
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   17  de Setembro de 2017 

PASTORAL                                   MINHA PÁTRIA PARA CRISTO 

Palavra do diretor de Missões - Fernando Brandão 

     Em junho a Junta de Missões Nacionais completou 110 anos de existência.  A moti-

vação para a sua criação foi a visão que o Senhor concedera às igrejas batista para alcan-

çarem cada pessoa em solo brasileiro com a mensagem de salvação, mesmo nos mais dis-

tantes rincões  do Brasil.  

     Ao longo destas décadas, milhões de pessoas foram abençoadas com a proclamação 

das boas novas. O Espírito Santo usou inúmeros irmãos e irmãs como missionários  na 

expansão do Reino de Deus em nossa Pátria.  

     É maravilhoso ler sobre a história de Missões Nacionais e conhecer a visão de 

amor, compaixão e graça que movia o coração de todos que se dedicaram à obra de evan-

gelização da pátria, como dizia o grande missionário  L.M. Bratcher—alguns viajaram a 

pé, em lombo de animais, de canoas e barcos, para chegarem em lugares de difícil acesso 

com o Poder Transformador do Evangelho de Jesus. 

     A oração, a evangelização, o discipulado, a formação de lideres, a plantação de igre-

jas, a compaixão e graça sempre pautaram as ações dessa agência missionária ao longo da 

sua jornada.  Milhares de igrejas foram plantadas, líderes formados e muitas vidas abenço-

adas. Louvamos e agradecemos a Deus por todos que se dedicaram e àqueles que ainda 

dedicam as suas vidas ao Senhor na Junta de Missões Nacionais.  

    Não podemos perder o foco multiplicador, que é uma das marcas da igreja do Se-

nhor Jesus desde o seu início. Avançar e proclamar, fazendo discípulos que se multipli-

quem é a ordem do Mestre em Mateus 28:18-20. 

    Temos inúmeros desafios em nosso pais que se tornam oportunidades para demons-

trarmos o amor de Deus e levarmos esperança e paz aos que estão vivendo em trevas sem 

conhecer a Palavra. O Brasil vive dias difíceis,  não podemos perder as oportunidades para 

testemunhar, sendo sal e luz. Você não pode deixar de participar daquilo que Deus  quer 

fazer no Brasil. 

 

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 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 

 

Alguns itens presentes no nosso APP, para 

celular: 

-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: Acompanhe o seu grupo. 

-Cadastro de visitantes: Os dados serão 

incluídos no aplicativo, e poderá ser con-

sultado mais tarde. 

-Lista dos profissionais: Cadastre sua 

profissão, e divulgue através do app, en-

tre os membros da igreja. 

 



Culto Matinal Culto Noturno 

Prelúdio instrumental 

Boas-vindas e motivo do culto 

 

Visitantes sejam bem-vindos! 

 

“Dai graças ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre”  

(2Cr 20.21) 

 

Chamada ao Louvor e Adoração com Cânticos 

 

“Que façam suplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os ho-
mens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade” (1Tm 2.1,2) 

 

Momento de intercessão pelo Brasil 

Pré-lançamento da Campanha de Missões Nacionais 2017 

 

“Bem aventurada a nação cujo Deus é o Senhor” (Sl 33.12) 

 

Momento de ofertório e Hino: 528HCC “Eis multidões” 

Oração de gratidão e consagração 

 

Inspiração musical: Amanda Bastos  

Mensagem Bíblica: Pr. Samuel Neves 

 

Palavras finais e Poslúdio instrumental 

 

 

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas-vindas e motivo do culto 

ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES NAICIONAIS 2017 

 
Tema: JESUS: Transformação e Vida! 

DIVISA: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tt 2.11 
 
Hino: 560 HCC “Olhando Para Cristo” 
Oração de louvor 
Visitantes sejam bem-vindos! 
 
Leitura Bíblica Alternada: Ef 3.20; Fl 4. 6, 7; Rm 8.26, 27; 1 Pe 3.12a  
Todos: Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou 
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.  
Dirigente: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, 
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.  
Congregação: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabe-
mos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 
E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito 
intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 
Todos: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão aten-
tos à sua oração.  
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração e oração pelas Crianças 
 
Inspiração musical: “Entre o Antes e Depois” (Música Campanha de Missões Nacio-
nais 2017)  
 
Mensagem Bíblica: Missionário Alan 
Momento de intercessão pela Campanha de Missões Nacionais 2017 
Hino congregacional: HCC 543 “Eu aceito o Desafio”  
 
