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PASTORAL 

IGREJA: VIVENDO RELACIONAMENTOS 
EM AMOR E SERVIÇO. 

“Sirvam uns aos outros mediante o amor” (Gal.5.13b) 
 

Igrejas saudáveis investem no relacionamento de amor e serviço entre 
os seus membros. A comunhão e o serviço são fatores que têm de estar 
presentes em todas as ações da sua vida, independente do seu tamanho. 
Disse um pensador: “onde convivem pessoas, o conflito é inevitável”, mas 
se prevalece o amor, é possível servir juntos, num ambiente saudável. 

O serviço de introdução, é apenas o primeiro passo, onde começamos 
a mostrar o amor, a receptividade da igreja, ali representada por aquele 
que foi escolhido para fazer este trabalho importante. A igreja deve zelar 
pelos seus membros e ao mesmo tempo deve estar voltada para os de fora, 
que estão chegando, ajudando a se integrarem nos pequenos grupos. 

As igrejas normalmente têm pequenos grupos que se reúnem no tem-
plo- do coral, grupo de louvor, na EBD, entre os jovens, adolescentes, ju-
niores e crianças. Mas hoje em dia as igrejas estão mais unidas através 
dos pequenos grupos nos lares, durante a semana, onde as pessoas se iden-
tificam mais, compartilham mais, oram mais e de maneira informal têm 
um momento de reflexão na Palavra de Deus. Nestes grupos é possível 
haver a verdadeira comunhão, o compartilhar a própria alma. 

A verdadeira comunhão tem o seu fruto manifesto no amor, na unida-
de, no serviço, no crescimento. A igreja primitiva é o maior exemplo dis-
so: “Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o 
pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sin-
ceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E 
o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos” (Atos 
2:46-47) 

Meus, irmãos, vamos neste novo ano caminhar juntos, como um só 
rebanho, amando, servindo, recebendo com carinho aqueles que procura-
rem durante este ano a nossa igreja para através dela servirem a Deus. 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO: 
05- Ceia 
15- Culto Administrativo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
05/01- Wagner Lima da Silva 
07/01- Elias Pascoal  
10/01- João Lucas Vieira de Oliveira 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Abelardo 
                           Noite: Pr. Ailton 
DIRIGENTES: Manhã:  
                          Noite:   
INTRODUÇÃO: Valmir e Iracy 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Haniel 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA IGREJA 
Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
cadastro, acessando o nosso si-
te 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 
acesso a todo o conteúdo do app. 
Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 
dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 
-Aniversariantes: Consulte e envie mensagens 
aos aniversariantes do dia. 
-Vídeos e áudios: Assista vídeos de interesse da 
igreja. Em breve, teremos os cultos também. 
 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 
 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 
 
EQUIPE MINISTERIAL: 

 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 
996171107/ 32422503 
 
Ministro de Música:  
MM. Demas Junior  
99339-1714 
 
Pastores colaboradores: 
Pr. Elias Pascoal  
Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 
Pr. Ailton Bastos 
Pr. Abelardo 
Pr Claudio Martins 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.CEIA DO SENHOR 
          Hoje, no horário do culto da manhã, será 
ministrada a Ceia do Senhor. Esta é uma orde-
nança de Jesus para a sua igreja. Participe! 
          Estão escalados para ajudar a ministra-
ção os diáconos: Ário, Rosemeire e Maria Emília. 
 
2.OPERAÇÃO JESUS TRANSFORMA 
        A Junta de Missões Nacionais irá realizar 
este trabalho de evangelização por uma sema-
na, na semana da Convenção em algumas igre-
jas da nossa cidade. 
      Uma delas será realizada no Setor Célia 
Maria que é filha da nossa igreja. Estão pedin-
do o apoio da nossa igreja no sentido de ajudar 
com dinheiro ou alimento para o grupo que vem 
de fora,durante uma semana, em torno de 20 
pessoas. 
       Esperamos que a nossa igreja possa dar 
apoio nesta obra evangelística. 
 
3.LITERATURA DA E.B.D. 
         Já está a disposição dos irmãos, professo-
res e alunos, a literatura de E.B.D para o próxi-
mo trimestre. Favor procurar a direção da E.B.D. 
 
4.FÉRIAS DO PASTOR 
     O pastor Aldimar está de férias desde on-
tem. Estará de volta dia 19, antes de começar a 
Convenção Batista Brasileira em nossa cidade. 
      O irmão João Tavares, primeiro vice-
presidente da igreja assumirá a direção dos 
trabalhos. Esperamos que os irmãos possam dar 
todo apoio, estando presentes, principalmente 
porque neste mês muitos irmãos estarão em 
viagem de férias. 
 
