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PASTORAL 

           RECOMPENSA E POTENCIAL  
       DO VOLUNTARIADO 

 
     Uma das maiores realizações  de um líder é observar como Deus pode usar os pe-
quenos, grandes e ocultos atos de bondade, de amor, das pessoas para abençoar e 
transformar vidas na igreja local e fazê-lo voluntariamente, com satisfação pessoal.  
De fato a igreja de Jesus é uma organização centrada no serviço voluntário. 
 
     Ao longo da história da igreja muitos grandes servos de Deus se descreveram co-
mo “simples voluntários” mas estes dois termos não são apropriados, porque ser um 
servo simples,  não é uma coisa pequena. As igrejas não existiriam  sem os  muitos 
servos que  em cada mês e durante todo ano com entusiasmo estão investindo as suas 
vidas no reino de Deus, os seus  dons,  o seu tempo, os seus recursos.  
 
       É notável  o potencial do voluntariado nas igrejas. Antes de servirem a Igreja 
como voluntários, muitos servem  a comunidade no trabalho secular, por  40 horas por 
semana e ainda encontram tempo e disposição para servirem na igreja de  Jesus.   
 
       Servem à diretoria estatuária  e  aos  diferentes ministérios—  das finanças, patri-
mônio, multimídia, som, programas especiais, introdução, integração -  as suas organi-
zações: coral,  E.B.D  - como professores de adultos, crianças, adolescentes e  jovens, 
departamento infantil. De fato sem os voluntários a igreja não existiria e  não funcio-
naria bem. 
    
    Estas  pessoas passaram a servir ao  descobrirem e viverem este ensinos de Jesus: 
“Mais bem-aventurado  é dar do que receber”(Atos 20:35). E Waldo Emerson escre-
veu: “Uma das mais belas compensações desta vida é que ninguém pode sinceramente 
tentar ajudar o próximo sem se ajudar, sem fazer bem para si mesmo.   
 

(Adaptado—Bill Hybels)   
 
      Meu irmão, o momento de servir a Deus voluntariamente  é agora. Davi não per-
deu tempo, decididamente se dedicou à missão que Deus lhe confiou—ser  Rei de Isra-
el. Lucas deixou este registro a seu respeito: “Tendo Davi servido sua própria geração, 
conforme o desígnio de Deus.” Ele chegou ao fim da sua vida com a consciência de ter 
servido a Deus em sua geração.  É isso que ele espera de cada um de nós. 
      

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO: 
18- Culto Administrativo 
22- Musical de Natal Infantil 
25- Musical de Natal 
31- Culto de Vigília  
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
15/12- Josilucy Cristine B. A. Siqueira  
16/12- Dhavi Ferreira Campos 
17/12- Bruno Andrade Sousa 
19/12- Benigna Clemente Peixoto 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Ailton 
                           Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Pr. Aldimar 
                          Noite:  Ildeu 
INTRODUÇÃO: Felipe e Iracy 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Maria Emilia  
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA IGREJA 
Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
cadastro, acessando o nosso si-
te 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 
acesso a todo o conteúdo do app. 
Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 
dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 
-Aniversariantes: Consulte e envie mensagens 
aos aniversariantes do dia. 
-Vídeos e áudios: Assista vídeos de interesse da 
igreja. Em breve, teremos os cultos também. 
 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 
 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 
 
EQUIPE MINISTERIAL: 

 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 
996171107/ 32422503 
 
Ministro de Música:  
MM. Demas Junior  
99339-1714 
 
Pastores colaboradores: 
Pr. Elias Pascoal  
Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 
Pr. Ailton Bastos 
Pr. Abelardo 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.PROGRAMAÇÃO DE NATAL. 
    O Departamento Infantil está preparando as 
crianças para apresentar esta  mensagem de 
Natal: “O grande aniversário” com teatro e 
música, no dia 22, no horário do culto da noite. 
2.MUSICAL DE NATAL. 
         Comunicamos aos irmãos que já está a 
disposição de todos os convites do musical de 
Natal, que será apresentado pelo coral de 
adultos da Igreja, no dia 25, às 20 horas.    
Devemos divulgar junto aos amigos, vizinhos e 
parentes. Não faça outro compromisso nestas 
datas. Esperamos o apoio de toda a Igreja com 
a presença. 
3.AÇÃO SOCIAL 
     Os missionários Radicais de Goianésia estão 
precisando de 2 geladeiras e 2 fogões. Se 
alguém tiver para doar, nos avise. 
4.CULTO ADMINISTRATIVO. 
     O último culto administrativo do ano aconte-
cerá na próxima quarta-feira.  Venha partici-
par. Será um momento de gratidão a Deus pe-
los relatórios e de tomamos decisões importantes 
para a vida da Igreja.  
5.PGMs. 
     Informamos a igreja e a todos que partici-
pam do PGM da “melhor  Idade” que este gru-
po    estará de recesso desde a  semana pasa-
da. E o PGM adulto I após o dia 17.  em razão 
dos ensaios do coral, das reuniões da Comissão 
de Indicação, e os demais compromissos de fim 
de ano.  Voltarão a funcionar em Janeiro/2020 
6.FAMÍLIA MISSIONÁRIA. 
        Comunicamos que a  Junta de Missões 
Nacionais deu mais uma tarefa para os Missio-
nários Samuel Neves e Grabriela Neves.  Vão  
ajudar na revitalização da Igreja do Jardim 
Europa? em Goiânia, e ao mesmo tempo, conti-
nuar viajando para dar assistência  as igrejas e 
aos pastores da região Centro Oeste. Portanto, 
vão estar mais ausentes dos cultos da  nossa 
Igreja, mas durante a semana vão continuar 
ajudando nos PGMs.  
7.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
            “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:   21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  
          21-26-Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º  Assembléia da CBB 
8.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
    O tio da sogra da irmã Aice Mota,  Carlos 
Alberto, que se submeteu a uma cirurgia cardía-

