
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Dezembro de 2017 

PASTORAL                           

ESTAMOS EM OBRA 
 

“Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de 
completa-la até ao Dia de Cristo Jesus” 

 
 1.É preciso destacar que primeiro Deus realiza  a sua obra em nós, a obra  da 

salvação, e  continua na obra da santificação.  Depois, passa  a realizar a Sua obra  
através  de nós, pelo serviço cristão. Deus sempre foi o iniciador e o aperfeiçoador 
da natureza do crente. A perfeição é o alvo da redenção humana. O propósito de 
Deus é que a perfeição moral de Cristo,  a Sua natureza e as Suas obras sejam vis-
tas em nós.   

Pelo que sabemos da história desta igreja, foi exatamente isto que aconteceu, 
Deus fez a Sua obra  nas vidas daqueles que primeiro vieram para este bairro e 
usou a suas vidas, as suas casas, os seu dons, os seus bens.  

2.É preciso destacar,  para ser justo,  nominalmente, àqueles que Deus usou 
no começo da Igreja.   Alguns membros da Igreja Batista  da Vila Nova mudaram-se 
para o bairro Jardim das Esmeraldas, que fica do outro lado da Avenida Quarta Ra-
dial. Entre eles estavam as famílias das irmãs:  Joaquina, Dina Gitirana, Noeme, 
Maria Ivonice e Nerice. Estes irmãos começaram a reunir-se na residência da irmã 
Joaquina.  

Como o grupo aumentou rapidamente, as reuniões passaram a ser realizadas 
no salão da oficina do senhor Dário, esposo da irmã Noeme. Depois de algum tempo 
foi para o Colégio Itamar Martins. Nesta época quando já podia ser identificada co-
mo uma  congregação, a Igreja Batista da Vila Nova  e o evangelista Silas de Lima   
começaram   a dar apoio. Da escola  o grupo   passou a se reunir em um peque-
no salão construído  neste terreno adquirido pela Convenção, quando já era uma 
congregação com mais pessoas.  

 Por fim,  foi organizada como igreja no dia 17 de Dezembro de 1977, tendo 
como seu primeiro pastor interino o pastor americano Robert Lee Hensley; e o seu 
primeiro pastor Efetivo o pastor Davi Siqueira Machado. Os membros fundadores e 
todos que participaram da  história desta igreja  podem  hoje dizer: valeu ter en-
frentado todas as  dificuldades!  

3.É preciso destacar que a obra de Deus prosseguiu com o apoio de outros 
lideres e  irmãos que vieram de outras igrejas e os novos convertidos,  chegando  
hoje aos seus 40 anos, com muitas lutas e vitórias.   

4.É preciso destacar que a obra não terminou, continuamos em obra,  que 
acreditamos no futuro  desta igreja, que ela será  sustentada por  sua  nova geração
(as nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens) que se levantará para levar 
adiante o trabalho desta por mais 40 anos ou até a volta de Jesus.   Ao Deus que 
começou esta obra e a completará, toda honra e glória!  

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 de re-

cesso e retornarão as atividades em Janei-

ro. Aguarde a confirmação dos lideres. 

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 
Comemoração de aniversário de 40 anos 1977-2017 

Igreja Batista Jardim das Esmeraldas: 
Conectando pessoas a Deus e umas as outras 

 
 
Grupo Logos 
 
Boas-vindas e motivo do culto 
Leitura Bíblica: Salmo 103.2 
 
Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhu-

ma de suas bênçãos! (...) 
 
Oração de louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Grupo Logos 
Mensagem Bíblica: Pr. Eli Fernandes 
 
Grupo Logos 
Oração de gratidão 
Palavras finais 
 

 
 

 

 

 
 

Comemoração de aniversário de 40 anos 1977-2017 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas: 

Conectando pessoas a Deus e umas as outras 
 
 
Chamada ao louvor e adoração 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
 
Hino congregacional: “Que Alegria Neste Dia!” 611 HCC 
Oração de louvor 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Inspiração musical: Coro IBJE 
 
Leitura Bíblica: Hebreus 13:15 
 

Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a 

Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que con-

fessam o seu nome. 

