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PASTORAL 

 
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: 

alegrem-se! Seja a amabilidade de vocês conhecida 
por todos. Perto está o Senhor.” 

 (Filipenses 4.4,5) 
 

Alegrar-se no Senhor representa o fato de 
você colocar a sua alegria somente em Deus, não em coisas, pessoas ou relacio-
namentos. Essas fontes podem gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. 
Mas a alegria que vem do Senhor é eterna, porque Ele é eterno e fiel. Jamais irá 
lhe decepcionar. Sua alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passan-
do a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoal que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. Se 
eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu relaciona-
mento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, iniciando 
pelo trato com os outros, amabilidade. 

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias 
nisso. A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximida-
de em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos ser 
amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo está 
voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, 
como por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus 
Cristo, estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que 
terão sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos refletir a alegria e o amor do Salvador, a fim de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 

Transforme o mundo com a alegria de Jesus! 
"Faça a terra se alegrar! 

Pr. João Marcos Barreto Soares 
Diretor Executivo da Junta de Missões Mundiais da CBB 

          

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 MARÇO: 
01- Ceia/ Abertura da Campanha de 
Missões Mundiais 
08- Dia internacional da Mulher 
18- Culto Administrativo 
28 e 29- Apresentação Watoto 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
02/03- Felipe Gonçalves Pinho 
02/03- Fernandes Amorim de Oliveira Junior 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã:  Pr. Ailton Bastos 
                         Noite:  Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: João Tavares 
                          Noite:  Ildeu 
INTRODUÇÃO:  Ester e Ário 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Haniel 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA  
NOSSA 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 Rodrigues 
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.CEIA DO SENHOR. 
   Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma or-
denança de Jesus para a Sua igreja. 
  Estão escalados para ajudar na ministração 
os diáconos: Ário, Rosimeire e Maria Emília 
2.POSSE DA NOVA DIRETORIA. 
    Hoje, no horário do culto da noite,  tere-
mos o momento de posse da nova Diretoria 
da Igreja para o ano de 2020.  
 3.MISSÕES MUNDIAIS. 
    Hoje à noite teremos  o culto de Abertura 
da Campanha de Missões Mundiais. 
 Será realizado um bazar em prol de missões 
mundiais. A data ainda será comunicada. 
4. RETORNO DE FÉRIAS  
    O MM Demas e sua família retornaram às 
atividades da igreja. Agradecem a todos os 
irmãos que colaboraram com as programa-
ções de culto e na coordenação da música  
durante esse período. 
5. ATIVIDADES MINISTÉRIO DE MÚSICA  
    O CORO IBJE retorna seus ensaios para 
Cantata de Páscoa e para cantar nos cultos. 
Haverá ensaio sábado às 16h; As aulas do 
Curso Livre de Música/ Projeto estão aconte-
cendo às quartas feiras agora com Regência 
e teoria musical, e aos sábados projeto de 
Orquestra. Maiores informações MM Demas. 
6.CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES. 
    Para EBD, EBF e Ministério Infantil.  Será 
realizado na Igreja Batista do setor Universi-
tário, no mês de Março, nos dias 13 às 19h e 
no dia 14 de 8 às ss17h.   
  Valor da inscrição: R$50,00.  A preletora 
será Maria Melnik, do Estado do Paraná.  
7.CONVENÇÃO BATISTA GOIANA 
 Será realizada nos dias 1, 2 e 3 de Maio na 
cidade de Catalão onde começou o trabalho. 
Se uma grande celebração pelos 100 anos 
do trabalho Batista em nossa Estado. Há uma 
expectativa de  levar caravanas de todas 
igrejas. Está programada a participação do 
grande coral que cantou na Convenção.  
8.REUNIÃO DE LÍDERES. 
      Aconteceu ontem à tarde. Se o irmão é 
líder de alguma Comissão e não pode estar 
presente,  deve passar o seu planejamento 
para a secretaria da Igreja e o orçamento 
dos custos com as atividades  previstas para 

