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PASTORAL 

BATISTAS GOIANOS CELEBRAM  
100 ANOS DE HISTÓRIA   

 
Em 1914- Salomão Luiz Ginsburg veio de São Paulo com o propósito de 

evangelizar em Goiás.  
1920- No dia 14 de março, Salomão Luiz com a presença de sete convertidos 

e batizados organizou oficialmente a 1ª Congregação Batista em Catalão.O evan-
gelista Paschoal de Muzzio foi designado para ser o dirigente da Congregação.  

Em 26 de setembro de 1920 no Salão da Congregação Batista em Catalão 
situado à Rua Álvares Cabral nº202 tendo como membros fundadores, 19 mem-
bros filiados à PIB de São Paulo foi organizada a primeira Igreja Batista em solo 
goiano: a PIB em Catalão. O primeiro pastor desta igreja foi o irmão missionário 
da JMN, Paschoal Muzzio. Neste dia 72 pessoas estavam presentes. 

1936- Chegaram ao Brasil o jovem casal de missionários Dr. Walter Beasley 
McNealy e sua esposa Imogenia Alexander McNealy. Em 1937 o missionário 
Daniel Frank Crosland que pastoreava a PIB em Ipameri se transfere para Goiâ-
nia com a visão de dar mais assistência ao trabalho batista Goiano. 

1939- O jovem casal de missionários Dr. Walter Beasley McNealy e sua espo-
sa Imogenia Alexander McNealy após o aprendizado da língua portuguesa no dia 
16 de maio vêm fixar residência em Goiânia. O trabalho batista toma novo im-
pulso e sob a supervisão do novo missionário passou a funcionar na Rua 24 no 
centro de Goiânia até a construção do seu templo à Rua 16, esquina com a 13. O 
Missionário Dr. Walter Beasley McNealy teve a iniciativa de organizar a Con-
venção Batista Goiana. 

1939- No dia 21 de julho na cidade de Morrinhos aconteceram acontecimen-
tos importantes: Organização da PIB em Morrinhos com 15 membros e Organi-
zação da Convenção Batista Goiana, tendo 22 mensageiros. 

A primeira diretoria da Convenção Batista Goiana ficou assim constituída: 
Presidente: Dr. Daniel Frank Crosland, Vice-Presidente: Dr. Walter Beasley 
McNealy, Tesoureiro: Irmão Flaviano Gonçalves e Secretário: Pr. José da Cunha 
Bastos Júnior. 

 
Pesquisa feita por Maria Sebastiana F. da Silva, retirado das atas 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO: 
02- Ceia 
19- Culto administrativo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
30/01- Sara Vitoria  
30/01- Frederico José dos Santos 
31/01- Geovanna Lyssa de Campos Passos 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Joceli Alves  
                           Noite: Pr. Diego Juliano  
DIRIGENTES: Manhã: Pr. Aldimar 
                          Noite: Ildeu 
INTRODUÇÃO: Carlos Sérgio e Alessandra 
DIÁCONO DE PLANTÃO:  Rosimeire 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA IGREJA 
Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
cadastro, acessando o nosso si-
te 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 
acesso a todo o conteúdo do app. 
Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 
dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 
-Aniversariantes: Consulte e envie mensagens 
aos aniversariantes do dia. 
-Vídeos e áudios: Assista vídeos de interesse da 
igreja. Em breve, teremos os cultos também. 
 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 
 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 
 
EQUIPE MINISTERIAL: 

 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 
996171107/ 32422503 
 
Ministro de Música:  
MM. Demas Junior  
99339-1714 
 
Pastores colaboradores: 
Pr. Elias Pascoal  
Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 
Pr. Ailton Bastos 
Pr. Abelardo 
Pr Claudio Martins 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.CONVOCAÇÃO. 
       O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, na 
qualidade de presidente da Igreja, convoca 
todos os membros para a Assembléia extraordi-
nária de eleição da nova diretoria, para o man-
dato de um ano, a saber, de 1ºde março de 
2020 a 28 de Fevereiro de 2021; conforme 
preceitua o Estatuto,  no dia 9 de fevereiro, às 
10h em primeira convocação com o quorum de 
50% mais um e de 20% dos seus membros 15 
minutos após a primeira.  
 
2.PROGRAMAÇÃO DA IBJE. 
     Hoje, no horário do culto da manha, pregará 
e cantará o pastor Joceli Alves Julião, da cida-
de de Curitiba.  
     No culto da noite, pregará o pastor Diego 
Juliano, secretário executivo da Convenção 
Batista do Espírito Santo.  
      Agradecemos a todos pastores que atende-
ram o nosso convite e vieram abençoar a nossa 
igreja com  mensagens da Palavra de Deus e 
cantadas. Que Deus continue abençoando e 
usando as suas vidas. . 
 
3;PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. 
    No culto de quarta-feira teremos  a oportuni-
dade de ouvir o testemunho do missionário Jesiel 
Dias, da PIB em Sapiranga - Rio Grande do Sul. 
Contamos com a sua presença. 
 
4.CEIA DO SENHOR. 
      No próximo domingo, no horário do culto da 
manhã, será ministrada a Ceia do Senhor. Esta é 
uma ordenança de Jesus para a Sua Igreja.  
Participe!. Estão escalados para ajudar na mi-
nistração os diáconos: Tinoir, Haniel e Dalira.  
      