Ofertório e cânticos 
Oração de gratidão 
 
Inspiração musical: Coro IBJE 
Mensagem Bíblica: Pr. Eli Fernandes 
 
Palavras finais 
Poslúdio instrumental  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CONFERÊNCIAS 
    Começaram  ontem e terminarão se-
gunda-feira, as Conferências com o pas-
tor Eli Fernandes e participação do grupo 
Logos, nas comemorações de Aniversario 
da nossa Igreja.  
     Estão à disposição de todos alguns 
convites restantes. Todos irmãos devem 
ajudar a distribuí-los e convidar pessoal-
mente,  principalmente àqueles que ainda 
não fizeram um compromisso com Jesus -  
amigos, parentes e vizinhos. 
2.NOTA IMPORTANTE 
     O culto da noite terá início às 19:00h. 
Contamos com a pontualidade de todos, 
principalmente daqueles que vão partici-
par na direção da programação.  
2.LITERATURA 
      Já se encontra a disposição dos pro-
fessores e alunos,  a nova literatura do 
trimestre. Os interessados devem procurar 
a direção da E.B.D.  
3.CULTO ADMINISTRATIVO 
       O culto administrativo regular da 
Igreja será realizado no próximo dia 20.  
Este é sempre um momento especial, 
quando os relatórios são apresentados, 
decisões são tomadas e agradecemos a 
Deus pelo amor e fidelidade dos irmãos.   
4.CANTATA DE NATAL  
         Na próxima segunda-feira, dia 25 
de Dezembro, o coro da igreja apresen-
tará a cantata “Jornada de Esperança”. 
Você não pode perder! Venha e traga os 
seus convidados! Às 20h, aqui no templo. 
ÚNICA APRESENTAÇÃO.  
5.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. Cada orga-
nização poderá fazê-lo em separado, se 
achar  por bem.   
 
 
 

6.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A irmã Joviana Gonçalves já está em 
casa,  mas continua em tratamento;  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, recuperando 
de um transplante. Gustavo e Raquel, em 
tratamento de saúde  
    Pelos desempregados e pelo nosso 
país. As programações de fim de ano da 
Igreja. 
7.OANSE 
        A Oanse(trabalho com as crianças)  
estará  de recesso até  o início do mês de 
fevereiro de 2018.  O dia  do reinício 
será comunicada pelos lideres.  
 
 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.CONFERÊNCIAS 
    Começaram  ontem e terminarão se-
gunda-feira, as Conferências com o pastor 
Eli Fernandes e participação do grupo 
Logos, nas comemorações de Aniversario 
da nossa Igreja.  
     Estão à disposição de todos alguns 
convites restantes. Todos irmãos devem 
ajudar a distribuí-los e convidar pessoal-
mente,  principalmente àqueles que ainda 
não fizeram um compromisso com Jesus -  
amigos, parentes e vizinhos. 
2.NOTA IMPORTANTE 
     O culto da noite terá início às 19:00h. 
Contamos com a pontualidade de todos, 
principalmente daqueles que vão partici-
par na direção da programação.  
2.LITERATURA 
      Já se encontra a disposição dos pro-
fessores e alunos,  a nova literatura do 
trimestre. Os interessados devem procurar 
a direção da E.B.D.  
3.CULTO ADMINISTRATIVO 
       O culto administrativo regular da 
Igreja será realizado no próximo dia 20.  
Este é sempre um momento especial, quan-
do os relatórios são apresentados, deci-
sões são tomadas e agradecemos a Deus 
pelo amor e fidelidade dos irmãos.   
4.CANTATA DE NATAL  
         Na próxima segunda-feira, dia 25 
de Dezembro, o coro da igreja apresen-
tará a cantata “Jornada de Esperança”. 
Você não pode perder! Venha e traga os 
seus convidados! Às 20h, aqui no templo. 
ÚNICA APRESENTAÇÃO.  
5.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado no 
dia 31 de Dezembro, domingo, com início 
às 10h. Não haverá confraternização 
preparada pela igreja. Cada organiza-
ção poderá fazê-lo em separado, se 
achar  por bem.   
 

6.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A irmã Joviana Gonçalves já está em 
casa,  mas continua em tratamento;  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, recuperando 
de um transplante. Gustavo e Raquel, em 
tratamento de saúde  
    Pelos desempregados e pelo nosso 
país. As programações de fim de ano da 
Igreja. 
7.OANSE 
        A Oanse(trabalho com as crianças)  
estará  de recesso até  o início do mês de 
fevereiro de 2018.  O dia  do reinício 
será comunicada pelos lideres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

17/12-Bruno Andrade Sousa 

19/12-Benigna Clemente Peixoto 

 

PREGADORES 
Manhã:Pr Eli Fernandes 

Noite:Pr Eli Fernandes 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Elissônia e Carlos Sérgio 

DIRIGENTES Manhã:Almáquio/Noite:Pr.Aldimar 

ATIVIDADES DO MÊS 

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

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  
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