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PASTORAL                           

 UM FAROL DE ESPERANÇA.    
 

“Mas nós,  que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a 
nós mesmos. Portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação.  Por-
que também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito: Sobre mim caíram as injurias 
dos que te injuriavam.  Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,  para 
que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora o Deus de esperança 
vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela vontade do Espí-
rito Santo”(Rom:15:1-4) 

Antes de falar sobre a esperança, Paulo fala sobre as marcas que devem caracterizar a 
comunidade cristã: a marca da consideração de uns com os outros, tendo como exemplo o próprio 
Jesus; a marcada do apego ao que a Escritura tem a ensinar;  a marca da  presença do Deus de 
esperança,   alegria e  paz.   

O recado para a igreja de hoje é bem claro: se o mundo, a sociedade  vai de mal a pior, 
no ambiente da comunidade cristã deve ser diferente, porque  ela é detentora dos ensinos das Es-
crituras, do exemplo de Cristo;  nela habita o Deus de paz, de esperança,  portanto, tem todos os 
recursos para ser diferente.  

Nestes dias atuais temos testemunhado um crescimento da violência, da maldade, da imo-
ralidade, do ódio,  da mentira no mundo e em nosso pais.  De fato existem problemas que  nunca 
serão  resolvidos pelos homens, pelos  políticos: o  problema da iniquidade humana, do sofrimento 
físico por conta das doenças, dos  relacionamentos estremecidos e do mal maior, o  espiritual.   

Para todos que estão preocupados com o rumo que estamos indo como sociedade, por 
tudo que temos visto, ouvido e lido, Paulo deixa esta palavra como uma luz de esperança  não só 
para o futuro do cristão, mas  para todas as pessoas que vieram a crer nas Escrituras. 

Billy Granham escreveu:  Quando me referi ao futuro que Deus está planejando, um 
aluno na Universidade do Havaí perguntou-me: “Esta não é uma forma de escapismo?” Eu disse:  
Em certo sentido é sim; e antes que o diabo termine com este mundo, todos estaremos procurando 
pelos sinais de saída.  

 C.S Lewis, em seu pequeno e extraordinário livro Cristian Behavier, disse: “Esperança é 
uma das virtudes teológicas,  e isto quer dizer que o contínuo olhar do cristão para adiante, para 
amanhã, para o mundo eterno, não é, como algumas pessoas modernas pensam, um desejo vago, 
anelante, mas uma convicção,  uma esperança viva no Deus vivo. 

  Meus irmãos, em  meio ao pessimismo, a escuridão e a frustração do momento atual 
existe um farol de luz, de esperança, nas  Escrituras Sagradas;  em  Jesus,  a esperança a ser busca-
da e o exemplo a ser seguido.  A nossa esperança está no Deus de esperança e não nos homens, na 
política, embora saibamos que Ele possa  usar os homens e as circunstancias. 

 

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 

 
Ministro de Música:   
  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 
 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

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. 

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 Matutino 

Boas-vindas e motivo do Culto                                                                                
Prelúdio Instrumental e Oração invocatória  
 
Leitura Bíblica em uma só voz: Isaías 55:8,9 
 
“Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos 

caminhos não são os meus caminhos!” Afirma o Senhor. 
 
Hino: “Ó Senhor, Vem me Dirigir!” 212 HCC 
Oração  
 
IBJE em Ação 
Conhecendo os nossos visitantes 
 

Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração 
deste lugar. 

Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja 
nela perpetuamente; e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração 

todos os dias. (2 Crônicas 7:15-16) 
 

Momento de oração  
 
Leitura Bíblica em uma só voz: 1 Pedro 2:9 
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclu-
sivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das tre-

vas para a sua maravilhosa luz.  
 

Ofertório e cânticos – “É Teu Povo”/ “Te Agradeço”  
Oração de gratidão  
 
Inspiração musical: Amanda Bastos 
Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos 
 
Palavras finais e Oração  
Poslúdio instrumental 

Boas-vindas e motivo do Culto                                                                 
Nosso Deus é um Deus de Maravilhas 

 
Prelúdio Instrumental e Oração invocatória  
Leitura Bíblica em uma só voz: Salmos 40:5 

Muitas são Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos 
para conosco; ninguém há que se possa comparar a ti; eu quisera anunciá-los, e mani-

festá-los, mas são mais do que se podem contar.    
. 

