
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   29 de Outubro de 2017 

PASTORAL                           

Panorama 2016- Revista Missões Nacionais 
 

Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, com-
paixão e graça marcam, a cada ano, o avanço de Missões Nacionais, agindo na transfor-
mação de vidas. Em 2016, mesmo num ambiente de crise em vários setores do país, 
mantivemos o curso dos programas, nomeamos mais missionários e lançamos novos 
projetos.  

Na Amazônia, temos avançado no objetivo de erradicar a cárie nas comunidades e, 
para isso, temos contado com muitos voluntários. No ano de 2016, foram realizadas 8 
viagens, com a participação de 260 profissionais, quando 2.005 pessoas receberam 
atendimento odontológico. Os batistas do Texas (EUA) se juntaram a nós nessa missão, 
em uma parceria inédita, que passou a mobilizar recursos para a população ribeirinha. 
Entre os indígenas, atuamos com 35 missionários, alcançando 45 aldeias tanto na plan-
tação de igrejas quanto na formação de líderes e tradução da Bíblia.  

Estamos investindo a cada dia mais na transformação de vidas, e a Cristolândia 
tem sido um grande agente de transformação em todo o Brasil, levando novo futuro para 
a população em situação de vulnerabilidade social. Hoje, contamos com 37 unidades, 
onde 1.184 homens e mulheres foram acolhidos em 2016. As unidades serviram mais de 
1 milhão e 700 mil refeições no ano, e, com a graça de Deus, 184 alunos foram reinseri-
dos na sociedade. O projeto teve destaque no livro “Crack e exclusão social”, publicado 
pelo Ministério da Justiça e Cidadania. A obra ressaltou o importante papel da Cristolân-
dia na geração de uma nova expectativa em relação à vida de moradores de rua. 

 O Movimento Viver, de prevenção ao uso de drogas, inaugurou uma casa do movi-
mento em Costa Barros (RJ), com o objetivo de atender dezenas de crianças daquela 
região de vulnerabilidade social. Em São Paulo, o Projeto Novos Sonhos, que oferece 
diversas atividades para crianças da região da cracolândia, finalizou o ano com 430 ca-
dastrados.  

O ano de 2016 não foi diferente no avanço da evangelização. Desenvolvemos inú-
meros projetos, como a já consagrada Operação Jesus Transforma, que alcançou mais 
de 29 mil adultos e crianças, contando com a atuação de 975 batistas brasileiros voluntá-
rios em 14 operações. 

 Destacamos a unidade, a cooperação e o compromisso dos nossos parceiros na 
ação missionária, tão vitais nessa obra. No exercício de 2015 e 2016 alcançamos pouco 
mais de R$ 35 milhões e 300 mil reais. Nossa gratidão à Diretoria da Convenção Batista 
Brasileira, pelo apoio e liderança, e a todas as igrejas e irmãos em Cristo, que seguem 
firmes no propósito de conquistar toda a pátria para Cristo. E você, está disposto a 
pregar o evangelho e amar pessoas sem hesitar?  

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 

 

Alguns itens presentes no nosso APP, para 

celular: 

-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. 

OANSE: Este é um trabalho com crianças, 

realizado aos sábados, a partir das 15h.  

-Cadastro de visitantes: Os dados serão 

incluídos no aplicativo, e poderá ser con-

sultado mais tarde. 

-Lista dos profissionais: Cadastre sua 

profissão, e divulgue através do app, en-

tre os membros da igreja.  

     



Culto Matinal Culto Noturno 
Prelúdio                                                                                                          Piano 

Boas-Vindas e Motivo do Culto 

Oração invocatória  

Jesus, a maior revelação do amor de Deus... 

...por isso desejamos amá-lo cada vez mais 

Leitura Bíblica pelo dirigente: 1 João 4. 16,19. 

E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está 
em amor está em Deus, e Deus nele. Nós o amamos a ele porque ele nos amou  

primeiro. 
 

Hino 62 HCC                                  “Jesus, Sempre te Amo” (Featherstone/Gordon) 
 

Oração de Louvor 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica pelo dirigente: 1 João 3. 23 

E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos 
amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 

 

Cântico.                                                                                              “Dom de Amar” 

 

Jesus, a maior revelação do amor de Deus... 

