
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  26 de Novembro de 2017 

PASTORAL                           

Celebramos hoje, em todo Brasil, o Dia do Ministro de Música. É uma 
ocasião muito especial quando lembramos daqueles que foram chamados 
para tão importante ministério. Ser ministro de musica é ser responsável 
pela ministração da adoração e louvor dentro da igreja. O papel de quem 
atua nessa área é muito grande, porque, diante de Deus, os que ministram 
a adoração e o louvor, têm o compromisso de conduzir os cultos, trabalhar 
com os coros e outros grupos musicais, além de formar novos lideres na 
área da adoração e musica. 

 
Uma das funções mais importantes nesse ministério, como bem falou 

nossa Ministra Mere Márcia, é “pastorear músicos”. Porque o ministro de 
musica lida com gente que precisa de atenção e carinho. Temos muitos 
irmãos que são abençoados pela presença e orientação que o ministro de 
musica dá. O ministério de musica também desenvolve um importante pa-
pel na anunciação do Evangelho. Neste sentido, a Ministra de Música Alzira 
Maria Bittencourt de Araújo declara: “que nossas igrejas tenham mais dis-
cernimento na maneira de adorar a Deus, que vidas sem Jesus sejam toca-
das pelo Espírito Santo e, como fruto de tudo isso, haja um crescimento 
verdadeiro do Reino de Deus” (In MORAES, J,. Púlpito pregação e música: 
palavra e música unidas na proclamação da Palavra, p.20) 

 
Outro aspecto de suma importância para o ministério de musica é a 

capacitação de novos lideres. É quando o ministro de musica procura pre-
parar os servos de Deus para que vivam a verdadeira adoração. E como 
precisamos hoje de verdadeiros adoradores! Isso porque a adoração é um 
dos elementos  mais importantes para a igreja de nossos dias. Ronald Al-
len e Gordon Borron explicam: “adoração é declarar que Deus é digno de 
louvor, adoração é admirar o caráter de Deus e deleitar-se com seus fei-
tos, adoração é o plano de Deus para nós, adoração é uma questão de arte 
e de coração” (Teologia da Adoração, p.9).   

 
Que sejamos os verdadeiros adoradores que o Pai continua procurando 

e que ministros de musica e congregação possam adorar a Deus “em espí-
rito e em verdade” (João4.24) como ensinou Jesus. 

J.Laurindo 

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 
clicando 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 se reu-
nindo. Procure entrar em contato com o 
seu líder.     

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 
Boas vindas e motivo do culto 
Prelúdio Piano 
 
Leitura Bíblica: (1Crônicas 16:8; Salmo 96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4) 
 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; fazei conhecidos entre os povos 
oSeus feitos. Porque Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Cantai-Lhe, 
falai de todas as Suas obras maravilhosas. Porque Grande é o Senhor, e digno 

de ser louvado.”  
 

“Vós Criaturas de Deus Pai” 224 HCC com “Vinde Cristãos Cantai!” 235 HCC  

 

Oração de gratidão  

Há um Doce Espírito Aqui 

Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o espírito de Deus, 

Já podemos todos perceber a presença de Jesus o salvador; 

Doce presença, presença santa; vem sobre nós enchendo-nos do teu amor, 

               Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos 

corações, Louvado seja o Senhor. 

 

Momento de intercessão 

 

Inspiração musical: Marcos Fonseca e Ildeu Jr 

Saudação aos Visitantes 

 

 

Recitativo Bíblico 1 Sm 2:1,2 

 

 

“Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor; no Senhor minha 

força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro 

em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor; não há outro alem 

de ti; não há rocha alguma como o nosso Deus”. 

 

Ofertório e Cânticos “Deus é Bom” - “Pra te Adorar” 

Igreja Batista jardim das Esmeraldas em Ação 

Oração de consagração  

 

Mensagem Bíblica 

Pastorais e oração final 

Poslúdio Piano 

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas Vindas e Motivo do Culto 
 
Recitativo Bíblico: Sl 90.17; Is 12.5 
 
Seja sobre nós a Graça do Senhor, nosso Deus. Cantai ao Senhor; porque fez 

coisas grandiosas; saiba-se isso em toda a terra. 
 
