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www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 11 de Novembro de 2018 

PASTORAL                           

DIA DE BOAS NOVAS 
 “Então, disseram uns para os outros:  Não fazemos bem; este dia é dia 

de boas-novas, e nos calamos; se esperarmos até  à luz da manhã, algum 
mal nos sobrevirá; pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei”(II R. 
7:9) 

  O contexto, nós sabemos,  a cidade de Samaria foi cercada pelo ini-
migo, o rei da Síria, o que gerou muito sofrimento e morte. Mas em meio des-
sa situação-limite, o profeta Eliseu anunciou as boas novas, predisse a abun-
dância de viveres. Deus de fato usou quatro homens leprosos para mudar 
aquela situação. Que lições podemos tirar dessa passagem para os nossos 
dias, ou para hoje? As coisas podem mudar:  

1.Quando somos despertados pela consciência da realidade do mun-
do que está ao nosso redor, com todas as suas necessidades físicas e espiritu-
ais. Foi o que aconteceu com os quatro homens leprosos. Agora que não ti-
nham mais fome, nem sede. Tinham roupa, prata e ouro, tudo  com sobra; 
tinham sobrevivido, lembraram daqueles que estavam à sombra da morte. A 
consciência os acusava.  

2.Quando somos despertados pela compaixão pelos que sofrem fisi-
camente  e estão perdidos espiritualmente. Sem ela ficamos indiferentes, aco-
modados por estarmos bem alimentados espiritualmente, esquecidos das al-
mas que estão perecendo sem o pão espiritual, aflitas, nas trevas, sem paz, 
sem perdão, sem salvação. 

  Hoje quando ouvimos as notícias veiculadas pelos meios de comuni-
cação, parece que selecionamos um canal de más notícias, pois é apenas isto 
que nos chega. E não é só no Brasil que isto acontece, no mundo inteiro só se 
ouve falar de doença,  violência, que o narcotráfico prospera de modo assus-
tador, a destruição da família, a fome e a miséria, as notícias são as piores 
possíveis.  

O que Deus espera de nós como Igreja? Que sejamos como os quatro 
leprosos. Embora fossem poucos, doentes, Deus os usou para abençoar uma 
cidade. Que anunciemos as boas novas, como disse o profeta Isaias: “Ó Jeru-
salém! Sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e todo a noite de 
continuo se não calarão; ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja 
silêncio em vós”(Is. 626). “Disse o Senhor em visão à Paulo: “Não temas, 
mas fala e não te cales.. Porque ainda há muito povo nesta cida-
de”(At.18:9,10b). 

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 

Saudações e Boas vindas 
Prelúdio Instrumental 
Momento de Eleição da Comissão de Indicação  
 
 
Recitativo Bíblico 1 Sm 2:1,2 

 
“Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor; no 
Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre 
os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não 

há ninguém santo como o Senhor; não há outro além de ti; 
não há rocha alguma como o nosso Deus”. 

 
Hino: “Que Alegria Neste Dia” 611HCC 
 
Oração Invocatória 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica em uníssono 2 Cr. 29.11 
 
“Agora, filhos meus, não sejais negligentes; pois o Senhor 
vos tem escolhido para estardes diante dele para o servir-
des, e para serdes seus ministros.” 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão 
 
MOMENTO ESPECIAL – CORO INFANTIL IBJE 
Mensagem Bíblica: Pr. Marcello Mendanha 
 
Palavras finais  
Oração & Poslúdio Instrumental                             
 

Saudações e Boas vindas 
Prelúdio Instrumental 
Oração Invocatória 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 
Leitura Bíblica alternada com hinos (1Co 3.9,11 11-14; Ef 4.11-
13,15,16; 2.19-22)  
TODOS: Nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e edi-
fício de Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que 
está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento le-
vanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha a 
obra de cada um se manifestará. Se permanecer a obra que alguém sobre 
ele edificou, esse receberá galardão. 
CANTO: Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter mais da sua 
compaixão, mais da sua mansidão. Mais, mais de Cristo. Mais, mais de Cris-
to. Mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador.  (1ª 
estrofe e coro. 364 HCC) 
TODOS: E ele deu uns a apóstolos, e outros como profetas, e outros como 
evangelistas, e outros pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamen-
to dos santos, para obra do ministério, para a edificação do Corpo de Cris-
to; até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da pleni-
tude de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual o 
corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segun-
do a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edifica-
ção de si mesmo em amor.    
CANTO: Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus; No sacrifício 
remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão fir-
mados no Senhor. Estão firmados no Senhor. (1ª estrofe 366 CC) 
TODOS: Não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concida-
dãos dos santos e membros da família de Deus, sendo o próprio Cristo Je-
sus a principal pedra de esquina; na qual todo edifício bem ajustado cresce 
para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edifica-
dos para morada de Deus no Espírito.  
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão e oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Pastorais 
Oração & Poslúdio 
 

