
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   01 de Outubro de 2017 

PASTORAL                           

O sertão nordestino, região com 1.050 municípios, lembrada sempre pela 
pobreza e escassez de água, tem sido cenário para as transformações que 
apenas a água da vida pode causar. O Projeto Sertão atua em comunida-
des isoladas e tem mostrado aos sertanejos uma nova perspectiva de vida.  

 O objetivo do Macroprojeto Sertão é a multiplicação de discípulos, 
plantação de igrejas multiplicadoras autóctones, formação e desenvolvi-
mento de líderes multiplicadores locais, ações de relevância social e desen-
volvimento sustentável, visando alcançar com o verdadeiro evangelho os 
mais de 20 milhões de habitantes, dos quais pouco mais de 5,5% se decla-
ram evangélicos.  

 Nossos missionários locais estão envolvidos na formação de equipes 
nativas de evangelistas e plantadores de igrejas investindo em líderes lo-
cais, os Radicais Sertanejos, que têm como missão levar o seu povo a co-
nhecer mais de Deus. Jovens treinados e capacitados para atuar de diver-
sas maneiras.  

 Entre elas destacamos a evangelização discipuladora de sertanejos e a 
implementação das práticas de higiene bucal por meio do Projeto Sorriso 
do Sertão, que tem por objetivo erradicar a cárie nas comunidades serta-
nejas onde atuam os Radicais Sertanejos e os missionários em formação.  

 O que podemos esperar de um lugar onde a seca e a escassez repre-
sentam a realidade? Não é simplesmente conviver com o pouco, mas so-
breviver a partir do nada. Não estamos falando sobre miséria, nem tam-
pouco pobreza extrema.  

 Nesse semiárido, água só cai uma vez por ano e até a flora nativa é 
espinhosa. Mas é nesse ambiente que a graça de Deus tem se manifestado 
de forma exuberante, porque até o homem enfrenta severas dificuldades 
para acessar comunidades sertanejas tão isoladas, abstidas de qualquer 
mínima infraestrutura.   

 Em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, onde atua o missionário 
pastor Ralison Medeiros Costa, coordenador do Radical Sertanejo e um dos 
coordenadores do Projeto Sertão, milagres estão acontecendo.  A conver-
são  de Dalzirene Santos  é resultado do Projeto Sertão.   

  Destas formas  Deus vai se revelando e mostrando para um povo com 
tantas carências o seu poder e misericórdia. Cristo tem sido a fonte de 
água viva inesgotável que alimenta os sedentos e transformado o semiári-
do num lugar de graça e abundância para o sertão(Revista de Missões) 

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 

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: Acompanhe o seu grupo. 

-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 instrumental 

Boas-vindas  

 

Leitura Bíblica em Uníssono: Sl.148.13; I Tm 1.17 

 

“(...) louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado: a sua glória está   

sobre a terra e o céu. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja 

honra e glória para todo o sempre. Amém!” 

 

Hino: “Ao Eterno salvador Jesus” 76 HCC  

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica: Salmo 105. 1-4 

Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os po-

vos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu 

santo nome; alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e 

a sua força; buscai a sua face continuamente. 

 

Ofertório e Cânticos  

Oração de gratidão 

Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 

 

Momento missionário -  Campanha de Missões Nacionais 2017 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Distribuição dos Elementos  - “Amor Maior” 

Memorial da Ceia do Senhor  

Recolhimento dos Cálices - Música - “Cristo Já Ressuscitou” 135 HCC 

 

Palavras finais 

Música final e Oração  

Chamada ao Louvor e Adoração 

Boas Vindas  

Momento missionário -  Campanha de Missões Nacionais 2017 

 

Leituras Bíblicas Alternadas com Hinos e Cânticos: (Sl 34.8 e 9; Lc 4.8; Dt 11.16; Is. 

37.16; Sl. 145.13; Is. 6.3; Ap. 4.8; Sl. 96) 

 

Dirigente: Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que 

nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 

Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros 

deuses, e os adoreis. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 

 

Dirigente: Tu, só Tu és Deus de todos os reinos da Terra. Tu fizeste o céu e a terra. 

(…) O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

 

Cantando: “Saudai o Nome de Jesus” 56 HCC 

 

Todos: Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos!  Santo, Santo, Santo, é o      

Senhor Deus, Todo-poderoso! 

 

Cantando: “Santo! Santo! Santo!”  2 HCC 

 

Oração de Louvor 

Conhecendo nossos visitantes 

 

Dirigente: Cantem ao Senhor um novo cântico! Bendigam o seu nome! Anunciem a 

sua glória! Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado! O Senhor reina! 