...por isso compartilhamos esse amor com todas as pessoas 

 

Campanha de Missões Nacionais 2017  

Divisa: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2.11 

Música oficial:                                                   Entre o antes e o Depois (Bitencourt) 

 

Jesus, a maior revelação do amor de Deus... 
... por isso dedicamos nossas vidas e bens 

 
Dedicação dos dízimos e ofertas - Cânticos 
Oração de gratidão e consagração 

Mensagem pastoral: Pr. João Carlos 
Hino inspirativo: Dedicação (Demas Jr) 
 
Pastorais e Oração final 
Poslúdio Instrumental  
 

Chamada ao Louvor e Adoração: “Carvalhos de Justiça” (K. Lucas)  

 

Anunciemos a todos os povos que 

Jesus é Transformação e Vida 

 

O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar 
boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável do 

Senhor(...) Isaias 61. 1-4 
 
Boas Vindas e Motivo do Culto 

Prelúdio                                                                                                  Piano e Violino 

Cantemos sobre a Maravilhosa Graça  

que transforma vidas 
Hino 193 HCC “Maravilhosa Graça” (Featherstone/Gordon) 
Oração de Louvor 

Conhecendo os nossos visitantes 

Campanha de Missões Nacionais 2017  

Divisa: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2.11 

Música oficial: Entre o antes e o Depois (Bitencourt) 

 

Dediquemos nosso tempo, bens e vida para anunciar  

Jesus, transformação e vida 

 

Dedicação dos dízimos e ofertas com Cânticos 

Oração de consagração e oração pelas crianças  

 

Eis-me aqui! pronto para anunciar 

Jesus, Transformação e Vida 

 

Mensagem musical: Demas Jr                                              “Eis-me Aqui” (J. Peterson) 

Mensagem pastoral: Pr. Aldimar Miranda 

Hino Inspirativo: “Por Ti darei a minha vida” (Simone Rosa) 

 

Pastorais e Oração final 

Poslúdio Instrumental  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
        No dia 12 de Novembro, dentro das 
comemorações do 40 anos da Igreja,  conta-
remos com a presença do pastor Davi Siqueira  
Machado, ele foi o primeiro pastor efetivo. O 
pastor Hobert Lee foi o primeiro pastor interi-
no.  
       O Enceramento das comemorações será  
com uma Série de Conferência com o pastor 
Eli Fernandes, de São Paulo, nos dias 16, 17, 
18 de Dezembro e  a presença do grupo 
Logos.  Na primeira semana de Novembro já 
vamos preparar o material de divulgação. 
2.CEIA DO SENHOR. 
      No próximo domingo, dia 05 de Novem-
bro, estaremos ministrando a Ceia do Senhor. 
Ela é uma ordenança de Jesus para a Sua 
igreja e nós procuramos obedecê-la  regular-
mente. O Novo Testamento diz que a igreja se 
reunia no primeiro dia da semana, no domin-
go.  
3.MISSÕES NANCIONAIS. 
       Hoje, no horário do culto da noite, será 
feito o  Encerrando a Campanha de Missões 
Nacionais em nossa Igreja. Os programas 
Especiais nos levaram a mudar a data.  Espe-
ramos que àqueles irmãos que ainda não 
entregaram as suas ofertas possam fazê-lo. 
       Com o apoio de todos vamos alcançar o 
nosso Alvo, a obra missionária será mantida e 
expandida em nossa pátria. A nossa partici-
pação é sempre uma demonstração de amor 
as almas perdidas e obediência a  Jesus. 
4.NOTA 
      No próximo domingo, depois do culto da 
noite, a cantina vai funcionar em prol de Mis-
sões Nacionais. Serão vendidas panelinhas a 
10 reais. 
5.AGRADECIMENTO. 
    Agradeço a todos   - congregação, coristas, 
ex-coristas, instrumentistas, crianças, solistas, 
dirigente - o carinho à mim demonstrado do-
mingo passado.   E aos pastores Willik e Elias 
que com suas mensagens inspirativas nos ensi-
naram que seguindo o modelo bíblico de Igre-
ja de Cristo, vivendo conectados com Ele, fa-
remos diferença onde estivermos. 
    Participar das comemorações do 40º ani-
versário desta igreja, revivendo os anos onde 
estivemos juntos, foi emocionante e indescrití-
vel para  mim. 