Hino: “Maravilhas Divinas!” 7 CC  
Oração de Louvor 
 
IBJE em Ação 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica em uma só voz: Salmos 136:4, Jó 5:9; 26:14 
Ao único que realiza grandes maravilhas. A sua misericórdia é perpétua: (...) Ele reali-
za prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. E isso tudo representa apenas a ínfima 
parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras! 

 
Testemunho: Davi Santana 
“Deus é Bom” 
 
Leitura Bíblica Alternada: Salmos 71:15; 92:5; 139:6,17,18 
Dirigente: Minha boca narrará tua justiça e, em todos os dias da minha existência, os 
teus incontáveis atos de salvação!  
Congregação: Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus 
desígnios!  
Ofertório: Reina em Mim 
Todos: Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não 
posso compreender totalmente.… 
 
“Quão Formoso És” 
 
Oração de gratidão e Oração pelas crianças 
Inspiração musical – Quarteto Expressão 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Inspiração musical: Quarteto Expressão 
Oração final 
Poslúdio instrumental 

Culto Noturno 



 
 
 

 

1.MISSÕES NACIONAIS. 
      >No domingo à noite, o pastor esteve 
visitando o trabalho de Missões no Vale do 
Amanhecer, com o pastor Samuel e a irmã 
Clarice para fazer avaliação na construção 
do local de culto, que está precisando de 
mudança e ajuda.  
       >Na terça-feira estivemos em Àguas de 
Meribá, onde atualmente funciona a Cristolân-
dia feminina. Fomos entregar uma geladeira 
doada pela irmã Teresinha—a Ação Social 
da nossa igreja participou pagando a revisão 
da mesma. A irmã Clarice também foi para 
fazer o orçamento da reforma da capela. 
2.CEIA DO SENHHOR. 
       No próximo domingo, no horário do culto 
da manhã, será ministrada a Ceia do Senhor. 
Participe! Estão escaladas para ajudar na 
ministração os irmãos: Ário, Rosimeire e Maria 
Emília.  
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
       Faleceu na terça-feira,  o senhor Antonio, 
viúvo da nossa saudosa irmã Maria Badia. O 
pastor esteve realizando culto no cemitério. 
Alguns irmãos estiveram presentes. Oremos 
pela família.  
4.CONFERÊNCIAS. 
     Nos dias 17,  18 e 19 de Novembro, a 
nossa Igreja estará realizando uma Série de 
Conferências em comemoração ao seu aniver-
sário. Foi convidado pela igreja para pregar 
o pastor Roberto Amorim, da Igreja Batista do 
Farol em Maceió.  O material de divulgação 
já está pronto. Ninguém fazendo outro com-
promisso nestes dias. 
5.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO E 
GRATIDÃO.  
    Será realizado no dia 15 de Dezembro o 
Encontro de Confraternização de fim de ano, 
numa chácara alugada pela igreja, dentro da 
cidade, das 9h às 17h. Valor individual: 
R$20,00. 
6.HOMENS E MULHERES EM AÇÃO. 
     No final da semana passada os homens 
estiveram reunidos mais uma vez, na residên-
cia do pastor Elias. Foi preletor o pastor Sa-
muel. Muitos homens estiveram presentes.  
   As mulheres também realizaram o seu en-
contro ontem à tarde, no templo. Foi preletora 
a Dra. Zulmirene. Foi uma bênção! 
 

7.CONVOCAÇÃO.  
      O pastor Aldimar está convocando uma 
reunião, hoje, logo após o culto da manhã,   
com a Comissão de Patrimônio, a Diretoria 
Estatutária e a Comissão de Finanças.  
8.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantarmos nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
2018. Venha e participe conosco. 
     >Curso livre de Música.  Se você deseja 
aprender a tocar um instrumento musical, não 
perca tempo. Venha e participe do Curso 
Livre de Musica.  Maiores informações com o 
MM  Demas Jr e Rebeca (secretária da Igre-
ja). Telefone 30917205. 
9.OANSE 
     A Oanse (trabalho com crianças da igreja 
e da comunidade) é realizada aos sábados às 
15h. 
10.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.    
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Pela eleição para presidente, para que a 
vontade de Deus seja feita e haja paz no 
nosso pais. Os enfermos: Joaquim, Maria 
Cesária;  Dora, Raimunda(Didi),  Joviana e 
Ernestina.  
  

