
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  04 de Fevereiro de 2018 

PASTORAL                           

O TRABALHO DAS FORMIGAS 
  

“As formigas, criaturas de pouca força. Armazenam sua comida 
no verão(Pv. 30:25) 

Você certamente já foi incomodado por formigas! Parece não haver in-
seto mais numerosos, e elas proliferam em todos os continentes, exceto 
na Antártida. Em várias partes do mundo ainda se encontram espécies 
desconhecidas.  

 No versículo em destaque, o sábio Agur cita a formiga para dar al-
guns exemplos.  Outro sábia, Salomão, recomenda que devemos  refletir 
sobre a formiga “vai ter com a formiga... considera os seus caminhos e sê 
sábio”(Prv. 6.6), ela é sábio porque age no tempo certo. 

De fato, as formigas têm muito a nos ensinar. Além de sábias, elas 
são organizadas, diligentes, uma ajuda a outra, trabalham em parceria, 
em cooperação, e o mais importante: para o bem da coletividade. No 
verão se dirigem a lugares distantes, abrem um carreirinho e lá se vão, 
cada qual carregando um grão de qualquer cereal, para seus celeiros sub-
terrâneos. Assim no inverno têm o que comer.  

 Elas realizam coisas admiráveis, mas são totalmente movidas pelo 
seu instinto inato. Já nós humanos temos a vantagem da inteligência para 
governar as nossas vidas, especialmente o cristão, quando se submete a 
direção de Deus. Deus nos dá inteligência e ainda promete nos dar sa-
bedoria e renovar as nossas forças. Já a diligência, o trabalho visando o 
bem pessoal, do reino de Deus, da Igreja de Jesus, a coletividade, é uma 
responsabilidade nossa. 

 Você dá valor às responsabilidades que lhe são atribuídas?  Tal atitu-
de é gerada cedo na vida, quando a criança recebe deveres à altura da 
idade e das forças que tem e vê nos pais um exemplo a seguir. Depois, 
quando  jovem, não fugirá do trabalho, da responsabilidade para com o 
que deve fazer.  

Pelo que sabemos o formigueiro é um lugar de intenso trabalho, 
todos os membros do formigueiro trabalham.  “Ninguém prega e ensina 
melhor do que a formiga, no entanto nada diz”(Pior Richard). Se as formi-
gas fracas e pequenas,  sem um líder fazem tanto, quanto mais podemos 
fazer como igreja de Jesus—com tantos lideres e as promessas de Deus 
em nos dar sabedoria e renovar as nossas forças para começar e terminar 
o que Ele espera que façamos. IBJE, sigamos o exemplo das formigas! 

 

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 

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 Matinal Culto Noturno 
 
 
Prelúdio Instrumental 
Saudações e boas vindas 
1ª Convocação da Assembleia - Pr. Aldimar Miranda (presidente) 
  
  
Leitura Bíblica em uníssono (2Cr 29.11): 
  
“O Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir, 

e para serdes seus ministros” 
  

Hino congregacional: “Felicidade no Serviço” 410 CC 
Oração invocatória 

  
Conhecendo os nossos visitantes 
Leitura Bíblica: II Coríntios 9.7 
  
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com 

tristeza ou por necessidade: porque Deus ama a quem dá  
com alegria.” 

  
Ofertório e Cântico “Usa, Senhor” 433 HCC 
Oração de gratidão  
 
2ª Convocação da Assembleia - Pr. Aldimar Miranda (presidente) 
 
   
Oração Final  
Poslúdio Instrumental  
 

 
 
 
 

 
Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas Vindas e Motivo do Culto 
  
Leitura Bíblica Alternada (Salmo 34:18,15;33:20 Provérbios 3:5,6) 
 
Dirigente - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvo os 
contritos de espírito. Os olhos do Senhor estão sobre os justo, e seus ouvidos 
atentos ao seu clamor.   
Todos - A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso escu-
do. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, ele endireitará as tuas veredas.   
  
Hino Congregacional: “Ó Senhor, Vem me Dirigir” 212 HCC 
Oração de Adoração  
Conhecendo os nossos visitantes 
Momento de Comunicações: Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
  
Leitura Bíblica: 1Crônicas 16:8; Salmo 96:4; 1Crônicas 16:9; Salmo 96:4 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; fazei conhecidos entre os povos os 
Seus feitos. Porque Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Cantai-Lhe, 

falai de todas as Suas obras maravilhosas. Porque Grande é o Senhor, e digno 
de ser louvado.” 

  
Dedicação dos Dízimos e Ofertas com Cânticos              
Oração de dedicação e oração pelas crianças 
  
Inspiração Musical                                                                                             
Mensagem Bíblica: Pr. Elias Pascoal 
Oração Final 
 
