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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  01 de Julho de 2018 

PASTORAL                           
 

MISSÕES  E EVANGELIZAÇÃO 
 

“E Paulo teve de noite uma visão,  em que se apresentou um varão da Macedonia, e 
lhe rogou, dizendo: Passa à Macedonia, e ajuda-nos”(Atos16;9) 

 
      Evangelizar, segundo John Stott, “é divulgar as boas novas de que Jesus Cristo 
morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras, 
e que, como Senhor e Rei, Ele ofereceu perdão dos pecados e o Dom libertador do 
Espírito Santo a todos os que se arrependem e creem”.  
 
      A missão precípua da igreja é a evangelização de todos os homens. Uma 
igreja que não evangeliza está dando espaço para o avanço do império de Satanás. 
É preciso sempre  lembrar o que já sabemos,  que Jesus não responsabilizou 
seus discípulos pela conversão dos perdidos, mas, sim, pelo trabalho de levar-lhes o 
conhecimento da salvação. A nossa tarefa é pregar e a de Deus, na pessoa de Je-
sus,  salvar.  
 
      A evangelização acontece pela parceria entre Deus e a Sua igreja. Nós, como 
igreja, devemos ter a consciência de que o remédio para o mal que aflige a socieda-
de é a evangelização bíblica  que apresenta Jesus,  capaz de transformar o homem.  
 
       A igreja deve promover a evangelização local, de pessoa a pessoa, pela em-
penho de cada membro, mas não pode  esquecer daqueles que estão longe, em 
outras cidades. E a maneira de alcançá-las mesmo estando distantes,  é investindo 
nas pessoas chamadas por Deus para fazer esta obra.     Para a igreja participar da 
evangelização á distancia precisa orar e investir financeiramente.  
 
       O investimento  deve ser prioritariamente em pessoas, mas dependendo 
da realidade do local, onde o trabalho está iniciando ou sendo desenvolvido, é preci-
so investir  em ação social,    em aluguel para o local de culto. Portanto,  a nossa 
oferta para Missões Estaduais significa o sustento para a evangelização. Meus ir-
mãos, precisamos evangelizar pessoalmente, com o nosso testemunho as pessoas 
que estão ao nosso alcance, mas também,  dando condições para outros irem onde 
não podemos.  
 
      Precisamos como Igreja Batista Jardim das Esmeraldas ouvir o clamor da-
queles irmãos que moram no interior e estão  dizendo: “Passa à Macedônia e 
ajuda-nos”,  na implantação de um trabalho,  na manutenção ou revitalização.   
Participam sempre das Campanhas aqueles que têm visão, compaixão pelas almas e 
são  servos fiéis. 

 

 

 

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 

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e Motivo do Culto 
 
 
Leitura Bíblica em Uníssono Lc. 9: 22-24 
 
“Jesus disse: É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja 
rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mes-

tres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém quiser acompa-
nhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois 

quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por minha 
causa, este a salvará.” 

 
Hino: “Quanto nos Ama Jesus”  168 HCC 
 
Conhecendo nossos visitantes 
Momento missionário 
 
Ofertório com cântico 
Oração de consagração de dízimos e ofertas para missões 
 
Mensagem Bíblica: Pr Aldimar Miranda 
 
Celebração da Ceia do Senhor 
Distribuição dos elementos Hino: “Venham à Mesa” 514 HCC 
 
Memorial da Ceia do Senhor 
Recolhimento dos elementos Hino 135 HCC “Cristo Já Ressuscitou” 
 
Oração final e poslúdio 
  

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e Motivo do Culto 
 
Leitura Bíblica Alternada Tt. 2: 11-14 
 
Dirigente: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos 
os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, e às paixões 
mundanas, vivamos no presente mundo... 
 
Congregação: sóbria, justa e piamente, aguardando a bem aventurada espe-
rança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Je-
sus, 
 
Todos: que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e 
purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 
 
Hino “Maravilhosa Graça”  193 HCC 
IBJE em ação 
 
Conhecendo nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica Sl 37:18-19 
 

“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para 
sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome  

fartarão.” 
 
