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Boletim Informativo Semanal —   20  de Agosto de 2017 

  PASTORAL              A PRESENÇA DE DEUS NO ANDAR DA IGREJA 

      “Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação 
com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com 
longanimidade, suportando-vos uns aos outros  em amor”(Ef. 4:1-2) 

      A maioria das pessoas gostam de ler as frases que identificam os objetivos das 
igrejas, aquelas que você vê na frente do templo,  no calendário ou no boletim 
informativo. No anuário da nossa igreja  tem para este ano este tema: “Conectando as 
pessoas a Deus e uma as outras”.   

    Recentemente notei uma frase que dizia: “Entre e experimente a presença de 
Deus”.  Esse chamou a minha atenção primeiramente porque, é uma promessa 
importante e, às vezes difícil de ser cumprida. Difícil, pois se não formos cuidadosos, 
as nossas igrejas podem refletir a presença dos seus membros mais do que a presença 
de Deus. 

     Difícil porque muitas  pessoas que entrarem podem  não sentir, não ver a 
presença de Deus nas pessoas que estão lá dentro, pela atenção dada, a hospitalidade, 
a aceitação amorosa de todos os tipos de pessoas, independente da cor ou classe 
social; prontidão em servir, no trato de umas para com as outras.  

     Então, o que uma igreja deveria fazer para demonstrar a presença de Deus? As 
pessoas deveriam  viver como Jesus viveu, dando importância as pessoas  dentro e 
principalmente fora.  Por onde Ele passava dava atenção as pessoas, mostrando amor   
reconhecendo o valor que elas tinham para Deus, parava para atende-las nas sua 
necessidades.  Diante de Jesus as pessoas sentiam-se seguras e incluídas.  

      Devemos como Igreja Jardim das Esmeraldas, continuar vivendo de modo que 
os outros vejam a presença de Deus em nossas vidas, fora do templo e quando 
adentrarem nele.  

      De certa forma,  se esta igreja há 40 anos  continua neste local cultuando a 
Deus, é porque novas pessoas entraram no templo, sentiram a presença de Deus, 
principalmente nas pessoas que dela fazem parte, e decidiram ficar para  somar. Mas 
devemos ter cuidado para não decepcionarmos  àquelas que ainda virão  ao templo 
procurando ver Deus e não possa  vê-Lo em nós.  

Lembremos –aqueles que andam com Cristo levam a presença de Deus a todos 
ao seu redor. 

 

 

 

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 
estudo 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 



Culto Matinal Culto Noturno 

 

 

Boas vindas e motivo do culto 

 

 

Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 100:4 

 

 

Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor; 

deem-lhe graças e bendigam o seu nome.  
 
 

Hino congregacional:  “Saudai o nome de Jesus”  56 HCC 

Oração de Louvor 

 

 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica em Uníssono: 2 Coríntios 9:11 

 

Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos 

em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em 

ação de graças a Deus.  

 

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão 

 

 

Mensagem musical 

Mensagem Bíblica: Pr  Timoty Deller 

 

 

Palavras finais e encerramento 

Poslúdio instrumental 

 

Chamada ao  

 

Boas Vindas e motivo do Culto 

 

Leitura Bíblica em Uníssono: Salmos 79:13 

 

Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te 

louvaremos; de geração em geração cantaremos os teus louvores.  

 

 

Hino Congregacional:  “Cantarei ao meu Salvador” HCC 66 

Oração de Louvor 

 

 

Conhecendo os nossos visitantes 

Mensagem musical  

 

Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 7:17 

 

Darei graças ao Senhor por sua justiça; ao nome do Senhor Altíssimo 

cantarei louvores.  