“Que Alegria Neste Dia!”                                                                     611HCC  

 

Oração de Adoração  
Saudação aos visitantes 

 
Leitura Bíblica Alternada (Salmo 34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6) 
 

Dirigente - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os 
contritos de espírito. Os olhos do Senhor estão sobre os justo, e seus ouvidos 
atentos ao seu clamor.  
  
Todos - A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso escu-
do. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, ele endireitará as tuas veredas.   
 
Dedicação dos Dízimos e Ofertas com Cânticos  
Oração pelas crianças e de dedicação 
 
Inspiração Musical: MM Demas Jr. 
Mensagem Bíblica   
 
Oração & Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.DIA DO MINISTRO DE MÚSICA 
     Hoje, no horário do culto da manhã,    
vamos agradecer a Deus pelo ministro de 
música que temos em  nossa Igreja e pedir que 
ele continue sendo uma bênção. E de modo 
pessoal, agradecer ao irmão Demas, ministro 
de música da nossa igreja, pelo seu empenho 
em servir a Deus, colocando a serviço da igre-
ja os seus dons e todo o  seu preparo e os seus 
conhecimentos. Que Deus continue a usá-lo e a 
recompensá-lo, e a todos que participam 
deste ministério,  lhe dão apoio e abençoam a 
Igreja com os seus dons.   
2.DOAÇÕES 
    O dirigente da nossa Congregação no 
bairro Paulo Pacheco, irmão Osvaldo, está 
dando aula de violão para os adolescentes 
do bairro. Mas os alunos não têm instrumento. 
Se alguém tiver um violão que não está sendo 
usado e sentir no coração que deve doá-lo, 
ligue na secretaria.  
    A igreja fez duas doações em dinheiro: 
Uma para a casa de Recuperação Pão e Vida 
no valor de R$1000,00, que foi assaltada e 
teve os seus bens subtraídos, necessitando 
agora  reforçar os seus muros.  E outra   para 
a congregação em Goianésia, que pediu 
apoio para fazer a fundação do seu futuro 
templo, que será construído pelos americanos 
do Texas, no mesmo valor.    
3.MISSOES NACIONAIS 
    A oferta alcançada  pela igreja foi de 
R$9000,00.  
4.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversá-
rio, a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezem-
bro, às 19:30h, tendo como orador oficial o 
pastor Dinart José  de Souza, da cidade de 
Campo Grande -MS.  Tema; “Escatologia em 
tempos pós modernos.” Participação musical: 
Quarto expressão da IBJE. 
5.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos. Mas todos que 
forem participar devem dar os seus nomes o 
quanto antes, para melhor organização do 
evento. 

     Desde domingo passado foi informado que  
a igreja já contratou uma empresa para pre-
parar o jantar de confraternização. Mas va-
mos precisar do apoio dos irmãos, porque o 
custo será muito alto. Estamos sugerindo que 
os irmãos deem um presente para a aniversa-
riante no valor de R$25,00.   
6. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTATA 
DE NATAL 
   Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal). Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
7.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, visto que já teremos uma no dia 17 de 
Dezembro. Cada organização poderá fazê-lo 
em separado, se achar  por bem.   
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     O sobrinho do irmão Francisco Marcos, o Max, 
que foi fazer transplante em Brasília. Carlos Eduar-
do, irmão do irmão Carlos Sérgio, em tratamento de 
saúde. A tia da irmã Teresinha, Maria Alice, recupe-
rando de um transplante. O irmão José de Almeida, 
em recuperação de  um angioplastia. Os sobrinhos 
da irmã Marta, em tratamento de saúde - 
Gustavo e Raquel. Pelos desempregados e 
pelo nosso país.  

