
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  10 de Junho de 2018 

PASTORAL                           
 

MISSÕES ESTADUAIS 
 

     Neste mês de Junho as igrejas Batista do Estado de Goiás estão em 
Campanha para levantar recursos para Missões.  
 
      Todos os anos, no desejo de que muitos encontrem Cristo como Sal-
vador e Senhor de suas vidas, as Igrejas Batistas levantam expressivas 
ofertas, a fim de que missionários continuem a ser enviados para os 
“campos brancos para a ceifa” 
 
      A nossa igreja estará fazendo o seu esforço em apoiar esta obra. 
Qual será a sua participação? Quem sabe Deus esteja querendo a sua vida 
para ser gasta no trabalho d’Ele?  
 
      Mas se Ele não lhe chama, uma coisa Ele deseja que você faça: EN-
VIE ALGUÉM NO SEU LUGAR. Se você não pode ir para uma grande cidade 
ou para o sertão, alguém precisa ir, e só irá se o irmão contribuir para a 
sua ida. Faça o máximo meu irmão!  Participe da Campanha contribuindo e 
orando. 
 
   Seja um mordomo fiel. As características de um mordomo fiel são: 
 
1.Ele faz de Cristo o Senhor da sua vida; 
2.Ele tem consciência de que Deus é o dono de todas as coisas e de que 
o homem é seu mordomo; 
3.Ele procura descobrir o propósito de Deus em relação aos valores ma-
teriais, na maneira de ganhar, dar e planejar para o futuro.  
4.Ele mostra pela sua contribuição o seu amor e dedicação a Deus. E o  
motivo de dar  é o amor. Dar, amar e crescer, são três verbos que sempre 
andam juntos. Quem ama dá, quem dá cresce em experiência com Deus. 
  
    Dar é um problema apenas para aquele que ainda não foi alcançado 
pelo amor  e a graça de Jesus. Mas para o cristão o dar é sempre  algo 
feito com amor e alegria.   

 
 

 
 

 

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 

Prelúdio instrumental 
Boas vindas e motivo do Culto 
Conhecendo os nossos visitantes 

 
Leitura Alternada: 2 Timóteo 2:15; Provérbios 27:23; Salmos 
143.10 
 
DIRIGENTE: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 
palavra da verdade. 
CONGREGAÇÃO: Procura conhecer o estado das tuas ove-
lhas; põe o teu coração sobre os teus rebanhos, (...) pregues a pa-
lavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, 
exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 
DIRIGENTE: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze 
a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.  
TODOS: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu 
Deus. 
 
Ofertório e Hino: “Cristo, Bom Mestre, Eis Meu Querer” 369 HCC 

Oração  
 
Mensagem Bíblica: Almáquio Bastos 
Homenagem aos Pastores da IBJE 
 
Palavras Finais 
Poslúdio Instrumental 

Prelúdio                                                              Quarteto Expressão 
Boas vindas e motivo do Culto 
 
 
Recitativo Bíblico em uníssono Is 12.5 
“Cantai ao Senhor; porque fez coisas grandiosas; saiba-se isso em toda a ter-

ra” 
 

Hino: “Que Alegria Neste Dia!” 611 HCC 
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Missões estaduais – Campanha 2018 
Tema: “Meu lugar no Reino, amigo servo de Cristo". 
Divisa: em João 15.15 - "Já não os chamo servos... os tenho chamado ami-
gos".  
Musica: Coração Missionário  
Oração  
 
Inspiração musical                                              Quarteto Expressão 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Leitura Bíblica em uníssono (Hb 13.15) 
“Por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto 

dos lábios que confessam o seu nome”. 
  
Ofertório e Cânticos 
Oração  
 
Batismos 
Inspiração musical                                                                Quarteto Expressão 
 
Palavras Finais 
Poslúdio Instrumental 
 

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.BATISMOS.  
     Hoje, no horário do culto da manhã, 
teremos um momento de profissão de fé 
dos candidatos ao batismo. Sendo apro-
vados pela igreja, serão batizados no 
horário do culto da noite.  
    Os candidatos das congregações da-
rão profissão de fé nas congregações e 
estarão no templo  da igreja à noite pa-
ra os batismos.                 
2.DIA DO PASTOR BATISTA. 
    Hoje está sendo comemorado em todo 
Brasil o dia do pastor batista. Inicialmente 
foi criado para homenagear e agradecer 
os pastores aposentados, que abençoa-
ram as igrejas enquanto exerceram o 
ministério.   
     Atualmente passou a ser um momento 
para cada membro agradecer àauele 
pastor que fez parte da sua vida -o 
evangelizou, batizou e acompanhou a sua 
vida cristã.       
3.EVANGELIZAÇÃO. 
     Encontra-se a disposição dos irmãos 
1000 folhetos para serem distribuídos 
entre os amigos e vizinhos.  
      O título do folheto é; FIFA WORLD 
CUP RUSSIA 2018, com uma tabela dos 
jogos, acompanhado de uma mensagem 
evangelística para os leitores. Eles estão 
sendo distribuídos por algumas  igrejas 
batistas da nossa cidade. 
     Vamos sugerir à Comissão de Evan-
gelização a levar a igreja a fazer uma 
distribuição aqui no barro. Para isso pre-
cisamos adquirir uma quantidade maior. 
O custo é R$100,00 para cada mil.  
4.ABERTURA DA CAMPANHA DE MIS-
SÕES ESTADUAIS. 
     A Abertura da Campanha de Missões 
Estaduais foi feita no domingo passado.  
E o encerramento será feito com a pre-
sença do missionário pastor Eli Machado 
5.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 
6.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   O irmão Joaquim, esposo da irmã Ne-
rice;  Joviana; Maria Cesária; Ernestina e 
Raimunda(Didi). 
   A mãe do irmão Ulisses em recupera-
ção de uma cirurgia feita em Brasília. 
********************************** 
É BOM AMIGOS.   
É bom amigos a gente ter. É bom amigos 
a gente fazer. É bom amigos reter, é bom 
amigos a gente rever, é bom amigos 
sempre ter. 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

10/06-Junio Alvez Araújo  

10/06-André de Souza Siqueira  

12/06-Vitor Tavares Montelo 

12/06-Silvia Miranda B. A. Borges 

14/06-Luiza Alves da Silva 

14/06-Gabriel Marques Oliveira 

PREGADORES 
    Manhã: Almáquio 
Noite: Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Ário 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Vitor e Jéssica 

DIRIGENTES 
Manhã: Ilka Bastos 

Noite: Jorge 

ATIVIDADES DO MÊS 

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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