ca; Débora filha do irmão Francisco(fará concur-
so); O irmão Elielton, sobrinho da Maria Emília, 
recuperando de uma cirurgia em São Paulo.  E 
estes que estão em  tratamento de saúde: An-
tônio(cunhado da Marta)– Nilton Joaquim e 
Ernestina.  
9. UTILIDADE PUBLICA 
     -Aluga-se um barracão com 2 quartos, 1 
sala, 1 cozinha e 1 área de serviço, no Jardim 
das Esmeraldas. Interessado ligar para: 
984265721 (Noeme) 
 
10.OANSE. 
     Este trabalho com crianças entrou de recesso, 
só volta às suas atividades  em Fevereiro/2020 
11.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil. Portanto, a conta que 
deve ser usada é:  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
******************************************** 

EDIFICAÇÃO 
O que somos da Igreja? 

1.Um membro assíduo, ou assistente de quando 
em quanto? 
2.Um membro  saudável, trabalhador ou um 
doente para ser tratado? 
3.Um alicerce esta geração ou  um casa constru-
ída na areia  
4.Um membro pacífico, ou agente de dificulda-
des 
5.Um membro vivo, ativo, quente , ou morno 
espiritualmente 

O bom crente na igreja: 
1.É fiel até à morte(Apoc.3.2). 
2.É como uma carta aberta de Cristo(II Cor. 3.2) 
3.Ama, obedece e serve a Jesus e a Sua igreja.  

(João Korps) 
******************************************** 

 
O sábio sabe que nada sabe. O ignorante ig-
nora que nada sab e. O meu rosto inchado de 
orgulho fecha-me os olhos... 
 
Com muito amor, e não muitas palavras—seja 
a tua vida 
 
Dar com amor, nunca é perder—Dar é lucro 
certo. Disse Jesus:  “Dai e dar-se-vos-a” 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio e Oração Invocatória 
  
Leitura Alternada (Cl 1.15-20; Ap 5.12) 

 
DIRIGENTE: O [Filho amado] é imagem 
do Deus invisível, o primogênito de toda 
a  criação; porque nele foram criadas to-
das as coisas nos céus e na terra, as visí-
veis e as invisíveis, sejam tronos, domina-
ções, sejam principados, sejam potesta-
des. 
  
CONGREGAÇÃO: Tudo foi criado por 
Ele e para Ele. Ele é antes de todas as 
coisas, e nele subsistem todas as coisas; 
  
DIRIGENTE: também Ele é a cabeça do 
corpo, da igreja; é o princípio, o primogê-
nito dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a preeminência, porque aprouve a 
Deus que nele habitasse toda a plenitude, 
e que, havendo por ele a paz pelo sangue 
da cruz, por meio dele reconciliasse con-
sigo mesmo todas as coisas, tanto as que 
estão na terra como as que estão nos 
céus. 
  
“Glorioso És Tu, Senhor” 64 HCC 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
TODOS:Digno é o Cordeiro, que foi mor-
to, de receber o poder, e riqueza, e sabe-
doria, e força, e honra, e glória e louvor. 
 
Ofertório e Cânticos  
Oração de gratidão 
  
Mensagem Bíblica. Pr. Ailton Bastos 
Oração final 

                         
Pastorais e Poslúdio  

NOITE 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio  
 
Leitura Bíblica Alternada: Salmos 46.1-5 
 
DIRIGENTE: Deus é o nosso refúgio e for-
taleza, socorro bem presente na angústia.  
 
CONGREGAÇÃO: Portanto não temere-
mos, ainda que a terra se mude, e ainda que 
os montes se transportem para o meio dos 
mares. 
 
DIRIGENTE: Ainda que as águas rujam e 
se perturbem, ainda que os montes se aba-
lem pela sua braveza. 
 
TODOS: Há um rio cujas correntes ale-
gram a cidade de Deus, o santuário das mo-
radas do Altíssimo. Deus está no meio dela; 
não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper 
da manhã. 
 
Que Segurança! Sou de Jesus! 417 HCC 
Oração  

  
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 
Recitativo em uníssono (1 Cr 16.23)  

“Cantai ao Senhor em toda a terra;  
proclamai de dia em dia a sua Salvação”  

  
 
 
Ofertório e Cânticos  
Oração de gratidão e oração pelas crianças 
  
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Música inspirativa 
 
Oração final  
Pastorais e Poslúdio  
  
 


