
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Dezembro de 2017 

PASTORAL                           

 
UMA PROMESSA CUMPRIDA 

 
Não é de admirar que os judeus dos dias de Jesus - que viviam sob o 

domínio da opressão romana - se perguntavam se Deus algum dia cumpri-
ria sua promessa de enviar o Salvador; que perdoaria os pecados e restau-
raria a glória de Israel como nos  tempos antigos citada nos dois textos 
abaixo: 

 
  “...E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a 

sua alma na morte; foi contado com os transgressores, contudo, levou so-
bre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede” (Is. 53:12) 

   “Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão 
ministros do nosso Deus; comereis as riquezas das nações e na sua glória 
vos gloriareis”(Is. 61.60) 

 
De fato já fazia tempo que Deus havia feito essas promessas, mas 

os judeus não haviam ouvido nenhuma palavra de Dele  por mais de 400 
anos.  Então, no devido momento, o anjo anunciou a José que Maria daria 
à luz a um Filho que “Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome Je-
sus,porque ele  salvará o seu povo dos seus pecados”(Mat 1.21) 

  
O Natal prova que Deus é um Deus que cumpre suas promessas! Ele 

disse que enviaria o Salvador, e Ele o fez.  Para nós cristão esse é o signi-
ficado do Natal  - Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus  para cumprir a 
Sua promessa e trazer esperança para o mundo, e sobretudo,  para trazer 
vida para além dele.  

 
 Ao dizer que esperamos realizar um projeto, queremos também dizer 

que talvez ele não se realize. Mas a esperança na linguagem bíblica, entre-
tanto,  é uma realidade que não admite nenhum probabilidade de dúvida, 
porque ela está fundamentada na Palavra de Deus, que não pode falhar, 
nem mentir. Ela aponta para  além deste mundo, para a realidade eterna.  

 
O NATAL TEM ESTA MENSAGEM - DEUS CUMPRE AS SUAS  

PROMESAS 
 

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 

-Seminarista Aylon Serbeto 

 998669315 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão se reu-

nindo. Procure entrar em contato com o 

seu líder.     

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 Matinal Culto Noturno 
Prelúdio 
Boas vindas e motivo do Culto  
 
Recitativo Bíblico em Uníssono (1 Cr 16.23) 
 

“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai de dia em dia a sua Salvação” 
 
Responso Congregacional: “Cantarei ao Meu Salvador”66HCC 
 
Oração de louvor 
Saudação aos nossos visitantes 
 
Leitura Alternada (Cl 1.15-20; Ap 5.12) 
 
DIRIGENTE: O [Filho amado] é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 
a criação; porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e 
as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. 
TODOS: Tudo foi criado por Ele e para Ele. 
CONGREGAÇÃO: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas; 
DIRIGENTE: também Ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primogê-
nito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a 
Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele a paz pelo sangue 
da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que 
estão na terra como as que estão nos céus. 
TODOS: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabe-
doria, e força, e honra, e glória e louvor. 
 
Dízimos e ofertas com cântico: Digno é o Senhor 
Inspiração musical                        
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 

Memorial da Ceia do Senhor 
 
Distribuição dos elementos: Mensagem musical 
Ceia 
Recolhimento dos Cálices: “Te Agradeço” 
 
Pastorais e Oração final. 
Poslúdio 

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas vindas e motivo do Culto  
 
Leitura Bíblica em uníssono Salmo 9:1- 2.  
 

Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas. Ale-
grar-me-ei e exultarei em Ti; ao Teu nome ó altíssimo eu cantarei louvores. 

 
Hino “Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui está!” 236 HCC 
 
Sim, com certeza meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder. Refletida 

em cada face aqui, sua glória posso ver; sim, com certeza meu Senhor aqui está. 
 
Oração      
Saudação aos visitantes  
 
Leitura Bíblica em uníssono Atos 4 32-35 
 

E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa 
alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.  E os 
apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e 
em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do 
que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos.  E repartia-se a cada um, 

segundo a necessidade que cada um tinha. 
    
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas com cânticos  
Oração de consagração e oração pelas crianças 
 
Inspiração musical                                            
Mensagem Bíblica: Pr. Elias 
 
Pastorais  
Oração Final e Poslúdio 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR. 
      Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Teremos mais 
uma vez o privilégio de participar desta orde-
nança do Senhor para a Sua igreja.  
 
2.CONFERÊNCIAS. 
     A partir de hoje estão à disposição de 
todos, os convites para as Conferências por 
ocasião do Aniversário da Igreja, com o pas-
tor Eli Fernandes.   Todos irmãos devem aju-
dar a distribuí-los aos os amigos, parentes e 
vizinhos. Foram confeccionados dois mil.  
 
3.PARTICIPAÇÃO IBJE. 
     A nossa Igreja participou do Culto de Gra-
tidão a Deus realizado pela Igreja Batista em 
Célia Maria,  pelo seu primeiro ano como 
Igreja organizada.   
      Com prazer participamos da programa-
ção como igreja mãe, com o coral e o quarte-
to “Expressão”.  O culto alcançou o seu propó-
sito - agradecer e abençoar as pessoas.  
 
4.IBJE EM AÇÃO. 
     Na sexta-feira os casais realizaram o seu 
encontro no salão DiHebert. Foi mais um en-
contro abençoado. 
     No sábado a Igreja esteve na comemora-
ção da Igreja do Célia Maria.  
     No sábado houve também o encerramento 
dos PGs na residência do irmão Davi. Só volta 
a funcionar em Janeiro. 
 