5.NOTA DE FALECIMENTO 
       Estava internado e faleceu na sexta-feira, 
José Pereira, cunhado da irmã Paulete. 
       Faleceu e foi sepultado no domingo passa-
do Dijalma, genro da irmã Celene, viúva do 
pastor Osvaldo. Faleceu também no dia 28 a 
jovem Ana Clara, de 24 anos, neta da irmã 
Rute, esposa do pastor Arildo. Oremos por estas 
famílias.    
        
6.IRMÃO AUSENTE.  
          O irmão Tinoir, presidente do corpo 
diaconal, viajou e ficará  ausente dos trabalhos 
da igreja por um mês.  
 
 

7. CORO IBJE 2020 
        Já estão abertas as inscrições para o Coro 
IBJE 2020. Se você tem disponibilidade e dese-
ja assumir o compromisso de louvar e adorar a 
Deus através desse ministério, não perca tempo!! 
As inscrições para coristas estão abertas. Maio-
res informações MM Demas Jr. 
       O coro da nossa igreja foi convidado 
para se unir aos outros coros da nossa cidade e 
formar um grande coral para cantar na Conven-
ção Batista Brasileira. Participe do coro e deste 
evento. 
8. UTILIDADE PUBLICA 
     -Aluga-se um barracão com 2 quartos, 1 
sala, 1 cozinha e 1 área de serviço, no Jardim 
das Esmeraldas. Interessados, favor  ligar para: 
984265721  
9.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
            “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:   21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  
          21-26-Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º  Assembléia da CBB 
10.PGMs. 
     Informamos a igreja e a todos que partici-
pam dos PGMs da Melhor  Idade”,  Adulto I,  
Jovens e Adolescentes, que estarão de recesso. 
Voltarão em Fevereiro/2020.  
11.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES:     
        Estes irmãos que estão em  tratamento de 
saúde: Mariane Siqueira; Antônio(cunhado da  
irmã Marta)– Nilton Joaquim e Ernestina.  
12.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil. Portanto, a conta que 
deve ser usada é:  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
******************************************* 

AÇÃO DE GRAÇAS E SÚPLICAS 
 

    “Dou graças ao meu Deus todas as vezes que 
me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as 
minhas orações, súplicas por todos vós com ale-
gria pela vossa cooperação a favor do evange-
lho desde o primeiro dia até agora; tendo  por 
certo isto mesmo, que Aquele que começou em 
vós a boa obra a aperfeiçoará até o Dia de 
Cristo Jesus”(Filip.. 1.1-6) 

 

Boas-vindas e motivo do Culto 
Prelúdio e Oração Invocatória 
Saudação aos 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 to-
das as coisas nos céus e na terra, as visí-
veis e as invisíveis, sejam tronos, domina-
ções, sejam principados, sejam potesta-
des. 
  
CONGREGAÇÃO: Tudo foi criado por 
Ele e para Ele. 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 con-
sigo 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 
sabedoria, e força, e honra, e glória e lou-
vor. 
  
 
Ofertório: “Livre em Cristo” 308 HCC  
Oração de gratidão 
  
Mensagem Bíblica: Pr. Abelardo  
Distribuição dos elementos: Cântico 
 
Memorial da Ceia do Senhor 
Oração final 
 

NOITE 

Boas vindas & Motivo do Culto 
Prelúdio instrumental  
 
Leitura Bíblica Alternada:  
Salmo 8.1,9; Salmo 9.1,2. 
 
DIRIGENTE: Ó Senhor, Senhor nosso, 
quão magnífico em toda terra é o teu nome! 
Pois expuseste nos céus a tua majestade 
(...). Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífi-
co em toda terra é o teu nome. Louvar-te-ei, 
Senhor de todo o meu coração; contarei 
todas as tuas maravilhas.   
 
TODOS: Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao 
teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvor. 
 
Maravilhas Divinas 7CC  
Oração de louvor e adoração 
 
Saudação aos visitantes  
IBJE em Ação 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: 
 Salmo 108 1; Salmo 109 21; Salmo 108.5. 
 
Firme está o meu coração, ó Deus! Cantarei 
e entoarei louvores de toda a minha alma.
(...) Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por 
amor do teu nome; livra-me porque é gran-
de a tua misericórdia. Sê exaltado, Ó Deus, 
acima dos céus; em toda a terra esplenda a 
tua glória, (...) 
 
 
Ofertório  e Cânticos 
Oração Pelas Crianças 
 
Mensagem Musical: Handel Lopes 
Mensagem Bíblica Pr. Ailton Bastos  
Palavras finais e Oração 
 
Poslúdio instrumental 