     Saliento aqui minha gratidão ao pastor 
Aldimar pela inspiração divina dos “Cultos da 
Saudade”,  trazendo à Igreja e convidados 
momentos de muita alegria espiritual; ao Mi-
nistro de Música e amigo Demas, pelo seu  
tempo, apoio, dedicação e empenho para que 
neste domingo apresentássemos um culto 
agradável ao Senhor. Deus continue abenço-
ando esta igreja no seu caminhar pelos tem-
pos e que sua vida seja sempre o reflexo da 
Sua Bondade e Amor. Vocês serão sempre  
inspiração  para minha vida.  Ana Luiza.  
6.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
    A próxima reunião será dia 31 de Outubro, 
às 20h, no templo.  
7.HOMENS EM AÇÃO. 
     O irmão Tavares comunica que a próxima 
reunião dos homens será no dia 11 de Novem-
bro, sábado, na residência do Claudio, esposo 
da irmã Odália,  perto da Unifan.  Participe! 
8.ENCONTRO DE CASAIS. 
    A  liderança dos casais comunica que a 
próxima reunião será no dia 18 de Novem-
bro, sábado, no templo.  
9.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com seguran-
ça, faça transferência bancária. Bradesco: 
agência 2747-2 CC 1512-1  
Banco do Brasil: agência 3648-X CC 123246-
0.    CNPJ 00.147.470/0001-82. Coloque no 
gasofilácio só o envelope com as anotações, 
para o tesoureiro conferir. Se você não usa a 
rede bancária,  coloque em dinheiro. 
10. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNIDADE 
ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE está oferecendo  
gratuitamente, por tempo indeterminado, aulas de 
violino. Não perca esta oportunidade. Entre em 
contato com a secretária para saber como partici-
par. Outras modalidades em breve! O Curso ofere-
ce: VIOLINO (gratuito), violão aos sábados 9H ÀS 
11H.  PIANO  e TECLADO: às quartas-feiras 15H 
ÀS 19H. 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     O pai da irmã Cynthya, Ji D’Angelo, internado 
da UTI.  Os sobrinhos da irmã Marta, em trata-
mento de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo 
da irmã Nerice, Joaquim;  José Avelino, cunha-
do da irmã Marta; Nilda, prima do Marcos 
Almeida, acidentada; o pai e o tio da irmã 
Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos desem-
pregados e pelo nosso país. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
        No dia 12 de Novembro, dentro das 
comemorações do 40 anos da Igreja,  contare-
mos com a presença do pastor Davi Siqueira  
Machado, ele foi o primeiro pastor efetivo. O 
pastor Hobert Lee foi o primeiro pastor interi-
no.  
       O Enceramento das comemorações será  
com uma Série de Conferência com o pastor Eli 
Fernandes, de São Paulo, nos dias 16, 17, 18 
de Dezembro e  a presença do grupo Logos.  
Na primeira semana de Novembro já vamos 
preparar o material de divulgação. 
2.CEIA DO SENHOR. 
      No próximo domingo, dia 05 de Novem-
bro, estaremos ministrando a Ceia do Senhor. 
Ela é uma ordenança de Jesus para a Sua 
igreja e nós procuramos obedecê-la  regular-
mente. O Novo Testamento diz que a igreja se 
reunia no primeiro dia da semana, no domin-
go.  
3.MISSÕES NANCIONAIS. 
       Hoje, no horário do culto da noite, será 
feito o  Encerrando a Campanha de Missões 
Nacionais em nossa Igreja. Os programas Es-
peciais nos levaram a mudar a data.  Espera-
mos que àqueles irmãos que ainda não entre-
garam as suas ofertas possam fazê-lo. 
       Com o apoio de todos vamos alcançar o 
nosso Alvo, a obra missionária será mantida e 
expandida em nossa pátria. A nossa participa-
ção é sempre uma demonstração de amor as 
almas perdidas e obediência a  Jesus. 
4.NOTA 
      No próximo domingo, depois do culto da 
noite, a cantina vai funcionar em prol de Mis-
sões Nacionais. Serão vendidas panelinhas a 
10 reais. 
5.AGRADECIMENTO. 
    Agradeço a todos   - congregação, coristas, 
ex-coristas, instrumentistas, crianças, solistas, 
dirigente - o carinho à mim demonstrado do-
mingo passado.   E aos pastores Willik e Elias 
que com suas mensagens inspirativas nos ensi-
naram que seguindo o modelo bíblico de Igre-
ja de Cristo, vivendo conectados com Ele, fare-
mos diferença onde estivermos. 
    Participar das comemorações do 40º ani-
versário desta igreja, revivendo os anos onde 
estivemos juntos, foi emocionante e indescritível 
para  mim. 