Culto Noturno 



 

 

 

 

1.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
        Hoje, no horário do culto da manhã,  
teremos um rápido  momento administrativo 
extraordinário,  para eleger a Comissão que 
Indicará a nova Diretoria da Igreja.  A direto-
ria atual tem mandato até o final de fevereiro 
de 2019. A eleição agora, dará condições 
para a Comissão trabalhar com tranquilidade.  
Sete nomes poderão ser indicados.  
2.CONVOCACÃO: 
       O pastor Aldimar está convocando os 
relatores das Comissões:  de Introdução, Inte-
gração, Ornamentação e o Departamento 
Infantil,  para uma rápida reunião, logo após 
o culto da manhã, para tratarmos de assuntos 
atinentes às Conferências.  
3.ENEM. 
    Hoje continua o Exame Nacional de Ensino 
Médio em todo o Brasil.  Devemos continuar 
orando pelos jovens da nossa Igreja, parentes 
e amigos, para que a vontade de Deus seja 
feita na vida de  cada um.  Para que tenham 
tranquilidade para fazer  uma boa prova.  
4.CONFERÊNCIAS. 
     Nos dias 17,  18 e 19 de Novembro, a 
nossa Igreja estará realizando uma Série de 
Conferências em comemoração ao seu aniver-
sário. Foi convidado pela igreja para pregar 
o pastor Roberto Amorim, da Igreja Batista do 
Farol em Maceió.   Vamos usar todos os meios 
de comunicação para convidar os amigos, 
vizinhos e parentes.   
5.JOVENS EM AÇÃO. 
      No dia 24 de Novembro, sábado, será 
realizado o pós-acampamento, no templo da 
nossa Igreja, às 20hs. 
6.CONVITE. 
      A Igreja  Batista do Setor Pedro Ludovico 
está comemorando o seu 29º aniversário, com 
uma série de Conferencias. Começou no sába-
do, dia 11, continua hoje e termina amanhã, 
dia 12. Os irmãos que não foram no sábado 
poderão ir amanhã.  Terá como pregador o 
pastor Shirleiton  G.  do Nascimento 
7.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO E 
GRATIDÃO. 
    Será realizado no dia 15 de Dezembro 
este encontro de confraternização de fim ano. 
Numa chácara alugada pela Igreja, dentro 
da cidade,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos inscre-
ver deste já, só tem 180 vagas. A igreja vai 

assumir a maior parte dos custos, o aluguel da 
chácara, o café da manhã,  o almoço e outras 
despesas. Cada um participará com a ajuda 
de R$20,00.  
8. CUIDE DO QUE É SEU 
    Pedimos aos pais e aos adultos que não 
deem comida, bebida ou chiclete para as 
crianças que possam sujar o carpete. Elas não 
têm noção da dificuldade para limpar, mas 
nós que temos,  devemos ensiná-las a comer  
fora do templo. 
9..MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantar nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
2018. Venha e participe conosco. 
10.OANSE 
     A Oanse  é realizada aos sábados às 15h. 
11.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.   
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os enfermos: Samuel(irmão do irmão 
Tinoir), Joaquim, Maria Cesária;  Dora, Rai-
munda(Didi),  Joviana e Ernestina.  
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ma chácara alugada pela Igreja, dentro da 
cidade,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos inscrever 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

11/11-Nilza Pereira da Silva 

11/11-Patrícia R. B. Leite 

12/11-Juscelina R. Nogueira  

13/11-José Almeida dos Santos 

16/11-Samuel Neves dos S. Filho 

16/11-Ana Caroline R Coleta Pinho 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Marcelo 

Noite: Pr. Aldimar  

DIÁCONO DE PLANTÃO Ário 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Gabriel e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Tinoir   

Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

11/11-Eleição da Comissão de Indicações  
21/11- Culto Administrativo  
25/11- Dia do Ministro de Música 
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