Ofertório com cânticos 
Momento missionário: Temas, Divisa e Música. 
Oração de consagração e oração pelas crianças 
 
Inspiração Músical: Quarteto Expressão 
Mensagem Bíblica:  Pr. Eli Machado 
Oração final  
Poslúdio 
 

Culto Noturno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CEIA DO SENHOR. 
      Hoje, no horário do culto da manhã, 
será ministrada a Ceia do Senhor.  Estão 
escalados para ajudar na ministração os  
irmãos: Ário, Rosemeire e Tinoir. 
2.MISSÕES ESTADUAIS. 
    Estamos encerrando hoje, a Campanha, 
no horário do culto da noite, com a pre-
sença do missionário Eli, que está atuando 
na cidade de Niquelândia.  
    A Campanha será encerrada, mas não 
a oportunidade de contribuir.   Esperamos 
que aqueles que ainda não entregaram 
as suas ofertas, tenham proposto nos seus 
corações fazê-lo até o próximo domingo.  
     Esperamos também que cada um con-
tinue orando  por esta obra que não po-
de parar. 
3.CARPETE NOVO. 
      Graças ao amor e a fidelidade dos 
irmãos da nossa igreja  na entrega dos 
seus dízimos e ofertas, a igreja teve con-
dições de trocar o carpete do templo. 
      O antigo foi uma doação das irmãs 
Zilda e Ilda, quando  a igreja não  podia 
coloca-lo.  Ele foi útil por mais de dez 
anos.  Agradecemos a Comissão de Patri-
mônio por mais este empenho. 
4.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na semana passada, em Bra-
sília, o irmão Atalias, pai do irmão Rei-
naldo. Oremos para que o Espírito Santo 
continue consolando esta família. 
 5.LITERATURA. 
    Encontra-se a disposição dos irmãos a 
literatura do novo trimestre. Os professo-
res e alunos devem procurar a direção 
da E.B.D., responsável pela distribuição. 
 6.SECRETARIA.  
    A igreja no seu culto administrativo 
concedeu férias à secretária de expedi-
ente, irmã Rebeca. Está substituindo-a a 
irmã Débora. 
7.PERDIDA E ACHADA. 
    O pastor Aldimar comunica que achou 
a sua Bíblia, estava no porta-malas do 

carro da Jordana.  Imagina que ao lavar 
o carro alguém a colocou lá, debaixo de 
algumas sacolas.  Foi encontrada quando 
procurava outro objeto no carro. Graças 
a Deus!  
8.RELATÓRIO. 
     O trabalho em Anicuns foi realizado 
com sucesso, graças a  equipe de apoio 
da igreja. O pastor Elias, Leonardo Re-
bouças, João Tavares e família, José Ro-
drigues e família e o irmão  Gilmar.    
9.CONVITE.  
     O irmão Cleófas convida a Igreja 
para o culto de gratidão pelo seu aniver-
sário, a ser realizado no dia 7 de Julho, 
no templo desta igreja, às 19:30hs. 
10.BAZAR MISSIONÁRIO 
      Hoje, depois do culto da manhã, à 
tarde  e após o culto da noite realizare-
mos um bazar missionário em prol de 
Missões Estaduais. Venha preparado e 
participe!  Obs: não haverá vendas no 
período de culto.  Local: Salão do subsolo 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    As irmãs: Floracy, Joviana, Maria Ce-
sária; Ernestina, Dora e Raimunda(Didi) e 
o irmão  Joaquim. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

02/07-Amanda Araújo Bastos 

02/07-Liliane Cavalcante Brito 

03/07-Darilene N. Gonçalves 

05/07-Rubens dos Santos Filho 

05/07-Cleide Cavalcante da Silva 

05/07-Lorena Vieira O. Amorim  

07/07-Fernanda Quirino Trostdorf 

PREGADORES 
Manhã: Pr.Aldimar 

Noite: Pr. Eli Machado 

DIÁCONO DE PLANTÃO Rosemeire  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Vitor e Jéssica 

DIRIGENTES 
Manhã:João Tavares 

Noite: Promotor de Missões     

ATIVIDADES DO MÊS 

01/07-Ceia 
18/07-Culto Administrativo 
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