
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 03 de Fevereiro de 2019 

PASTORAL 
                                                    

   COMO AJUDAR NA REVERÊNCIA 
 

“Guarda o teu pé quando entrares na Casa de Deus”(Ecl.5.1).  
 

De que maneira você pode ajudar? 
●.Não entre durante uma oração no santuário.   
●.Não entre durante a leitura da Bíblia. 
●.Não entre durante a execução de uma música especial. 
●Não se assente na extremidade do banco de maneira a impedir a entrada de  
   outros.  
●Ao entrar no santuário, tome o seu lugar e espere o início do culto silenciosa-
mente, em atitude de oração. 
●Nunca espere o culto começar, para então depois entrar. 
●Não fala durante o culto sob pretexto algum. 
●Não leia revista, não use o celular(a não ser para honestamente  acompanhar 
um texto bíblico ou um música que nele esteja).  
●Balas e chicletes podem ser chupadas lá fora, nunca dentro do templo 
●Faça todas as suas necessidades antes do início do culto, tais como: beber 
   água, ir ao sanitário etc. 

●Preste atenção às músicas e à mensagem pregada. 
●Ore intimamente pelo pregador e pelos visitantes. Ore para que o culto seja 
 inspirativo e uma oportunidade de salvação para os visitantes. 
●Após o início do culto não entregue ao dirigente avisos, só se for de muita 
     urgência.  
●Evite sair do santuário durante o culto ou antes do seu término. 
●Terminado o culto espere a saída do pregador, saia silenciosamente e  
cumprimente à porta o pregador e  os visitantes.   
 
                                  Extraído—autor desconhecido. 

 

 

  

 

 

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 

-Pr. Ailton Bastos 

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 



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: “Quanto nos Ama Jesus”  167 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 povos. 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 
 
Mensagem Musical  
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
Distribuição dos Elementos – “Livre em Cristo” 308 HCC 
Memorial da Ceia do Senhor  
 
Recolhimento - “Cristo Já Ressuscitou” 135 HCC  
 
Palavras finais 
Música final e Oração  

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas Vindas  
 
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; Sl. 96; Ap. 4.8) 
 
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 ser-
virás. 
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 gera-
ções. 
Cantando: “Nome Bom, Doce à Fé” 174 HCC (1ª e 2ª estrofes) 
Todos: 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! 
Cantando: “Nome Bom, Doce à Fé” 174 HCC (3ª e 4ª estrofes) 
 
Oração de Louvor 
Conhecendo nossos visitantes 
 
Dirigente: Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos!  Santo, Santo, Santo, é 
o Senhor Deus, Todo-poderoso! 
 
Momento de fidelidade - Dízimos e Ofertas: Cânticos  
Oração de consagração e oração pelas crianças 
 
 
Mensagem Musical 
Mensagem Bíblica 
 
Palavras finais 
Música final e Oração  

CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR 
        Hoje, no horário do culto da manhã será 
ministrada a Ceia do Senhor.  Estarão ajudan-
do na ministração os diáconos: Handel, Tinoir, 
e Dalira. Esta é uma ordenança de Jesus para 
a Sua Igreja.   Participe! 
2.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na semana passada,  na sexta-
feira, a irmã Joviana, esposa do irmão Anto-
nio Gitirana.  Oremos por sua família para 
que Deus continue consolando a todos.  
3.RETORNO DAS FÉRIAS 
      O pastor Aldimar voltou às suas ativida-
des regulares na  terça-feira,  dia 29. 
      Registra aqui  o seu agradecimento ao 
primeiro vice-presidente, irmão João Tavares, 
pela condução dos trabalhos;  e  a todos os 
lideres  e irmãos que deram apoio para o 
bom andamento dos cultos da igreja.  
4.JUVENTUDE EM AÇÃO 
      A juventude da nossa igreja realizou on-
tem um programa evangelístico na Congrega-
ção da nossa Igreja, no bairro Buriti Sereno. 
5.PASTOR AUSENTE   
     O pastor Aldimar  estará ausente do culto 
da noite.  Irá oferecer estudo bíblico para os 
candidatos ao batismo da Congregação do 
Buriti Sereno e estará pregando  no culto da 
noite o mensageiro  convidado pelo irmão 
João Tavares.  
6.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  
7.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as pré-inscrições para novos 
e antigos alunos que queiram estudar piano, 
teclado, violão, baixo, bateria e ukulele. Inici-
almente esses instrumentos. As Vagas são limi-
tadas. Entre em contato com a secretaria da 
igreja através do telefone 3091-7205. 
8.ATENÇÃO!PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE 
      GRATUITO! Estão abertas as inscrições 
para diversas faixas etárias (com avaliação) 
para quem interessar em participar desse 
projeto que visa à formação de um grupo de 
instrumentos de orquestra. Inicialmente, violino 
e violoncelo. Outros instrumentos serão incor-
porados posteriormente. Aberto à igreja e à 
comunidade. As aulas e ensaios serão ofereci-
dos inicialmente aos sábados pela manhã.  

Previsão para início 16/02. Não perca tempo! 
Faça já sua inscrição. Telefone 3091-7205. 
Maiores informações MM Demas Junior. 
9.CORO IBJE-NOVIDADES 
    Estão abertas vagas para novos coristas. 
Se você deseja participar conosco não perca 
tempo. Estaremos nos preparando para o 
Musical de Páscoa e apresentações nos cultos. 
Venha aprender a cantar e louve ao Senhor 
conosco! Próximo ensaio:02/02 às 16h. 
10.UTILIDADE PÚBLICA 
     Aluga-se apartamento de 3 quartos, no 
Ed. Dom Fernando, no 4º andar. Av. São Pau-
lo, Jardim Esmeralda. Tratar com Valdete.  
Fone:981931650/984040635. 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Em agradecimento a Deus pela recupera-
ção da Laura Souza, filha dos irmãos: Vagner 
e Neusa e do irmão Dioiane.  
     De intercessão pelos  os irmãos que estão 
em tratamento:    Joaquim; Raimunda(Didi);  
Ernestina e Nilton Joaquim. 
***************************************** 

E D IF IC A Ç Ã O  
O cristão autêntico 
    ●O cristão é a mente através da qual Cristo 

pensa; o coração através do qual Cristo ama; a voz 

através da qual Cristo fala; a mão através  da qual 

Cristo ajuda.  