 

Momento de fidelidade -  Dízimos e Ofertas: Cânticos  

Oração de consagração e oração pelas crianças 

Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 

 

 

Mensagem Musical 

Mensagem Bíblica 

 

Palavras finais 

Música final e Oração  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR 
      Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Lembre-se esta é 
uma ordenança do Senhor, o dono da Igreja.  
“examine cada um a si mesmo e participe”. Estão 
escalados para ajudar na ministração os irmãos: 
Haniel, Ildeu e Ário.  
2.LITERATURA DA E.B.D. 
      Informamos aos irmãos que a literatura da 
E.B.D já chegou, está na secretaria da igreja. 
3.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com segurança, 
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 
devidas anotações, para o tesoureiro conferir.  
4.SÁBADO ROSA 
      O Encontro de Mulheres está de volta! Acon-
teceu na casa da irmã Alessandra. Como sempre, 
foi uma bênção! 
5.HOMENS EM AÇÃO 
    No dia 14 de Outubro, às 20h, haverá mais 
um encontro de homens na residência do irmão 
Ivo. Estará falando aos homens, o pastor Ediu 
Rodrigues, do Rio de Janeiro, sobre o tema: 
“Homens de Deus”.  
6.PROGRAMA DO DIA DAS CRIANÇAS  
     Foi transferido do dia 15, no período da 
manhã,  para o dia 08 de Outubro no horário do 
culto da noite, porque será apresentada uma 
peça com efeitos especiais. 
7. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNI-
DADE ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE a partir deste mês 
de outubro/2017 oferecerá gratuitamente, por 
tempo indeterminado, aulas de violino. Não perca 
esta oportunidade. Entre em contato com a secretá-
ria da igreja ou com o Ministro de Música Demas Jr 
para saber como participar. Outras modalidades 
em breve! O Curso oferece:  
VIOLINO (gratuito), VIOLÃO aos SÁBADOS 9H ÀS 
11H    
PIANO  e TECLADO: às QUARTAS-FEIRAS 15H ÀS 
19H. 
Aberto a todas as faixas etárias pessoas! 
Procurem a secretaria da Igreja, de terça-feira das 
15h às 18h  e as sábados 9h às 12h  para fazerem 
suas matrículas.   
8. APRENDENDO A CANTAR! TÉCNICA 
VOCAL E PRÁTICA CORAL 
Se você deseja cantar e desenvolver seus talentos 
venha participar das aulas de técnica vocal do 

CORO IBJE.  Exercícios, técnica, teoria musical e 
canto através dos ensaios. Contaremos com a parti-
cipação, também de professores cantores convida-
dos. Todos os sábados 16h às 18h. Garanta a sua 
vaga! Informações: MM Demas Jr Obs.As aulas 
estão inseridas nos ensaios. (GRATUITAS) 
9.MISSÕES NACIONAIS 
      Campanha de Oração. A nossa Junta está 
lançando uma Campanha de 40 dias de oração 
pelo Brasil, de 03/09 a 15/10.  
       Estamos aguardondo uma nova remessa.  
Assim que  chegarem vamos encaminhá-las para 
os irmãos. Caso não cheguem em tempo hábil, 
o dinheiro será devolvido para quem já pagou. 
10.TRABALHO SOCIAL E EVANGELISTICO 

       A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil decidiu realizar um trabalho na 
Casa de Amparo ao Menor com Câncer,   mas 
ainda será confirmado o dia. Antes, porém, fare-
mos uma Campanha para conseguir alimentos,  
roupas, brinquedos para levar. Estamos venden-
do  pão de queijo e laranjinha para levantar 
recursos para este trabalho. Dê o seu apoio! 
11.NOTA INFORMATIVA 

    O pastor Aldimar comunica  que alguns irmãos 
que estão impedidos de participar do culto no 
templo, foram visitados: A irmã Maria Gloria, 
que está na casa  de repouso “Cuidar e Cres-
cer”. A visita foi feita no domingo à tarde  pelo 
pastor,  a irmã Isabel e a Clarice.  
      As irmãs: Maria Cesária, recuperando de 
uma cirurgia; Rosilda(tia do irmão Inácio), com 
uma doença grave; Maria Neuma, a mãe do 
Raylan(que morreu afogado) e sobrinho  da 
Oneide, a irmã Celina(em tratamento); Ernestina
(mãe do irmão Agnaldo, Raimunda(mãe do ir-
mão Almáquio.  
12.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, realizado aos 
sábados, a partir das 15h.  
13.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder. 
14.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os sobrinhos da irmã Marta, em tratamento 
de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo da irmã 
Nerice, Joaquim; irmão Davi(coronel) e sua espo-
sa, irmã Tânia; José Avelino, cunhado da irmã 
Marta; Almerinda Glória; Dinair; Nilda, prima do 
Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio da 
irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. E pelos 
desempregados. Pelo  nosso país. 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

01/10-Augusto Henrique N. Nunes 

02/10-Angelina Maria 

02/10-Adriano Felipe O. Lopes  

03/10-Josilene G. Nogueira Rocha 

06/10-Laura Carneiro de Oliveira 

06/10-Mariana Serpa da Silva 

07/10-Leticia Moreira Pinho 

PREGADORES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Pr.Dayvid 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Cássia e Gabriel 

DIRIGENTES Manhã:Jorge/Noite:Vitor Marques 

ATIVIDADES DO MÊS 

01/10- Ceia do Senhor 

08/10- Comemoração Dia da Criança/Encerramento de Missões Nacionais 

15/10- Homens em Ação/Dia do professor 

22/10- Comemoração dos 40 anos 
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