Palavras finais 
Poslúdio vídeo da campanha de missões nacionais 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.MISSÕES NACIONAIS 
      A Abertura da Campanha em nossa Igreja 
será  feita hoje. Pela manhã pregará o pastor 
Samuel Neves, membro da nossa igreja e 
missionário da nossa Junta de Missões Nacio-
nais. No horário do culto da noite, contaremos 
com a presença do missionário Alan, que tra-
balha  no Rio Grande do Norte.  
Campanha de Oração. A nossa Junta está 
lançando uma Campanha de 40 dias de ora-
ção pelo Brasil, de 03/09 a 15/10. Como da 
outra vez, ela disponibilizou uma revista com 
estudos edificantes, para todos os dias, ao 
preço de R$6,00.  
       Alguns irmãos já solicitaram a revista da 
JUNTA com os estudos devocionais. Se mais 
irmãos tiverem interesse, favor  falar com a 
secretaria da Igreja ou ligar depois. Já fize-
mos o pedido para a Junta, estamos  aguar-
dando,  assim que  chegarem vamos enca-
minhá-las para os irmãos. 
2.CONVOCAÇÃO: 
        O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, 
na qualidade de presidente da Igreja, convo-
ca os seus membros para a assembleia extra-
ordinária de Eleição da Comissão que Indica-
rá a nova liderança para o ano de 2018, a 
realizar-se no dia 24 de Setembro, às 
10:15min, conforme consta no calendário.   
Será um rápido momento para elegermos os 
7 irmãos que vão compor esta Comissão e 
trabalhar até o mês de Fevereiro de 2018, 
quando será eleita a nova diretoria.  
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
       Faleceu na segunda feira passada, o 
senhor Francisco Machado, pai da irmã Rosi-
nalva, ex-esposo da irmã Geralda. Oremos 
por esta família em sofrimento, para que o 
Senhor console a todos.  
4.CULTO ADMINISTRATIVO 
     No dia 20 próximo, quarta-feira, teremos 
o culto regular administrativo da Igreja, quan-
do os relatórios financeiros serão apresenta-
dos,  decisões serão tomamos e agradecere-
mos o amor e fidelidade dos irmãos que sus-
tentam com as sua ofertas e dízimos os traba-
lhos da igreja. 
 
 

5.TRABALHO SOCIAL E EVANGELISTICO 
       A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil decidiu realizar um trabalho 
na Casa de Amparo ao Menor com Câncer,   
mas ainda será confirmado o dia. Antes, po-
rém, faremos uma Campanha para conseguir 
alimentos,  roupas, brinquedos para levar. A 
partir de hoje, serão vendidos pão de queijo 
e laranjinha para levantar recursos para este 
trabalho. Dê o seu apoio! 
 6. MINISTÉRIO DE MÚSICA 
     As aulas do Curso Livre de Música retornam 
com  aulas de violão e violino aos sábados 
das 9h às 12h e de Piano e Teclado agora em 
novo dia e horário: às quintas-feiras das 9h às 
12h.  Observação: todos alunos, antigos e 
novos já podem procurar a secretaria da 
Igreja, de terça-feira a sábado das 15h às 
18h para fazerem suas matrículas.                 
7.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, realizado 
aos sábados, a partir das 15h. Nele são ofe-
recidos: estudos bíblicos, histórias, lazer na 
quadra e lanche no final.  Traga os seus filhos 
e dos seus  vizinhos. 
8.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder.   
Mais  grupos serão formados. 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Em favor dos sobrinhos da irmã Marta, em 
tratamento de saúde - Gustavo e Raquel;  
Lorena e Cristiane, sobrinhas do irmão Tinoir, 
em  recuperação de cirurgias; do  vizinho da 
irmã Maria Emília; da irmã Maria  Cesária 
(fazendo exames). 
      O esposo da irmã Nerice,  Joaquim; ir-
mão Davi (coronel) e sua esposa, irmã Tânia; 
José Avelino, cunhado da irmã Marta; Alme-
rinda Glória; Dinair; Ernestina (mãe do Agnal-
do), Raimunda (mãe do irmão Almáquio) a 
irmã Celina.  E pelos desempregados. Pelo  
nosso país. 
     Agradecimentos: A irmão Benigna agra-
dece pelo livramento de um acidente de carro 
e a recuperação da Rita, filha da mulher que 
trabalha na portaria do seu prédio.  