5.ASSEMBLÉIA DA CBB.  
      Encerra hoje à noite, os trabalhos da Assem-
bleia da Convenção Batista Brasileira. Tivemos 
muitos momentos de celebração pelos  100 anos 
do trabalho Batista no Brasil e no Estado de 
Goiás.  Foram apresentados relatórios dos tra-
balhos realizados no Brasil, no mundo e decisões 
foram tomadas. 
      A Convenção Batista Goiana expressou 
gratidão a Deus  pelo trabalho batista realiza-
do em nosso Estado.  Vamos continuar celebran-
do na Convenção que será realizada na cidade 
de Catalão onde  tudo começou.  A Deus toda 
glória e louvor.  
 

6.ORGANIZAÇÃO EM   IGREJA  
      Hoje,  às 14h,  haverá o concílio das Igrejas  
Batistas para examinar a Congregação Batista 
do Celina Park.  
      Sendo aprovada no concílio, será organiza 
em Igreja. Então passará a se chamar Igreja 
Batista Celina Park Eldorado, que continuará 
sendo pastoreada pelo pastor  Fernando Lemos.  
Esperamos que a nossa igreja possa participar 
deste importante evento.  
 
7.OPERAÇÃO JESUS TRANSFORMA. 
      Encerra hoje à noite,  com o Culto da Vitória 
o trabalho realizado na  Igreja  Setor Célia 
Maria, filha da nossa igreja, com apoio da Jun-
ta de Missões Nacionais.  A nossa igreja deu 
apoio financeiro e com orações.  
 
8.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
    A família da irmã Rose Meire que continua 
abalada pelo fato de um ladrão ter entrada na 
residência da família.  Os irmãos: Nilton Joa-
quim e Ernestina. 
 
9.PGMs. 
     Voltam a se reunir a partir da próxima se-
mana os PGMs. O grupo da melhor idade terá 
a sua reunião no dia 6, quinta-feira, às 20hs. 
10.OANSE. 
      Este trabalho realizado com crianças aos 
sábados, voltará a funcionar em fevereiro, fi-
quem atentos à data do retorno, que constará 
no próximo boletim. 
11.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil. Portanto, a conta que 
deve ser usada é:  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
******************************************** 

EDIFICAÇÃO 
“Deixa a ira, e abandona o furor, não te enfa-
des pois isso só leva à prática do mal.” Sl37:8 
 
O pecado da ira. Dos pecados humanos, a ira é 
um dos mais destruidores. Ele revela a natureza 
animal do homem. É pecado que qualquer um é 
capaz de cometer, a criança mais indefesa tem 
explosões de gênio, a esposa perde a cabeça, 
o marido se impacienta. A ira gera remorsos no 
coração, amargura destrói relacionamentos. 

-Billy Graham 

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica: Jr 32.38; Sl 33.13,15; 
Rm 6.14; Ef 4.7; Gl 4.19  
Dirigente: Eles serão o meu povo, e eu 
serei o seu Deus.  Dos céus olha o Se-
nhor e vê toda a humanidade; ele, que 
forma o coração de todos, que conhece 
tudo o que fazem.  
 

Cântico: “É Teu Povo” 
 
Todos:  Porque vocês não estão debaixo 
da lei, mas debaixo da graça. A cada um 
de nós foi concedida a graça, conforme a 
medida repartida por Cristo. Até que 
Cristo seja formado em vocês.  
 

Hino: Maravilhosa Graça 193 HCC 
Oração 
IBJE em Ação  
Conhecendo os nossos visitantes 
Leitura Bíblica:Sl 104.5; Is 33.6; Ef 2.19-20 
 
Dirigente: Ele firmou a terra sobre os 
seus fundamentos para que jamais se 
abale. Ele será o firme fundamento nos 
tempos a que você pertence, uma grande 
riqueza de salvação, sabedoria e conheci-
mento.  
 
Todos: Portanto, vocês já não são estran-
geiros nem forasteiros, mas concidadãos 
dos santos e membros da família de 
Deus, edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, tendo Jesus 
Cristo como pedra angular.  
 
Ofertório - Firme na Rocha 367 CC 
Oração de Gratidão 
Mensagem musical: Pr. Joceli Alves 
Mensagem Bíblica: Pr. Joceli Alves  
Pastorais e Oração final 
Poslúdio Cantado: Pr. Joceli Alves 
 

NOITE 

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica Alternada com Hino 375 
CC: Salmo 145. 3a, 1b; 10-11  
 
Dirigente: Grande é o Senhor e mui digno 
de ser louvado. Cada dia te bendirei e lou-
varei o teu nome. 
 
Hino: 375 CC Segurança  
 

1 estr. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já 
desfruto o gozo da luz! Sou, por Jesus, her-

deiro de Deus. Ele me leva à glória dos 
céus. Canta, minha alma! Canta ao Senhor! 

Rende-lhe, sempre, ardente louvor! 
 
Dirigente: Todas as tuas obras te louvarão, 
ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Fala-
rão da glória do teu reino, e relatarão o teu 
poder. 
 
 

3 estr. Sempre vivendo em seu grande 
amor, me regozijo em meu Salvador; espe-
rançoso, vivo na luz, pela bondade do meu 

Jesus! Canta, minha alma! Canta ao Se-
nhor! Rende-lhe, sempre, ardente louvor! 

 
Oração de louvor 
IBJE em ação 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
“Ofereçam música a Deus, cantem louvo-

res! Ofereçam música ao nosso Rei,  
cantem louvores!” Salmos 47:6 

 

Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças 
 
Inspiração musical 
Mensagem Bíblica: Pr. Diego Juliano 
Pastorais e Oração final 


