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IGREJA BATISTA JARDIM DAS ESMERALDAS 
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EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  

Pr.Aldimar M. de Carvalho  

985585722/ 

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 Serbêto 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns:  

Pastor Ivanildo 

981815413/99191800 

 

Buriti Sereno:   

Evangelista Divaldo Santos 

98234-1085/ 99339-1714 

 

Paulo Pacheco: 

Pastores Colaboradores:  

- Pastor Edson 

-Evangelista Osvaldo 

______________________ 

IGREJAS FILHAS: 

V. Brasília, Tiradentes, Colina 

Azul , Célia Maria. 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  

- 9:00hs - EBD 

   - 10:00hs  - Culto matutino 

   - 19:30hs- Culto Noturno 

 
Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e 

estudo bíblico 

www.ibjesmeralda.com.br 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

ibje@hotmail.com  3091-7205 / 985585722 

Há cinco fatos fundamentais na história da Páscoa que se rela-

ciona conosco, visto que o incidente não tem só uma significa-

ção imediata, mas simboliza  o que ia acontecer na realização 

do plano Divino para a redenção do mundo: 

1.A REALDIADE DA ESCRAVIDÃO.  O povo de Deus experimen-

tou uma longa escravidão, acompanhada por sofrimentos; e tudo isto em terra alheia.  Esta 

é também a realidade espiritual do mundo.  Vive escravo do pecado.  Onde se encontrará 

alguém que não tenha sentido o domínio dele,  e a incapacidade de vencê-lo?  

Os resultados do pecado são  diversos: podem ser de ordem  material, mental ou 

espiritual e podem vir para todos. Tudo isto é contrário ao plano de Deus que deseja  livrar 

o homem da escravidão, como fez  ao povo Dele, quando viviam na escravidão do Egito  e o 

levou a felicidade da Canaã espiritual.   

2.A ORIGEM. A Páscoa originou-se em Deus, com a sua misericórdia e seu intuito 

de livrar o seu povo. A nossa redenção do pecado devemos inteiramente a Deus, bem co-

mo a revelação desta graça.  

3.O  MEIO DA LIBERTAÇÃO. O cordeiro imaculado era um tipo do Cordeiro de 

Deus, como afirmou João: “E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus!”(João 1:36). 

Pedro também afirmou:  “Mas pelo precioso sangue , como de um cordeiro sem 

defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do 

mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes 

fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e 

esperança estejam em Deus”(I Pedro 1.19).  

 Paulo acrescentou: o cordeiro morreu como também “Cristo nossa Páscoa foi 

sacrificado por nós”.  Da mesma forma o sangue do cordeiro aplicado na soleira das portas 

das casas dos judeus foi a salvação da morte, assim nós somos salvos pelo sangue do Cor-

deiro. 

4.OS RESULTADOS.  Os resultados daquela noite foram três: A salvação; o livra-

mento da escravidão; a entrada em Canaã.  Do mesmo modo uma pessoa que recebe o 

Salvador, passa da morte espiritual para a vida eterna.  

 A Páscoa era para todos aqueles que creram e obedeceram a Deus.  Hoje, todas 

as bênçãos de Cristo são alcançáveis por todos quantos se sujeitam às mesmas condições: 

fé e obediência.  Crer no que foi dito e obedecer o que foi ordenado—colocar o sangue nos 

umbrais das portas.  

  Enfim, a Páscoa fala da situação do mundo escravizado pelo pecado, que precisa 

de Jesus. Fala também da  situação de todos os crentes,  espiritualmente falando—fomos 

escravos do pecado,  dominados por vícios,  pelos desejos da carne, mas Cristo nos liber-

tou. Glória a Deus! 

 

 

 



ORDEM DOS CULTOS 

MANHÃ 
Música Instrumental  
Boas vindas e Motivo do Culto 

A Jesus é a razão do nosso louvor, 

Vivo Ele está! 
 

Leitura Bíblica (Lucas 24. 1-7) 
Canto congregacional “Da Sepultura Saiu” 140HCC 

Oração de louvor pela vitória de Cristo 
 
Inspiração Musical: Leonardo Rebouças 
Conhecendo os nossos visitantes 

A Jesus é a razão da nossa esperança, 

Vivo Ele está! 
Recitativo Bíblico (1 Coríntios 15:20,21) 

Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as 
primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um 

homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 
 
Dedicação de Dízimos e ofertas e momento de cânticos 
Oração de gratidão 

A Jesus é a razão da nossa salvação, 

Vivo Ele está! 

