
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Dezembro de 2017 

PASTORAL                           

HOJE É O DIA DA BÍBLIA—SEGUNDO DOMINGO DE DEZEMBRO 
Está sendo comemorado em todo o Brasil entre os evangélicos.  
 

A BÍBLIA PERDIDA NO TEMPLO 
 
 

“E Hilquias disse a Safã, o escrivão: “Achei o livro da 
Lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã”(II Cr. 34.15) 

 
  Parte da reforma espiritual promovida pelo rei Josias foi a reconstru-

ção do Templo. Para surpresa de todos, ao limparem alguns rolos manus-
critos descobriu-se que aquele achado era o Livro da Lei, a Bíblia de então 
“Hilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o Livro da Lei no Templo do 
Senhor”(II Cr. 34.15). 

 
  Uma das razões da decadência religiosa do povo judeu, antes de 

Josias, foi exatamente a desobediência da Bíblia. Em função disso, a vida 
do povo adoeceu, cheia de imoralidade, e desonestidades, traições, famí-
lias destruídas e religião paganizada. Em matéria de religião, o povo esta-
va seguindo de tudo, menos a Bíblia. 

 
  Observadores do povo cristão hoje em dia descobrem muitas seme-

lhanças entre o período anterior ao avivamento do rei Josias e o nosso 
tempo atual.  

 
  O fato de que muitas Igrejas estão pregando todo tipo de mensa-

gem, menos a bíblica, explica o destempero espiritual do nosso povo. É 
urgente descobrir a Bíblia em nossos templos e tempo, e entronizá-la no 
seu lugar devido. Acima de tudo, entronizar a Bíblia em nosso coração em 
nossas vidas” (Olavo Feijó— pastor professor e psicólogo-RJ) 

  
  Obrigado Senhor, porque a Bíblia foi achada nos dias de Josias, pre-

servada até aqui para edificação das nossas vidas, e hoje pode ser encon-
trada não só no templo, mas em nossos lares. Que ela possa estar sempre 
no viver diário de cada  membro da 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 

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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão se reu-
nindo. Procure entrar em contato com o 
seu líder.     

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 Matinal Culto Noturno 
Boas Vindas e Comunicações IBJE 

Música Instrumental e Motivo do Culto 

 

Jesus o Emanuel de Deus 

Veio para restaurar a comunhão entre os homem e o seu Criador 

 

Canto:“Surgem Anjos Proclamando”(1ª e 4ª estrofes)104 HCC (Melodia francesa) 

 

Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus  louvor. Vão seus hinos  

ecoando nas montanhas ao redor. 

Glória, glória a Deus nas alturas! 

Povos, tribos celebrai-o! “Glória a Deus” também dizei. De joelhos adorai-o, 

ele é o Cristo, o grandioso Rei! 

 

 Oração invocatória 

 

Jesus o Emanuel de Deus 

Veio para habitar eternamente no coração do homem. 

 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura bíblica em uníssono: 2 Crônicas 29.30 

“E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram”. 

 

Ofertório e cântico congregacional 

Oração de Consagração 

 

Jesus o Emanuel de Deus 

Veio para confirmar a promessa de Deus a nós. 

 

Mensagem bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

Palavras finais e oração 

Música final 

 

 

 
 

Culto de Natal Infantil 
 

Boas vindas e motivo do culto                                                              Dirig. MM Demas e Caio 
 

JESUS: UM PRESENTE DE AMOR 
 

Chamada ao Louvor                                                                                                  Jéssica Mota 

Oração de louvor 

 

Leitura Bíblica: Isaias 9. 6,7 

“Porque um menino nos nasceu (...) Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim” 

 

Música instrumental: “Santo, santo, Santo!”                                João e Carlos Gabriel (violinos)  

 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Momento inspirativo: “Florzinha de Jesus”                                                                Coreografia 

 

Leitura Bíblica: João 3:16 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 

Cântico e ofertório “Pra te Adorar” 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 
 

JESUS: UM PRESENTE DE AMOR 
Mensagem musical: Coro infanto-juvenil IBJE 

“Lindo Natal” 

 

“Maria e o Anjo” 

 

“Não há Lugar” 

 

“Glória In Excelsis Deo” 

 

“Faça um Lugar” 

 

Reflexão Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Momento inspirativo: “Eu te agradeço”                                                                      Coreografia 

Palavras finais e oração 

 

Poslúdio cantado  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.MUSICAL INFANTIL 
      Hoje, no horário do culto da noite, 
será apresentado um musical de Natal 
pelas crianças da nossa Igreja.  Devemos 
convidar outras crianças e os seus pais.  
Certamente será um momento muito edifi-
cante e gratificante ao vermos os nossos 
filhos e netos participando do culto e 
usando desde cedo os seus dons.  
2.CONFERÊNCIAS 
    Estão à disposição de todos, os convi-
tes para as Conferências por ocasião do 
Aniversário da Igreja, com o pastor Eli 
Fernandes. Todos irmãos devem ajudar a 
distribuí-los aos amigos, parentes e vizi-
nhos. Foram confeccionados dois mil.  
3.AGRADECIMENTO 
      A nossa Congregação do Bairro Pau-
lo Pacheco agradece a doação de um 
violão feita pela   irmão José Rodrigues,  
para ser usado nas aulas de música pelos 
adolescentes da Congregação e da co-
munidade.  
4.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, 
teremos um momento de confraternização 
com todos os membros e congregados  da 
Igreja, em comemoração aos 40 anos. 
Mas todos que forem participar devem 
dar os seus nomes o quanto antes, para 
melhor organização do evento. 
     Desde domingo passado foi informa-
do que  a igreja já contratou uma em-
presa para preparar o jantar de confra-
ternização. Mas vamos precisar do apoio 
dos irmãos, porque o custo será muito 
alto. Estamos sugerindo que os irmãos 
deem um presente para a aniversariante 
no valor de R$25,00 por pessoa.  
5.CANTATA DE NATAL 
      O coral da Igreja apresentara a can-
tada de Natal no dia 25, segunda, com 
início às 19:30h. Vamos divulgar, convi-
dar pessoalmente os amigos, vizinhos e 
familiares.  
 