    ●O fato de você ir à igreja não quer dizer que 
você seja um cristão, como a circunstanciade você 
entrar em um garagem não significa que você seja 
um automóvel – (Billy Graham) 
    ●É maravilhoso ser cristão, mas não é maravilho-
so ser apenas religioso. A religião é o ópio dos 
povos, afirmam os comunistas. Não assim, se a reli-
gião é Cristo! Na cruz ele recusou tomar um entor-
pecente que he foi oferecido—Billy Graham 
   ●A filosofia nos torna mais sábios, porém o cristia-
nismo nos transforma em melhores  
homens (Henry Flelding) 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1.CEIA DO SENHOR 
        Hoje, no horário do culto da manhã será 
ministrada a Ceia do Senhor.  Estarão ajudan-
do na ministração os diáconos: Handel, Tinoir, e 
Dalira. Esta é uma ordenança de Jesus para a 
Sua Igreja.   Participe! 
2.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na semana passada,  na sexta-
feira, a irmã Joviana, esposa do irmão Antonio 
Gitirana.  Oremos por sua família para que 
Deus continue consolando a todos.  
3.RETORNO DAS FÉRIAS 
      O pastor Aldimar voltou às suas atividades 
regulares na  terça-feira,  dia 29. 
      Registra aqui  o seu agradecimento ao 
primeiro vice-presidente, irmão João Tavares, 
pela condução dos trabalhos;  e  a todos os 
lideres  e irmãos que deram apoio para o bom 
andamento dos cultos da igreja.  
4.JUVENTUDE EM AÇÃO 
      A juventude da nossa igreja realizou ontem 
um programa evangelístico na Congregação 
da nossa Igreja, no bairro Buriti Sereno. 
5.PASTOR AUSENTE   
     O pastor Aldimar  estará ausente do culto 
da noite.  Irá oferecer estudo bíblico para os 
candidatos ao batismo da Congregação do 
Buriti Sereno e estará pregando  no culto da 
noite o mensageiro  convidado pelo irmão 
João Tavares.  
6.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  
7.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as pré-inscrições para novos 
e antigos alunos que queiram estudar piano, 
teclado, violão, baixo, bateria e ukulele. Inici-
almente esses instrumentos. As Vagas são limi-
tadas. Entre em contato com a secretaria da 
igreja através do telefone 3091-7205. 
8.ATENÇÃO!PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE 
      GRATUITO! Estão abertas as inscrições 
para diversas faixas etárias (com avaliação) 
para quem interessar em participar desse 
projeto que visa à formação de um grupo de 
instrumentos de orquestra. Inicialmente, violino 
e violoncelo. Outros instrumentos serão incorpo-
rados posteriormente. Aberto à igreja e à 
comunidade. As aulas e ensaios serão ofereci-
dos inicialmente aos sábados pela manhã.   

Previsão para início 16/02. Não perca tempo! 
Faça já sua inscrição. Telefone 3091-7205. 
Maiores informações MM Demas Junior. 
9.CORO IBJE-NOVIDADES 
    Estão abertas vagas para novos coristas. Se 
você deseja participar conosco não perca tem-
po. Estaremos nos preparando para o Musical 
de Páscoa e apresentações nos cultos. Venha 
aprender a cantar e louve ao Senhor conosco! 
Próximo ensaio:02/02 às 16h. 
10.UTILIDADE PÚBLICA 
     Aluga-se apartamento de 3 quartos, no Ed. 
Dom Fernando, no 4º andar. Av. São Paulo, 
Jardim Esmeralda. Tratar com Valdete.  
Fone:981931650/984040635. 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Em agradecimento a Deus pela recupera-
ção da Laura Souza, filha dos irmãos: Vagner e 
Neusa e do irmão Dioiane.  
     De intercessão pelos  os irmãos que estão 
em tratamento:    Joaquim; Raimunda(Didi);  
Ernestina e Nilton Joaquim. 
***************************************** 

E D IF IC A Ç Ã O  
O cristão autêntico 
    ●O cristão é a mente através da qual Cristo pensa; 

o coração através do qual Cristo ama; a voz através 

da qual Cristo fala; a mão através  da qual Cristo 

ajuda.  

    ●O fato de você ir à igreja não quer dizer que 
você seja um cristão, como a circunstanciade você 
entrar em um garagem não significa que você seja um 
automóvel – (Billy Graham) 
    ●É maravilhoso ser cristão, mas não é maravilhoso 
ser apenas religioso. A religião é o ópio dos povos, 
afirmam os comunistas. Não assim, se a religião é 
Cristo! Na cruz ele recusou tomar um entorpecente 
que he foi oferecido—Billy Graham 
   ●A filosofia nos torna mais sábios, porém o cristia-
nismo nos transforma em melhores  
homens (Henry Flelding) 



 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

03/02-Gabriela de S. Neves 

05/02-Terezinha de Sousa P Rocha 

07/02-Charles de Sousa Siqueira 

07/02-Marilene R. Nogueira  

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar  

Noite: Missionária Loide 

DIÁCONO DE PLANTÃO Ário 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Valmir e Alessandra 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar  

Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

03/02- Ceia 
20/02-Culto administrativo 
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