com a presença da irmã Ana Luiza. Pregará 
o pastor Alexandre Willic, que foi membro da nossa 
igreja e trouxe a mensagem  na sua posse. Será 
mais um momento histórico de gratidão. 
 5.TRABALHO SOCIAL E EVANGELISTICO 
       A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil e ministério de artes decidiu 
realizar um trabalho na Casa de Amparo ao 
Menor com Câncer, dia 14/10. Antes, porém, 
faremos uma Campanha para conseguir alimen-
tos,  roupas, brinquedos para levar. Dê o seu 
apoio! 
6.PROGRAMA DO DIA DAS CRIANÇAS  
     Será apresentado hoje, no horário do culto da 
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filhos do seu vizinho.  
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Rodrigues, do Rio de Janeiro, sobre o tema: 
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esta oportunidade. Entre em contato com a secretá-
ria da igreja ou com o Ministro de Música Demas Jr 
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15h às 18h  e as sábados 9h às 12h  para fazerem 
suas matrículas.   
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canto através dos ensaios. Contaremos com a parti-
cipação, também de professores cantores convida-
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vaga! Informações: MM Demas Jr Obs.As aulas 
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       As revistas da Campanha não chegaram. 
Estamos devolvendo o dinheiro para quem pagou 
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     Este é um trabalho com crianças, realizado aos 
sábados, a partir das 15h.  
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     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
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      Os sobrinhos da irmã Marta, em tratamento 
de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo da irmã 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

08/10-Tábita Araújo Bastos  

12/10-Melquiades A.Santos Neto 

14/10-Terezinha Gomes de Jesus 

14/10-Nerice Rodrigues Seixas  

PREGADORES 
Manhã:Pr.Aldimar 

Noite:Programa Infantil 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alessandra e Felipe 

DIRIGENTES Manhã:Jorge /Noite:Gabriel Martins 

ATIVIDADES DO MÊS 

08/10- Comemoração Dia da Crianças 

15/10- Dia do professor/Homens em Ação 

22/10- Comemoração dos 40 anos da IBJE 
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12/10-Melquiades A.Santos Neto 

14/10-Terezinha Gomes de Jesus 

14/10-Nerice Rodrigues Seixas  

PREGADORES 
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ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alessandra e Felipe 

DIRIGENTES Manhã:Jorge/Noite:Gabriel Martins 

ATIVIDADES DO MÊS 

08/10- Comemoração Dia da Criança 

15/10- Dia do professor/Homens em Ação 

22/10- Comemoração dos 40 anos 