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          

1.MISSÕES NACIONAIS 
      A Abertura da Campanha em nossa Igreja 
será  feita hoje. Pela manhã pregará o pastor 
Samuel Neves, membro da nossa igreja e missi-
onário da nossa Junta de Missões Nacionais. 
No horário do culto da noite, contaremos com 
a presença do missionário Alan, que trabalha  
no Rio Grande do Norte.  
Campanha de Oração. A nossa Junta está 
lançando uma Campanha de 40 dias de ora-
ção pelo Brasil, de 03/09 a 15/10. Como da 
outra vez, ela disponibilizou uma revista com 
estudos edificantes, para todos os dias, ao 
preço de R$6,00.  
       Alguns irmãos já solicitaram a revista da 
JUNTA com os estudos devocionais. Se mais 
irmãos tiverem interesse, favor  falar com a 
secretaria da Igreja ou ligar depois. Já fize-
mos o pedido para a Junta, estamos  aguar-
dando,  assim que  chegarem vamos encami-
nhá-las para os irmãos. 
2.CONVOCAÇÃO: 
        O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, 
na qualidade de presidente da Igreja, convo-
ca os seus membros para a assembleia extra-
ordinária de Eleição da Comissão que Indicará 
a nova liderança para o ano de 2018, a reali-
zar-se no dia 29 de Outubro, às 10:15min, 
conforme consta no calendário.   Será um rápi-
do momento para elegermos os 7 irmãos que 
vão compor esta Comissão e trabalhar até o 
mês de Fevereiro de 2018, quando será eleita 
a nova diretoria.  
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
       Faleceu na segunda feira passada, o 
senhor Francisco Machado, pai da irmã Rosi-
nalva, ex-esposo da irmã Geralda. Oremos 
por esta família em sofrimento, para que o 
Senhor console a todos.  
4.CULTO ADMINISTRATIVO 
     No dia 20 próximo, quarta-feira, teremos o 
culto regular administrativo da Igreja, quando 
os relatórios financeiros serão apresentados,  
decisões serão tomamos e agradeceremos o 
amor e fidelidade dos irmãos que sustentam 
com as sua ofertas e dízimos os trabalhos da 
igreja. 
   
 

 

5.TRABALHO SOCIAL E EVANGELISTICO. 
       A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil decidiu realizar um trabalho 
na Casa de Amparo ao Menor com Câncer,   
mas ainda será confirmado o dia. Antes, po-
rém, faremos uma Campanha para conseguir 
alimentos,  roupas, brinquedos para levar. A 
partir de hoje, serão vendidos pão de queijo e 
laranjinha para levantar recursos para este 
trabalho. Dê o seu apoio! 
 6. MINISTÉRIO DE MÚSICA 
     As aulas do Curso Livre de Música retornam 
com  aulas de violão e violino aos sábados 
das 9h às 12h e de Piano e Teclado agora em 
novo dia e horário: às quintas-feiras das 9h às 
12h.  Observação: todos alunos, antigos e 
novos já podem procurar a secretaria da Igre-
ja, de terça-feira a sábado das 15h às 18h 
para fazerem suas matrículas.                 
7.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, realizado 
aos sábados, a partir das 15h. Nele são ofe-
recidos: estudos bíblicos, histórias, lazer na 
quadra e lanche no final.  Traga os seus filhos 
e dos seus  vizinhos. 
8.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder.   
Mais  grupos serão formados. 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Em favor dos sobrinhos da irmã Marta, em 
tratamento de saúde - Gustavo e Raquel;  
Lorena e Cristiane, sobrinhas do irmão Tinoir, 
em  recuperação de cirurgias; do  vizinho da 
irmã Maria Emília; da irmã Maria  Cesária 
(fazendo exames). 
      O esposo da irmã Nerice,  Joaquim; ir-
mão Davi (coronel) e sua esposa, irmã Tânia; 
José Avelino, cunhado da irmã Marta; Almerin-
da Glória; Dinair; Ernestina (mãe do Agnaldo), 
Raimunda (mãe do irmão Almáquio) a irmã 
Celina.  E pelos desempregados. Pelo  nosso 
país. 
     Agradecimentos: A irmão Benigna agra-
dece pelo livramento de um acidente de carro 
e a recuperação da Rita, filha da mulher que 
trabalha na portaria do seu prédio..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

17/09-Benedita Rodrigues Pereira 

18/09-Letícia Nogueira Rodrigues 

21/09-Mônica Nogueira S. 

23/09-Teodora Maria Soares 

23/09-Clarice B. de Carvalho 

 

23/09-Jordana B. de Carvalho 

23/09-Auro Henrique S. Rocha 

PREGADORES 
Manhã:Pr.Samuel Neves 

Noite:Missionário Alan 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alba e Ário 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Juscirlene 

ATIVIDADES DO MÊS 

17/09 -Abertura da Campanha de Missões 

20/09-Culto administrativo regular 

24/09– Eleição da Comissão de Indicações da diretoria para 2018 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

17/09-Benedita Rodrigues Pereira 

18/09-Letícia Nogueira Rodrigues 

21/09-Mônica Nogueira S. 

23/09-Teodora Maria Soares 

23/09-Clarice B. de Carvalho 

 

23/09-Jordana B. de Carvalho 

23/09-Auro Henrique S. Rocha 

PREGADORES 
  Manhã: Pr.Samuel Neves 

Noite:Missionário Alan 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alba e Ário 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite: Juscirlene 

ATIVIDADES DO MÊS 

17/09 -Abertura da Campanha de Missões 

20/09-Culto Administrativo regular  

24/09-Eleição da Comissão de Indicações da diretoria para 2018 