     Saliento aqui minha gratidão ao pastor 
Aldimar pela inspiração divina dos “Cultos da 
Saudade”,  trazendo à Igreja e convidados 
momentos de muita alegria espiritual; ao Mi-
nistro de Música e amigo Demas, pelo seu  
tempo, apoio, dedicação e empenho para que 
neste domingo apresentássemos um culto 
agradável ao Senhor. Deus continue abenço-
ando esta igreja no seu caminhar pelos tempos 
e que sua vida seja sempre o reflexo da Sua 
Bondade e Amor. Vocês serão sempre  inspira-
ção  para minha vida.  Ana Luiza.  
6.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
    A próxima reunião será dia 31 de Outubro, 
às 20h, no templo.  
7.HOMENS EM AÇÃO. 
     O irmão Tavares comunica que a próxima 
reunião dos homens será no dia 11 de Novem-
bro, sábado, na residência do Claudio, esposo 
da irmã Odália,  perto da Unifan.  Participe! 
8.ENCONTRO DE CASAIS. 
    A  liderança dos casais comunica que a 
próxima reunião será no dia 18 de Novembro, 
sábado, no templo.  
9.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com seguran-
ça, faça transferência bancária. Bradesco: 
agência 2747-2 CC 1512-1  
Banco do Brasil: agência 3648-X CC 123246-
0.    CNPJ 00.147.470/0001-82. Coloque no 
gasofilácio só o envelope com as anotações, 
para o tesoureiro conferir. Se você não usa a 
rede bancária,  coloque em dinheiro. 
10. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNIDADE 
ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE está oferecendo  
gratuitamente, por tempo indeterminado, aulas de 
violino. Não perca esta oportunidade. Entre em 
contato com a secretária para saber como partici-
par. Outras modalidades em breve! O Curso ofere-
ce: VIOLINO (gratuito), violão aos sábados 9H ÀS 
11H.  PIANO  e TECLADO: às quartas-feiras 15H 
ÀS 19H. 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     O pai da irmã Cynthya, Ji D’Angelo, internado 
da UTI.  Os sobrinhos da irmã Marta, em trata-
mento de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo 
da irmã Nerice, Joaquim;  José Avelino, cunha-
do da irmã Marta; Nilda, prima do Marcos 
Almeida, acidentada; o pai e o tio da irmã 
Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos desem-
pregados e pelo nosso país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

29/10-Gabrielle de Sales Silva 

02/11-Almerinda G. Dias Guedes  

03/11-Agnaldo Araújo Campos 

04/11-David Mendanha 

PREGADORES 
Manhã:Pr.João Carlos 

Noite:Pr.Aldimar Miranda 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alba e Daniel 

DIRIGENTES Manhã:Jorge /Noite:Juscirlene 

ATIVIDADES DO MÊS 

29/10-Encerramento da Campanha de Missões  

05/11-Ceia do Senhor 

12/11- Comemoração 40 anos IBJE  

  26/11-Homenagem Ministro de Música 
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PREGADORES 
  Manhã:Pr. João Carlos 

Noite: Pr. Aldimar Miranda 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Alba e Daniel 

DIRIGENTES Manhã: Jorge/Noite: Juscirlene  

ATIVIDADES DO MÊS 

29/10-Encerramento da Campanha de Missões  

05/11-Ceia do Senhor 

12/11- Comemoração 40 anos IBJE  

  26/11-Homenagem Ministro de Música 