  
Pastorais & Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      Conforme convocação feita no bole-
tim informativo do dia 28 de janeiro, hoje 
será realizada a Assembleia Extraordiná-
ria de Eleição da Nova Diretoria para o 
ano eclesiástico 2018/2019, em primeira 
convocação às 10h, com metade mais um 
dos seus membros; não havendo quorum, 
será realizada em segunda convocação 
às 10:15h com qualquer numero de mem-
bros presentes. 
2.CEIA DO SENHOR 
       Não será realizada hoje como foi 
anunciada no domingo passado. Será 
ministrada no próximo domingo no horá-
rio do culto da manhã. Esta é uma orde-
nança de Jesus para a Sua igreja. Partici-
pe! 
3.CLASSE DE DOUTRINA 
     Essa classe volta a funcionar na sala 
do pastor, a partir do próximo domingo. 
Se você quer saber mais sobre as doutri-
nas bíblicas, ou está decido a se batizar 
matricule-se nesta classe. 
4.DIACONATO OFICIAL 
     Hoje será distribuído um formulário 
para todos os membros preencherem 
indicando pelo menos um nome da pessoa 
que gostaria ter como diácono da Igreja. 
A sua indicação será uma grande ajuda 
no processo, mas não garante que o  no-
me por você indicado será escolhido, por-
que depende também do perfil bíblico 
da pessoa  para este ministério. Os no-
mes indicados pela maioria e aprovados 
pelo pastor,  serão levados para a Igreja 
homologar em culto administrativo. 
5.FÉRIAS PASTORAIS 
     O pastor volta às suas atividades a 
partir desta semana. Agradece aos ir-
mãos João Tavares, 1º vice-presidente; 
Jorge, 2º vice-presidente; aos pastores 
que deram apoio pregando e a todos os 
membros que deram apoio à liderança. 
 
 

6.PGMs 
     Os grupos voltarão a se reunir após o 
feriado. 
7.FERIADO NO FIM DE SEMANA.  
        Possivelmente alguns irmãos vão 
viajar neste fim de semana. Mas espera-
mos que aqueles que permanecerem na 
cidade deem apoio aos trabalhos da 
Igreja.  
8.CURSO LIVRE DE MÚSICA  
       As nossas aulas retornaram ontem.  
As inscrições e matriculas já estão aber-
tas. Interessados procurar a secretaria da 
igreja nos horários de expediente. 
30917205  
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       Carlos Eduardo, irmão do irmão 
Carlos Sérgio, a irmã Joviana Gonçalves, 
Osvaldo(uma criança de 2 anos de ida-
de), que está em tratamento no Hospital 
Araujo Jorge. A irmã Marta pede para 
orar pelo senhor Birajara. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      Conforme convocação feita no boletim 
informativo do dia 28 de janeiro, hoje 
será realizada a Assembleia Extraordiná-
ria de Eleição da Nova Diretoria para o 
ano eclesiástico 2018/2019, em primeira 
convocação às 10h, com metade mais um 
dos seus membros; não havendo quorum, 
será realizada em segunda convocação 
às 10:15h com qualquer numero de mem-
bros presentes. 
2.CEIA DO SENHOR 
       Não será realizada hoje como foi 
anunciada no domingo passado. Será 
ministrada no próximo domingo no horário 
do culto da manhã. Esta é uma ordenança 
de Jesus para a Sua igreja. Participe! 
3.CLASSE DE DOUTRINA 
     Essa classe volta a funcionar na sala 
do pastor, a partir do próximo domingo. 
Se você quer saber mais sobre as doutri-
nas bíblicas, ou está decido a se batizar 
matricule-se nesta classe. 
4.DIACONATO OFICIAL 
     Hoje será distribuído um formulário 
para todos os membros preencherem indi-
cando pelo menos um nome da pessoa 
que gostaria ter como diácono da Igreja. 
A sua indicação será uma grande ajuda 
no processo, mas não garante que o  no-
me por você indicado será escolhido, por-
que depende também do perfil bíblico da 
pessoa  para este ministério. Os nomes 
indicados pela maioria e aprovados pelo 
pastor,  serão levados para a Igreja ho-
mologar em culto administrativo. 
5.FÉRIAS PASTORAIS 
     O pastor volta às suas atividades a 
partir desta semana. Agradece aos ir-
mãos João Tavares, 1º vice-presidente; 
Jorge, 2º vice-presidente; aos pastores 
que deram apoio pregando e a todos os 
membros que deram apoio à liderança. 

6.PGMs 
     Os grupos voltarão a se reunir após o 
feriado. 
7.FERIADO NO FIM DE SEMANA.  
        Possivelmente alguns irmãos vão 
viajar neste fim de semana. Mas espera-
mos que aqueles que permanecerem na 
cidade deem apoio aos trabalhos da 
Igreja.  
8.CURSO LIVRE DE MÚSICA  
        As nossas aulas retornaram ontem.  
As inscrições e matriculas já estão aber-
tas. Interessados procurar a secretaria da 
igreja nos horários de expediente. 
30917205  
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       Carlos Eduardo, irmão do irmão Car-
los Sérgio, a irmã Joviana Gonçalves, 
Osvaldo(uma criança de 2 anos de ida-
de), que está em tratamento no Hospital 
Araujo Jorge. A irmã Marta pede para 
orar pelo senhor Birajara. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

05/02-Teresinha de S. P. Rocha 

07/02-Charles de Sousa Siqueira 

07/02-Marilene R. Nogueira  

10/02-Alano Vieira da Silva Neto 

10/02-Jéssica Lorrany F. Marques 

PREGADORES 
Manhã:Assembleia  

Noite:Pr. Elias Pascoal 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Gabriel 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

04/02-Assembleia Extraordinária de Eleição 

11/02-Ceia do Senhor 

18/02-Culto de adoração  

25/02-Posse da nova diretoria 

COMUNICAÇÕES        
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07/02-Charles de Sousa Siqueira 

07/02-Marilene R. Nogueira  

10/02-Alano Vieira da Silva Neto 

10/02-Jéssica Lorrany F. Marques 

PREGADORES 
Manhã:Assembleia  

Noite:Pr. Elias Pascoal 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Gabriel 

DIRIGENTES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

04/02-Assembleia Extraordinária de Eleição 

11/02-Ceia do Senhor 

18/02-Culto de adoração  

25/02-Posse da nova diretoria 

 