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1.MISSÕES NACIONAIS. 
      >No domingo à noite, o pastor esteve 
visitando o trabalho de Missões no Vale do 
Amanhecer, com o pastor Samuel e a irmã 
Clarice para fazer avaliação na construção do 
local de culto, que está precisando de mudan-
ça e ajuda.  
       >Na terça-feira estivemos em Àguas de 
Meribá, onde atualmente funciona a Cristolân-
dia feminina. Fomos entregar uma geladeira 
doada pela irmã Teresinha—a Ação Social da 
nossa igreja participou pagando a revisão da 
mesma. A irmã Clarice também foi para fazer 
o orçamento da reforma da capela. 
2.CEIA DO SENHHOR. 
       No próximo domingo, no horário do culto 
da manhã, será ministrada a Ceia do Senhor. 
Participe! Estão escaladas para ajudar na 
ministração os irmãos: Ário, Rosimeire e Maria 
Emília.  
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
       Faleceu na terça-feira,  o senhor Antonio, 
viúvo da nossa saudosa irmã Maria Badia. O 
pastor esteve realizando culto no cemitério. 
Alguns irmãos estiveram presentes. Oremos 
pela família.  
4.CONFERÊNCIAS. 
     Nos dias 17,  18 e 19 de Novembro, a 
nossa Igreja estará realizando uma Série de 
Conferências em comemoração ao seu aniver-
sário. Foi convidado pela igreja para pregar o 
pastor Roberto Amorim, da Igreja Batista do 
Farol em Maceió.  O material de divulgação já 
está pronto. Ninguém fazendo outro compro-
misso nestes dias. 
5.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO E 
GRATIDÃO.  
    Será realizado no dia 15 de Dezembro o 
Encontro de Confraternização de fim de ano, 
numa chácara alugada pela igreja, dentro da 
cidade, das 9h às 17h. Valor individual: 
R$20,00. 
6.HOMENS E MULHERES EM AÇÃO. 
     No final da semana passada os homens 
estiveram reunidos mais uma vez, na residência 
do pastor Elias. Foi preletor o pastor Samuel. 
Muitos homens estiveram presentes.  
   As mulheres também realizaram o seu encon-
tro ontem à tarde, no templo. Foi preletora a 
Dra. Zulmirene. Foi uma bênção! 
 

7.CONVOCAÇÃO.  
      O pastor Aldimar está convocando uma 
reunião, hoje, logo após o culto da manhã,   
com a Comissão de Patrimônio, a Diretoria Esta-
tutária e a Comissão de Finanças.  
8.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantarmos nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
2018. Venha e participe conosco. 
     >Curso livre de Música.  Se você deseja 
aprender a tocar um instrumento musical, não 
perca tempo. Venha e participe do Curso Livre 
de Musica.  Maiores informações com o MM  
Demas Jr e Rebeca (secretária da Igreja). Tele-
fone 30917205. 
9.OANSE 
     A Oanse (trabalho com crianças da igreja e 
da comunidade) é realizada aos sábados às 
15h. 
10.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.    
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Pela eleição para presidente, para que a 
vontade de Deus seja feita e haja paz no nosso 
pais. Os enfermos: Joaquim, Maria Cesária;  
Dora, Raimunda(Didi),  Joviana e Ernestina.  



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

28/10-Carolina de F. Leopardo  

29/10- Gabrielle de Sales Silva 

02/11-Almerinda Glória D. 

Guedes  

03/11- Agnaldo Araújo Campos 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Ailton 

Noite:Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Haniel 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Liliane e Felipe 

DIRIGENTES 
Manhã: Ario 

Noite: Franklin 

ATIVIDADES DO MÊS 

28/10- Dia da Reforma Protestante/Eleição para presidente. Vote à 
tarde. 
04/11- Ceia –Eleição da Comissão de Indicações  
21/11- Culto Administrativo  
25/11- Dia do Ministro de Música 
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