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PASTORAL 

      
BONS PROPÓSITOS  PARA O ANO NOVO 

 
      As pessoas costumam estabelecer propósitos para cada novo ano. Porém, na maioria das 
vezes,  esses propósitos circunscrevem-se  tão somente em termos de bens terrenos, lucros fi-
nanceiros, ascensão social, realização profissional, conquistas sentimentais e coisas semelhan-
tes.  Basta conferir na TV, o que o mundo secular promete e  ouvir as promessas de algumas 
igrejas: “venham participar do culto em nossa igreja na virada do ano, venham projetar  um ano 
de prosperidade, Deus vai realizar todos os seus sonhos” 
     Para o ano que iniciará em 1º de Janeiro, sugerimos  propósitos diferentes - que nada ou 
bem pouco têm a ver com  sonhos materialistas, sem vínculo com a cultura medíocre do comér-
cio.   Propomos as coisas essenciais - sermos mais  espirituais e humanos, ter corações mais  
agradecidos pelo que já recebemos de Deus - a salvação, o cuidado, o amor a proteção. As coi-
sas essenciais não são tantas, dá para contar nos dedos de uma das mãos: 
1.Demonstrar amor a Deus, não apenas por meio de cânticos fervorosos  mas principalmente 
pela obediência à Palavra de Deus, como  disse Jesus  “Aquele que me ama obedece os meus 
mandamentos”;  por meio da obediência aos princípios da Palavra de Deus;  ao serviço cristão,  
submeter-se à vontade divina em cada  dia do novo ano.  
2.Demonstrar amor ao próximo, colocando em prática, uma recomendação  muito simples  do 
Senhor aos discípulos: “Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam(Mat. 7.12). 
O contrário também é válido: não façam aos outros o que  vocês não querem que eles lhes fa-
çam, isto durante todo o ano.  
3.Demonstrar cuidado com a mente e o coração.  O sábio já advertia em Provérbios: “Acima 
de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida”. Pensamentos  rancorosos e 
vingança levam a ações de rancor e vingança. Desejos impuros provocam atos impuros. Senti-
mentos egoístas conduzem a gestos egoístas; por estas razões devemos  cuidar do co-
ração durante todo o ano.  
4.Demonstrando cuidado no falar - para não ofender o nosso ente-querido, o nosso irmão de 
igreja. Antes de fazer críticas, faça autocrítica. E seja tão sincero na avaliação de si mesmo, e de 
suas próprias intenções, como você costuma ser na avaliação dos outros.  Depois é só lembrar 
das palavras de Jesus: “Quem não tem pecado, atire a primeira pedra”. Ou lembrar do velho 
ditado: “Quem tem telhado de vidro, não jogue pedras no do vizinho” 
     O nosso desejo é que cada membro e congregado da nossa igreja possa viver neste novo ano 
demonstrando mais amor a Deus,  ao próximo, ao seu irmão; cuidando do seu coração para uma 
vida pura, do seu falar para não ofender os seus ente queridos e irmãos na fé. Que  Jesus, Senhor 
da Igreja, possa dar saúde, paz,  proteção a todos os queridos irmãos  das IBJE.  Pastor Aldi-
mar e família.    Feliz Ano Novo para todos ! 

 

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 DEZEMBRO: 
 
31- Culto de Vigília  
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
01/01- Kátia Valéria de Oliveira 
03/01- Divina de Fátima Martins 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr Aldimar 
                           Noite:    Pr.Gilberto Ribeiro 
DIRIGENTES: Manhã:  
                          Noite:   
INTRODUÇÃO:  
DIÁCONO DE PLANTÃO:  
 
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.LITERATURA DA E.B.D. 
          Já está a disposição dos irmãos, profes-
sores e alunos, a literatura de E.B.D para o pró-
ximo semestre.  Favor procurar a direção da 
E.B.D.. 
 
2.PREGADOR CONVIDADO. 
     O pastor Aldimar convidou o pastor Gilberto 
Ribeiro Silva para pregar no culto da noite. 
Devemos estar presentes e convidar pessoas. 
Será o penúltimo culto do ano. Desde já deve-
mos nos preparar para receber e viver no novo 
ano.  
      
3.CULTO DE VIGÍLIA. 
     Terá início às 22 horas do dia 31. No pro-
grama constará Mensagens Bíblicas, louvor, 
orações e testemunhos. Se o irmão deseja com-
partilhar uma bênção recebida, dar um testemu-
nho, fale com o pastor Aldimar. Saber com ante-
cedência qual será a participação dos irmãos 
ajudará na preparação do programa, para 
terminarmos um pouco antes das 24 horas.  
 
4. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. 
    Na virado do ano, dia 31,  teremos uma 
festa, um jantar, um momento de confraterniza-
ção, logo após o culto de vigília. O local será no 
salão social Di Heberty, próximo ao templo, na 
rua Fortaleza.  
    A ajuda de custo será de R$30,00 por pes-
soa. Crianças até 7 anos não pagarão. Vá, leva 
a sua família, os seus amigos. Decida o quanto 
antes e dê o seu nome par as irmãs:  Dilene ou 
Darilene. Saber qual é o numero de pessoas 
antes, vai ajudar na preparação do local e do 
jantar. 
 
5.IRMÃOS AUSENTES.  
     Muitos irmãos estão viajando, passeando, 
visitando familiares, isso é bom e faz bem..  
     O primeiro vice-presidente da igreja, irmão 
João Tavares está no Tocantins, mas deve che-
gar neste final de ano.  
     O irmão Tinoir, presidente do corpo diaco-
nal, viajou e ficará  ausente dos trabalhos da 
igreja por um mês.  
 
6.FÉRIAS DO PASTOR 
     No culto administrativo  realizado na quarta-
feira antepassada, a igreja concedeu 15 dias 
de férias ao pastor Aldimar, de 04 a 18 de 
Janeiro. Estará de volta dia 19, antes de come-

çar a Convenção Batista Brasileira em nossa 
cidade. 
7. CORO IBJE 2020 
 Já estão abertas as inscrições para o 
Coro IBJE 2020. Se você tem disponibilidade e 
deseja assumir o compromisso de louvar e ado-
rar a Deus através desse ministério, não perca 
tempo!! As inscrições para coristas estão aber-
tas. Maiores informações MM Demas Jr. 
 
8.FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE EXPEDIENTE. 
     A irmã Rebeca, secretária de experiente da 
igreja, está de férias, tirou  o restante das suas 
férias (10 dias) . Viajará com a sua família. 
  
9. UTILIDADE PUBLICA 
     -Aluga-se um barracão com 2 quartos, 1 
sala, 1 cozinha e 1 área de serviço, no Jardim 
das Esmeraldas. Interessados, favor  ligar para: 
984265721  
 
10.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
            “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:   21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  
          21-26-Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º  Assembléia da CBB 
11.PGMs. 
     Informamos a igreja e a todos que partici-
pam dos PGMs da Melhor  Idade”,  Adulto I,  
Jovens e Adolescentes, que estarão de recesso. 
Voltarão em Fevereiro/2020.  
 
12.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
    Estes irmãos que estão em  tratamento de 
saúde: Mariane Siqueira; Antônio(cunhado da  
irmã Marta)– Nilton Joaquim e Ernestina.  
13.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. 
********************************************                
FINDA-SE ESTE “ANO” QUE MEU PAI ME DEU 
COM OS MEUS PECADOS EU TE ENTRISTECI 
MAS PERDÃO TE PEÇO POR AMOR DE TI 
GUARDA O MARINHEIRO NO VIOLENTO 
MAR 
E OS QUE SOFREM DORES QUEIRAS CON-
FORTAR  (556 CC) 

Boas-Vindas  
Prelúdio Instrumental 
 

 
“O Senhor é bom para todos, e as 

suas misericórdias estão sobre todas 
as suas obras. Todas as suas obras te 
louvarão, ó Senhor”. (Sl.145. 9-10) 

 

 

 

“Cantarei ao meu Salvador” 66 HCC  

Oração de Louvor 
 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 

 

 

Leitura Bíblica: Salmos 68.4 (NTLH) 

 
“Cantem em louvor a Deus, cantem 
hinos em sua honra. O seu nome é 

Senhor; alegrem-se na sua presença”. 

 

 

 

Ofertório e cânticos 

Oração de Consagração 

 

Mensagem Bíblica:  

Pr. Aldimar Miranda 

 

 

Pastorais   

Oração Final 

Poslúdio Instrumental  

NOITE 

Boas-Vindas  
Prelúdio Instrumental 
 
 
Leitura Bíblica em Uníssono:  
 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
tudo o que há em mim bendiga o seu 
santo nome. Bendize, ó minha alma, ao 
Senhor, e não te esqueças de nenhum 
se seus benefícios” (Salmo 103.1,2 ) 

 
 
 
Louvor congregacional:  

“Que Alegria em Cristo” 318 HCC 
Oração de Louvor  
 

 

Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 

 
 

Mas Deus, que é riquíssimo em miseri-
córdia, pelo seu muito amor com que 
nos amou, Estando nós ainda mortos 

em nossas ofensas, nos vivificou junta-
mente com Cristo.  (Efésios 2:4-5) 

 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças  
  
Inspiração musical 
Mensagem Bíblica:  

Pr Gilberto Ribeiro 
 
 
Oração 
Palavras finais  
Poslúdio instrumental 