Inspiração Musical: Fernandes Junior 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Oração final 
Música final: Hino - “Cristo já Ressuscitou!” 135 HCC  

 

NOITE 

 

 

 

ESPECIAL 
  

DE  
 

PÁSCOA 
 

 

 

COMUNICAÇÕES 

1.ESPECIAL DE PÁSCOA 

      Hoje, no horário do culto da noite, às 19:30min, será apresentado o 
especial de Páscoa. Devemos convidar os parentes, amigos e vizinhos. 
Temos certeza de que aqueles que vierem serão abençoados.  

2.CULTO ADMINISTRATIVO 

       Na próxima quarta-feira, dia 19, teremos  o culto administrativo regular, 
quando serão apresentados os relatórios, decisões serão tomadas.  
Agradeceremos a Deus, o amor e a fidelidade daqueles que têm 
contribuído para o sustento dos trabalhos. A presença dos líderes da igreja 
e dos seus membros é muito importante. Na ordem do culto sempre há um 
momento devocional de oração e louvor. Todos devem fazer um esforço 
para  participar! 

3.DIA DA E.B.D. 

    No próximo domingo será comemorado o Dia da E.B.D. Os pastores 
Elias e Marcello, estarão pregando e trazendo um enfoque sobre a 
importância da E.B.D e do estudo da Bíblia. 

4.MISSÕES MUNDIAIS 

      A Campanha já foi encerrada em nossa igreja, mas não a oportunidade 
de contribuir, de fazer a sua oferta. Você poderá fazê-la até o domingo que 
vem. Não termina também, o nosso apoio aos missionários com as nossas 
orações.  

5..ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 

  Data: 18 a 23 de Abril  

  Local- Belém, Pará 

6.LIBERAÇÃO 

      No culto administrativo passado, a igreja recomendou como 
mensageiros os irmãos que pudessem participar da Convenção na cidade 
de Belém, mas não houve liberação do pastor Aldimar para participar do 

evento, porque não estava na ordem do dia. Caso hoje a igreja o libere 
para ausentar-se durante o período da Convenção acima mencionado, ele 
irá participar.  

7.REUNIÃO DE ORAÇÃO 

      A Comissão de Intercessão comunica que haverá reunião de oração 
todos os domingos, às 8:30h, no salão do sub solo do templo, antes da 
E.B.D,  aberta para toda a igreja. 

8.CURSO LIVRE DE MÚSICA 

     Estão abertas as inscrições para aulas de piano, teclado, violão, 
contrabaixo, violino e violoncelo. Maiores informações procurar secretaria 
da igreja de terça-feira à sábado ou MM  Demas Junior  

9. ESCALA DE REGENTE 

     Manhã- Hélida  

10.PGMS 

     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm sido uma benção! 
Participe! Leve os seus amigos e familiares. 

           ●PGM de adultos/jovens: quinta  às 21hs - Pr. Dayvid e Jordana 

           ● PGM de adultos com crianças: Terça às 20hs - Rodrigo e Marli 

           ● PGM de jovens: Quinta às 20hs - Jemima, Handel e Marina 

           ● PGM de adolescentes: Sexta às 19h30m - Alice 

Quem quiser mais informações falar com a Jordana no telefone: 
999332503 ou procurar um dos líderes  mencionados. 

11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 

      Pelos desempregados; pela saúde do Marques(sobrinho do irmão 
Francisco); pelos missionários; o esposo da irmã Nerice(Joaquim); 
Ernestina(mãe do irmão Agnaldo) 

 

Dia 18/04-Ageu Guedes Figueira 

      18/04-Arthur Oliveira Sarmento 

      19/04-Athus de Lucca Miranda Borges 

      21/04-Jamily Laura Sousa Guedes        

16/04- Culto de 

Páscoa.                  

23/04– DIA DA EBD 

        

          

 

                          

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES 
 
 

DIRIGENTES: 

Manhã: Pr.Aldimar 
Noite:Especial Páscoa 
 
Manhã: João Tavares 
Noite: MM Demas 

INTRODUÇÃO Gabriel e Cassia 

ATIVIDADES DE ABRIL ANIVERSARIANTES DA SEMANA 