5.PEDIDO ATENDIDO. 
      No boletim do domingo passado coloca-
mos uma nota que o pastor da Congregação 
no bairro Paulo Pacheco estava dando aula 
de violão para os adolescentes e estava pre-
cisando de um violão. Informamos que o 
irmão José Rodrigues já doou o seu,  já 
encapado. Agradecemos em nome da igreja. 
  
6.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos. Mas todos que 
forem participar devem dar os seus nomes o 
quanto antes, para melhor organização do 
evento. 

     Desde domingo passado foi informado que  
a igreja já contratou uma empresa para pre-
parar o jantar de confraternização. Mas va-
mos precisar do apoio dos irmãos, porque o 
custo será muito alto. Estamos sugerindo que 
os irmãos deem um presente para a aniversa-
riante no valor de R$25,00.  
  
7. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTATA 
DE NATAL 
   Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal). Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
 
8.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado no dia 
31 de Dezembro, domingo, com início às 10h. 
Não haverá confraternização preparada pela 
igreja, visto que já teremos uma no dia 17 de 
Dezembro. Cada organização poderá fazê-lo 
em separado, se achar  por bem.   
 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A esposa do irmão Antonio Gitirana(irmão Jovia-
na Gonçalves),  internada.; o sobrinho do irmão 
Francisco Marcos, o Max, que foi fazer transplante 
em Brasília. Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos 
Sérgio, em tratamento de saúde. A tia da irmã 
Teresinha, Maria Alice, recuperando de um trans-
plante. O irmão José de Almeida, em recuperação 
de  um angioplastia. Os sobrinhos da irmã Mar-
ta, em tratamento de saúde - Gustavo e Ra-
quel. Pelos desempregados e pelo nosso país.  
 
 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.CEIA DO SENHOR. 
      Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Teremos mais 
uma vez o privilégio de participar desta orde-
nança do Senhor para a Sua igreja.  
 
2.CONFERÊNCIAS. 
     A partir de hoje estão à disposição de 
todos, os convites para as Conferências por 
ocasião do Aniversário da Igreja, com o pastor 
Eli Fernandes.   Todos irmãos devem ajudar a 
distribuí-los aos os amigos, parentes e vizinhos. 
Foram confeccionados dois mil.  
 
3.PARTICIPAÇÃO IBJE. 
     A nossa Igreja participou do Culto de Gra-
tidão a Deus realizado pela Igreja Batista em 
Célia Maria,  pelo seu primeiro ano como Igre-
ja organizada.   
      Com prazer participamos da programação 
como igreja mãe, com o coral e o quarteto 
“Expressão”.  O culto alcançou o seu propósito 
- agradecer e abençoar as pessoas.  
 
4.IBJE EM AÇÃO. 
     Na sexta-feira os casais realizaram o seu 
encontro no salão DiHebert. Foi mais um encon-
tro abençoado. 
     No sábado a Igreja esteve na comemora-
ção da Igreja do Célia Maria.  
     No sábado houve também o encerramento 
dos PGs na residência do irmão Davi. Só volta 
a funcionar em Janeiro. 
 
5.PEDIDO ATENDIDO. 
      No boletim do domingo passado coloca-
mos uma nota que o pastor da Congregação 
no bairro Paulo Pacheco estava dando aula de 
violão para os adolescentes e estava precisan-
do de um violão. Informamos que o irmão 
José Rodrigues já doou o seu,  já encapado. 
Agradecemos em nome da igreja. 
  
6.CONFRATERNIZAÇÃO 
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos. Mas todos que 
forem participar devem dar os seus nomes o 
quanto antes, para melhor organização do 
evento. 

     Desde domingo passado foi informado que  
a igreja já contratou uma empresa para pre-
parar o jantar de confraternização. Mas va-
mos precisar do apoio dos irmãos, porque o 
custo será muito alto. Estamos sugerindo que os 
irmãos deem um presente para a aniversari-
ante no valor de R$25,00.  
  
7. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTATA 
DE NATAL 
   Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal). Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
 
8.CULTO DE FIM DE ANO 
    O último culto do ano será realizado no dia 
31 de Dezembro, domingo, com início às 10h. 
Não haverá confraternização preparada pela 
igreja, visto que já teremos uma no dia 17 de 
Dezembro. Cada organização poderá fazê-lo 
em separado, se achar  por bem.   
 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     A esposa do irmão Antonio Gitirana(irmão Jovia-
na Gonçalves),  internada.; o sobrinho do irmão 
Francisco Marcos, o Max, que foi fazer transplante 
em Brasília. Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos 
Sérgio, em tratamento de saúde. A tia da irmã 
Teresinha, Maria Alice, recuperando de um trans-
plante. O irmão José de Almeida, em recuperação 
de  um angioplastia. Os sobrinhos da irmã Mar-
ta, em tratamento de saúde - Gustavo e Ra-
quel. Pelos desempregados e pelo nosso país.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

03/12-José Ferreira de Morais  

03/12-Divaldo dos Santos  

08/12-Antonio Gitirana 

09/12-Maria Cezária Daris  

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

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Valmir 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Jorge 

ATIVIDADES DO MÊS 

03/12-Ceia do Senhor 

16/12,17/12,18/12-Comemoração 40 anos IBJE  

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

03/12-José Ferreira de Morais  

03/12-Divaldo dos Santos  

08/12-Antonio Gitirana 

09/12-Maria Cezária Daris  

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

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Valmir 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Jorge 

ATIVIDADES DO MÊS 

03/12-Ceia do Senhor 

16,17,18/12-Comemoração 40 anos IBJE  

25/12-Natal 

31/12-Culto de Vigília  