a Comissão de Finanças.  
9.CONVITE.  
    As igrejas de Rio Verde, PiB de Aparecida 
e  a nossa, estão vendo a possibilidade de  
fazer uma parceria para  trazer   o pastor  
Ebenézer  Carlos,  que foi o pregador oficial 
da Convenção Batista Brasileira, para falar  
em nossas igrejas, em três fins de semanas.  
Ele é pastor na cidade de Dallas, no Texas e 
está  aguardando uma confirmação das nos-
sas igrejas.  Devemos orar por este assunto, 
para que a vontade de Deus prevaleça.  
10.PASTOR AUSENTE. 
       O pastor Aldimar estará ausente do 
culto da manhã. Foi convidado para  partici-
par e trazer uma breve reflexão bíblica,  
num evento que será realizado num hotel da 
cidade.  Pregará o pastor Ailton Bastos.  
11. CLASSE DE DOUTRINA 
    Esta classe está funcionando  no horário da 
EBD, no gabinete pastoral. Se você deseja se 
batizar ou apenas conhecer mais sobre as 
doutrinas bíblicas, matricule-se nesta classe. 
12.PROGRAMA CONFIRMADO. 
      Foi confirmada a presença em nossa Igre-
ja do grupo de crianças órfãs da África do 
Sul. Watoto, nos dias 28 e 29 de Março.  
13.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  O irmão Fernandes Amorim(pai), em trata-
mento.  Os irmãos: Nilton Joaquim e Ernestina. 
As pessoas que estão sofrendo por conta 
deste novo vírus, que já foi confirmado a sua 
presença em uma pessoa no Brasil. Que Deus 
dê sabedoria aos responsáveis pelas pesqui-
sas,para encontrarem logo uma vacina. Temos 
visto as consequências com a morte de muitas 
pessoas e o reflexo na  economia mundial.  
14.PGMs. 
     Estão se reunindo durante a semana.  A 
reunião da melhor idade será realizado na 
casa dos irmãos: Gilda e Ivã. O endereço 
será colocado no grupo. 
15.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
 

Boas-Vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental 

 
Em Uníssono:  (Romanos 5:15) 

Entretanto, não há comparação en-
tre a dádiva e a transgressão. Pois se 
muitos morreram por causa da 
transgressão de um só, muito mais a 
graça de Deus, isto é, a dádiva pela 
graça de um só homem, Jesus Cristo, 
transbordou para muitos!  

 
 “Preciosa Graça” 314 HCC   

Oração de Louvor 
 
IBJE em Ação – Comunicações  
Conhecendo os nossos visitantes 
 

Em Uníssono: (Tito 3:4-6) 
Mas quando se manifestaram a bon-
dade e o amor pelos homens da parte 
de Deus, nosso Salvador, não por 
causa de atos de justiça por nós pra-
ticados, mas devido à sua misericór-
dia, ele nos salvou pelo lavar regene-
rador e renovador do Espírito Santo, 
que ele derramou sobre nós genero-
samente, por meio de Jesus Cristo, 
nosso Salvador.  

  
Ofertório:  “Realização” 42 CC              
Oração de dedicação 
Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos 
 
Distribuição dos Elementos / Cântico 
Memorial da Ceia do Senhor 
Recolhimento dos cálices/ Cântico 
 
Oração final e Poslúdio Instrumental 

NOITE 

Prelúdio instrumental 

 

Boas vindas e motivo do culto 

Oração Invocatória 

 

Hino 410 CC - No serviço do meu Rei 

Conhecendo os  visitantes 

IBJE em ação 

Vídeo – defesa teológica 

 

 
 

“Alegrem-se sempre no Senhor. Nova-
mente direi: alegrem-se! Seja a amabili-

dade de vocês conhecida por todos. 
Perto está o Senhor.” 

(Filipenses 4.4,5) 

 

Videoclipe da campanha 

Momento de intercessão por Missões 

 

Cânticos 

Oração pelas crianças 

 

Inspiração musical – Amanda Bastos 

Mensagem Bíblica-  Pr. Aldimar  

 

Ofertório -  Música  tema da campanha 

Pastorais 

Oração final  e  poslúdio 