 

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão pelas ofertas  e pelas crianças 

 

Mensagem musical 

Mensagem Bíblica: Pr  Timoty Deller 

 

 

Palavras finais e encerramento 

Poslúdio instrumental 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANIVERSÁRIO DA IGREJA  
     Hoje, em continuação às Comemoração do 
Aniversário da Igreja, pregará o pastor   
Timoty Deller, no culto da manhã e à noite. A 
irmã Rose Deller, sua esposa, ajudará na 
música.  Durante 10 anos eles ajudaram a 
nossa igreja. Por tudo que fizeram a igreja 
tem uma imensa gratidão. É  com muito 
alegria e prazer que os recebemos. 
     
2.HOMENS EM AÇÃO 
     No próximo sábado,26, às 20h,  os  
Homens terão o seu encontro. O local será 
confirmado hoje. Reserve esta data para 
participar deste encontro. 
 
3.CULTO A DMINISTRATIVO 
     Na próxima quarta-feira, será realizado o 
culto administrativo  regular da igreja. Nele 
sempre ouvimos os relatórios financeiros  e 
tomamos decisões. E  ainda,  temos um 
momento devocional - de oração, 
agradecendo o amor e fidelidade dos irmãos 
em apoiar os trabalhos da igreja. 
 
 4.JOVENS EM AÇÃO 
     No calendário da nossa Denominação, 
Agosto é o mês dos adolescentes e dos jovens.  
Como haviam outras atividades da igreja 
programada para este mês, em razão do 
aniversário da Igreja, decidimos deixar o 
último domingo  para a juventude. Portanto, 
no próximo domingo os cultos estarão sob a 
responsabilidade deles.  

 

5.CASAMENTO 
    Uniram-se pelos laços do matrimonio, 
ontem, os jovens: Amanda e Ítalo. Parabéns! 
Sejam felizes! 

 

6.MINISTÉRIO DE MÚSICA 
     As aulas do Curso Livre de Música retornam 
nessa semana com as aulas de violão e violino 
aos sábados das 9h às 12h e de Piano e 
Teclado agora em novo dia e horário: às 
terças-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. CORO IBJE 
      Hoje, retornamos nossas atividades e em 
especial sob a regência da irmã Rosi Deller, 
conforme os acertos para as programações 
alusivas ao aniversário de 40 anos da IBJE em 
que teremos as participações dos irmãos, 
pastores e líderes que já estiveram 
contribuindo na história de nossa igreja. 
Durante a semana estaremos repassando 
outras informações no grupo de Whatsapp do 
CORO. Quem desejar participar do coro entre 
em contato com o Ministro de Música Demas 
Junior.   
 
8.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, 
realizados aos sábados, a partir das 15h. 
Nele são oferecidos: estudos bíblicos, histórias, 
lazer na quadra e lanche no final.  Traga os 
seus filhos e dos seus  vizinhos. 
 
 9. UTILIDADE PUBLICA 
     Aluga-se um apartamento na rua T37, Ed. 
João Paulo I, com 3 quartos e garagem. Os 
interessados falar com o pastor Pio: 
36092897/992555091. 
 
10.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder.   
Mais  grupos serão formados. 
 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Em favor do esposo da irmã Nerice,  
Joaquim,  que está internado na UTI do 
hospital Jardim América.  
      E dos irmãos: Davi (coronel) e sua esposa, 
irmã Tânea, em tratamento de saúde; José 
Avelino, cunhado da irmã Marta,  Almerinda 
Glória, Dinair; Ernestina (mãe do Agnaldo), 
Raimunda (mãe do irmão Almáquio). E pelos 
desempregados. Pelos enlutados: as famílias 
da irmã Zelma, que perdeu a sua mãe; Neusa 
perdeu o sobrinho.  
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

22/08- Gabriela Nogueira Rocha 

23/08- Denis Carlos Azevedo Silva 

26/08- Ilka Chediak  

PREGADORES Manhã:Pr. Timoty/Noite:Pr. Timoty 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Elissonia e Carlos Sérgio 

DIRIGENTES Manhã: Pr. Aldimar/Noite: Jorge  

ATIVIDADES DO MÊS 

20/08 -Comemoração Aniversário da Igreja 

26/08 -Encontro de Homens 

27/08 -Jovens em Ação       
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