6.PGMs 
       Na semana passada aconteceram os 
encontros de encerramento do semestre.  
Voltam a funcionar no mês de Janeiro, 
enquanto funcionou abençoou muitos ir-
mãos. 
7.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado 
no dia 31 de Dezembro, domingo, com 
início às 10h. Não haverá confraterniza-
ção preparada pela igreja, visto que já 
teremos uma no dia 17 de Dezembro. 
Cada organização poderá fazê-lo em 
separado, se achar  por bem.   
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A irmã Joviana Gonçalves,  interna-
da.; Max, que foi fazer transplante em 
Brasília. Carlos Eduardo, irmão do irmão 
Carlos Sérgio, em tratamento de saúde. A 
tia da irmã Teresinha, Maria Alice, recu-
perando de um transplante. Gustavo e 
Raquel, em tratamento de saúde - Pelos 
desempregados e pelo nosso país. As 
programações de fim de ano da Igreja. 

 
 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.MUSICAL INFANTIL 
      Hoje, no horário do culto da noite, 
será apresentado um musical de Natal 
pelas crianças da nossa Igreja.  Devemos 
convidar outras crianças e os seus pais.  
Certamente será um momento muito edifi-
cante e gratificante ao vermos os nossos 
filhos e netos participando do culto e 
usando desde cedo os seus dons.  
2.CONFERÊNCIAS 
    Estão à disposição de todos, os convites 
para as Conferências por ocasião do Ani-
versário da Igreja, com o pastor Eli Fer-
nandes. Todos irmãos devem ajudar a 
distribuí-los aos amigos, parentes e vizi-
nhos. Foram confeccionados dois mil.  
3.AGRADECIMENTO 
      A nossa Congregação do Bairro Paulo 
Pacheco agradece a doação de um violão 
feita pela   irmão José Rodrigues,  para 
ser usado nas aulas de música pelos ado-
lescentes da Congregação e da comuni-
dade.  
4.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, 
teremos um momento de confraternização 
com todos os membros e congregados  da 
Igreja, em comemoração aos 40 anos. 
Mas todos que forem participar devem 
dar os seus nomes o quanto antes, para 
melhor organização do evento. 
     Desde domingo passado foi informado 
que  a igreja já contratou uma empresa 
para preparar o jantar de confraterniza-
ção. Mas vamos precisar do apoio dos 
irmãos, porque o custo será muito alto. 
Estamos sugerindo que os irmãos deem um 
presente para a aniversariante no valor 
de R$25,00 por pessoa.  
5.CANTATA DE NATAL 
      O coral da Igreja apresentara a can-
tada de Natal no dia 25, segunda, com 
início às 19:30h. Vamos divulgar, convidar 
pessoalmente os amigos, vizinhos e famili-
ares.  

   6.PGMs 
       Na semana passada aconteceram os 
encontros de encerramento do semestre.  
Voltam a funcionar no mês de Janeiro, 
enquanto funcionou abençoou muitos ir-
mãos. 
7.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado 
no dia 31 de Dezembro, domingo, com 
início às 10h. Não haverá confraterniza-
ção preparada pela igreja, visto que já 
teremos uma no dia 17 de Dezembro. 
Cada organização poderá fazê-lo em 
separado, se achar  por bem.   
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A irmã Joviana Gonçalves,  interna-
da.; Max, que foi fazer transplante em 
Brasília. Carlos Eduardo, irmão do irmão 
Carlos Sérgio, em tratamento de saúde. A 
tia da irmã Teresinha, Maria Alice, recu-
perando de um transplante. Gustavo e 
Raquel, em tratamento de saúde - Pelos 
desempregados e pelo nosso país. As 
programações de fim de ano da Igreja. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

10/12-Isabel Mastrella N. 

10/12-André Cavalcante Oliveira  

11/12-Eduardo Augusto Nogueira 

11/12-Everlainy Cristine P. Brito  

11/12-Telma Melo Brito Campos 

12/12-Leticia Borges Alves Araujo 

13/12-Lívia Garcia dos santos  

15/12-Josilucy Cristine Siqueira  

16/12-Dhavi Ferreira Campos 

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

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alba e Ário 

DIRIGENTES 
Manhã:Programa Especial  

Noite:Ministério de Música 

ATIVIDADES DO MÊS 

10/12-Dia da Bíblia 

16/12,17/12,18/12-Comemoração 40 anos IBJE  

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

10/12-Isabel Mastrella N. 

10/12-André Cavalcante Oliveira  

11/12-Eduardo Augusto Nogueira 

11/12-Everlainy Cristine P. Brito  

11/12-Telma Melo Brito Campos 

12/12-Leticia Borges Alves Araujo 

13/12-Lívia Garcia dos santos  

15/12-Josilucy Cristine Siqueira  

16/12-Dhavi Ferreira Campos 

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

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alba e Ário 

DIRIGENTES 
Manhã:Programa Especial  

Noite:Ministério de Música 

ATIVIDADES DO MÊS 

10/12-Dia da Bíblia 

16,17,18/12-Comemoração 40 anos IBJE  

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  


