
 

 

 

 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 
Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
30/06-Aliana Augusta T. Seixas 

ATIVIDADES DE JUNHO/JULHO 
30/06 a 02/07-Congresso da família 

09/07- manhã:Ceia/noite: Encerramento de M. Estaduais 

23/07- Culto dos avós 

30/07– Encferramento E.B.F 

1.NOTA DE FALECIMENTO 
       Faleceu na quarta-feira, a irmã Marta, 
irmã da Eulália.  O pastor e alguns irmãos 
da igreja estiveram presentes no velório e 
no culto. Oremos por esta família. 
2.CEIA 
      Devido ao Congresso da Família, a 
Ceia será ministrada no dia 09 de Julho, no 
horário do culto da manhã.  
3.NOITE MISSIONÁRIA:  
       Na próxima quarta-feira, dia 28 de 
Junho, estará falando à Igreja a irmã Dali-
mar de Matos Ribeiro. Ela e o seu esposo 
pastor Jorge Max, são missionários da 
Junta de Missões Mundiais em Portugal. 
Este casal foi adotado pela nossa Igreja.  
4.LITERATURA 
     Comunicamos aos professores e alunos 
que as revistas do trimestre já se encontram 
a disposição dos irmãos. Favor procurar o 
diretor da E.B.D. 
5.CLASSE DE DOUTRINAS 
    Tem início hoje  esta classe. Se você quer 
conhecer mais sobre as doutrinas bíblicas e 
quer se preparar para o batismo, pode 
matricular-se nesta classe.   
6.MISSÕES ESTADUAIS 
   Nós fazemos missões quando:   
•Como igreja nos comprometemos a orar 
pelos municípios que ainda não tem traba-
lho batista.  
•Como igreja ofertamos para dar condi-
ções de manutenção e expansão do Traba-
lho em nosso Estado.       
CANTINA MISSIÓNÁRIA: Dia 02, à noite.  

Equipe Ministerial: 
Pastores: Pr. Dayvid  Lima, Pr. Elias Pascoal, Pr. Samuel Neves, Pr. Marcello 
Mendanha, Pr. João Carlos 

Ministro de música: Demas Junior 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial St. Bela Vista Goiânia. GO   
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Alvos para Missões em Goiás 2017 

Estamos apresentando 4 alvos para que a sua igreja e os membros possam cooperar 

a partir deste ano: 

1.ALVO DE ORAÇÃO 

Levar sua igreja a orar por outra Igreja Batista em Goiás durante todo o ano de 

2017. 

2.ALVO DE PARTICIPAÇÃO 

Estamos orando a Deus para que este ano no mínimo 124 Igrejas e Congregações 

participem ativamente da Campanha de Missões em Goiás, o que representaria 50% dos 

batistas goianos envolvidos neste empreendimento missionário. 

3. ALVO DE DOAÇÃO 

Estamos apresentando o novo PAM Goiás (Plano de Adoção Missionária). Este 

plano traz a possibilidade do envolvimento personalizado no sustento da obra missioná-

ria. O desafio para cada igreja será envolver 10% de seus membros como novos adotan-

tes fiéis do PAM; configurando, assim, um apoio concreto a Missões em Goiás. 

4. ALVO DA OFERTA ESPECIAL 

Acreditamos que Deus sempre provê, por isso lançamos o valor de R$ 200.000,00 

para ser superado pelas ofertas que serão levantadas durante todo ano em nossas igrejas. 

 

-Extraído da Revista Missões em Goiás 

Pastoral -  Boletim Dominical  -  Junho: Mês de Missões Estaduais               

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes:  Noite: Jorge  Manhã: Laís         Introdução:  

7. OLIMPÍADAS EMBAIXADORES DO REI 
    1ª Olimpíadas Convencionais dos Embaixadores do 
Rei, acontecerá nos dias 22 e 29 de julho, no comple-
xo de educação física da UFG, Campus II. Faixa etá-
ria: 09 a 15 anos. Valor: R$ 50,00 (com direito a 
camiseta do evento, almoço e participação das pro-
vas). 
8.CONGRESSO DA FAMÍLIA 
      O congresso “Socorram os Seus” está chegando! 
No próximo final de semana.  Faça a sua inscrição!  
Procure as irmãs Alice ou Rebeca, ou acesse o site da 
igreja para realizar sua inscrição e obter mais infor-
mações! 
Data :30/06 a 02/07/2017 | Valor: R$ 40,00 
9.PGMs 
     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm sido 

uma benção! Participe! Leve os seus amigos e familiares. 

           ● PGM de adultos/jovens: Quinta  às 21hs - Haniel 

e Sandrine 

           ●  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 um dos líderes  
mencionados 

10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelo pai da irmã Kátia Valéria, o senhor João;   

Benedita (mãe da irmã Marta), Dinair; esposo da 

irmã Nerice (Joaquim); Ernestina (mãe do Agnaldo), 

Raimunda (mãe do irmão Almáquio). E pelos desem-

pregados.  



Culto Matinal 

Prelúdio instrumental 

Boas-vindas e Motivo do culto .............................................Dirigente do Culto 

Recitativo Bíblico: 1 Pedro 5.10 

“E o Deus de toda a graça, que  em Cristo vos chamou à sua eterna glória,(...) 

ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer”  

Hino congregacional: “O estandarte ” 456 CC   

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

          Momento Missionário:  

                 Campanha     

       de Missões Estaduais 2017 

“Pois nós somos cooperadores  

de Deus”    1 Co 3.9                                        

Ofertório e Cânticos  

Oração de consagração 

Inspiração musical 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar                                                      

Pastorais e oração final 

Poslúdio 

 

Culto Noturno 

Prelúdio instrumental 

Boas-vindas e Motivo do culto ...........................................Dirigente do Culto 

Recitativo Bíblico em uníssono: Apocalipse 7. 9,10 

“...Todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do tro-

no, e perante o Cordeiro, clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao 

nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro”.  

 

   Chamada ao                                              

 

Oração Invocatória 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

              Momento Missionário:  

                     Campanha     

          de Missões Estaduais 2017 

“Pois nós somos cooperadores  

de Deus”    1 Co 3.9                                        

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

Inspiração musical: Amanda Bastos 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar 

Pastorais e oração final 

Poslúdio 

“Bendito seja sempre o Cordeiro”           

Hino 80 HCC 