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.DIA DO MINISTRO DE MÚSICA 
     Hoje, no horário do culto da manhã,    va-
mos agradecer a Deus pelo ministro de música 
que temos em  nossa Igreja e pedir que ele 
continue sendo uma bênção. E de modo pesso-
al, agradecer ao irmão Demas, ministro de 
música da nossa igreja, pelo seu empenho em 
servir a Deus, colocando a serviço da igreja os 
seus dons e todo o  seu preparo e os seus co-
nhecimentos. Que Deus continue a usá-lo e a 
recompensá-lo, e a todos que participam deste 
ministério,  lhe dão apoio e abençoam a Igreja 
com os seus dons.   
2.DOAÇÕES 
    O dirigente da nossa Congregação no bair-
ro Paulo Pacheco, irmão Osvaldo, está dando 
aula de violão para os adolescentes do bairro. 
Mas os alunos não têm instrumento. Se alguém 
tiver um violão que não está sendo usado e 
sentir no coração que deve doá-lo, ligue na 
secretaria.  
    A igreja fez duas doações em dinheiro: 
Uma para a casa de Recuperação Pão e Vida 
no valor de R$1000,00, que foi assaltada e 
teve os seus bens subtraídos, necessitando 
agora  reforçar os seus muros.  E outra   para 
a congregação em Goianésia, que pediu 
apoio para fazer a fundação do seu futuro 
templo, que será construído pelos americanos 
do Texas, no mesmo valor.    
3.MISSOES NACIONAIS 
    A oferta alcançada  pela igreja foi de 
R$9000,00.  
4.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversário, 
a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezembro, 
às 19:30h, tendo como orador oficial o pastor 
Dinart José  de Souza, da cidade de Campo 
Grande -MS.  Tema; “Escatologia em tempos 
pós modernos.” Participação musical: Quarto 
expressão da IBJE. 
5.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos. Mas todos que 
forem participar devem dar os seus nomes o 
quanto antes, para melhor organização do 
evento. 

     Desde domingo passado foi informado que  
a igreja já contratou uma empresa para pre-
parar o jantar de confraternização. Mas va-
mos precisar do apoio dos irmãos, porque o 
custo será muito alto. Estamos sugerindo que os 
irmãos deem um presente para a aniversari-
ante no valor de R$25,00.   
6. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTATA 
DE NATAL 
   Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal). Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
7.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, visto que já teremos uma no dia 17 de 
Dezembro. Cada organização poderá fazê-lo 
em separado, se achar  por bem.   
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     O sobrinho do irmão Francisco Marcos, o Max, 
que foi fazer transplante em Brasília. Carlos Eduar-
do, irmão do irmão Carlos Sérgio, em tratamento de 
saúde. A tia da irmã Teresinha, Maria Alice, recupe-
rando de um transplante. O irmão José de Almeida, 
em recuperação de  um angioplastia. Os sobrinhos 
da irmã Marta, em tratamento de saúde - 
Gustavo e Raquel. Pelos desempregados e 
pelo nosso país.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

26/11-Leonardo Gonçalves Pinho 

27/11-Eurivan de Paulo Luiz 

27/11-Gabriela Quirino Trostdorf 

29/11-Luciana Patrícia S. Araújo 

02/12-Cássia Lemes Gondim 

02/12-Neuza Souza Rego 

02/12-Reinaldo B. Rocha  

 

PREGADORES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Pr.Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Daniel 

DIRIGENTES Manhã:Ilka Bastos/Noite:Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

26/11-Dia do  Ministro de Música 

03/12-Ceia do Senhor 

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

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

26/11-Leonardo Gonçalves Pinho 

27/11-Eurivan de Paulo Luiz 

27/11-Gabriela Quirino Trostdorf 

29/11-Luciana Patrícia S. Araújo 

02/12-Cássia Lemes Gondim 

02/12-Neuza Souza Rego 

02/12-Reinaldo B. Rocha  

PREGADORES   Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Pr.Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Daniel 

DIRIGENTES Manhã:Ilka Bastos/Noite:Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

26/11-Homenagem Ministro de Música 

03/12-Ceia do Senhor 

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

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  


