
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 09 de Setembro de 2018 

PASTORAL                           

MOVIDOS PELA GRAÇA 

   Será que nossas igrejas estão buscando alcançar aqueles que Jesus 

tanto amou, mas eram  considerados escória social? Nós também fomos 

alcançados  por esse amor que atraiu muitas pessoas,  por isso hoje de-

vemos fazer o mesmo que Jesus fez, para alcançar os  perdidos. 

     Existem milhares de pessoas que precisam serem vista com o olhar 

de amor.  Precisamos enxergar nessas pessoas a virtude que o sangue 

do Cordeiro proporcionou a todos nós, para mudar a história do nosso 

país. Os dias serão ainda piores e sabemos que a igreja, na pessoa de 

Jesus, é a solução para cada um dos problemas que enfrentamos.  

     Pessoas vivem nas ruas e são descartadas como lixo. A ação de 

compaixão em favor do próximo precisa ser realizada com amplitude, de 

forma estratégica, para mudar radicalmente a realidade dessas histórias, 

pois sabemos que o nosso árduo trabalho vai muito além da distribuição 

de comida; oferecemos o único alimento vivo, que sacia e transforma.  

     Vamos com obstinação ultrapassar os nossos alvos de fé para glori-

ficar a Deus com ações efetivas que visem à multiplicação de discípulos 

e à expansão do Reino em nossa pátria, tão amada.  

Pr. Fernando M. Brandão  

Diretor Executivo da Junta de Missões Nacionais da CBB        

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 

 

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 



Culto Matutino 

Prelúdio instrumental 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Momento Missionário 

 
Movidos pela graça! 

 
“Que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar 

as ações de graças para 
glória de Deus. 2Co 4.15” 

 
Música tema: “MOVIDOS PELA GRAÇA” 
Oração por missões 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
 
 
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 to-

das 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 Bíblica 
Palavras finais 
Música final e Oração  

 

Prelúdio 
Boas-vindas e motivo do culto 
 
Leitura Bíblica Alternada (Tito 3.3-7) 
Dirigente – Porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, 
extraviados, servindo a vários desejos carnais e deleites, vivendo em malícia e inveja, 
odiosos, odiando-nos uns aos outros. 
Congregação – Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso salva-
dor para com os homens; não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, as segun-
do a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Es-
pírito Santo. 
Todos – Que abundantemente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso 
Salvador. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segun-
do a esperança da vida eterna. 
 
Hino congregacional: “Bendito Seja Sempre o Cordeiro” 80 HCC 
Oração  
 
Conhecendo os nossos visitantes 
IBJE em Ação 
Momento Missionário 

Movidos pela graça! 
“Que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as ações de graças 

para glória de Deus. 2Co 4.15” 
 

Música tema: “MOVIDOS PELA GRAÇA” 
Oração por missões 
Recitativo Bíblico em Uníssono (Isaías 63:7) 

“As benignidades do Senhor mencionarei, e os muito louvores do Senhor, conforme 
tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa do povo de 

Deus, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo as suas  
benignidades”. 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas Crianças 
Mensagem Musical                                                                                           Walter e Patrícia 
Mensagem Bíblica  
 
Música Inspirativa                                                                                               Amanda Bastos 
Oração 
Palavras Finais e Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 

Culto Noturno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CONVOCAÇÃO: 
    O pastor Aldimar está convocando uma 
reunião com os membros da Comissão de 
Finanças e a diretoria Estatutária, hoje, logo 
após o culto da noite.  
2.NOTAS INFORMATIVAS 
     >Na semana passada,  foi confirmada 
oficialmente a presença do  pastor Roberto 
Amorim, da Igreja Batista do Farol em  Ma-
ceió, como conferencista em nossa Igreja,  por 
ocasião do seu aniversário, nos dias 17, 18 e 
19 de Novembro(sábado, domingo e segun-
da). 
    >No dia 15 de Dezembro, sábado,  tere-
mos um momento de confraternização com 
toda Igreja numa chácara que foi alugada.  
Reserve desde já esta data. Queremos a pre-
sença de todos.  
     >O Ministro de música da nossa Igreja 
Demas Junior,  está de férias neste mês de 
Setembro. 
3.ACAMPAMENTO FREEDOM 
“Foi para a liberdade que cristo nos liber-
tou...” Gálatas 5.1 
A juventude da nossa igreja, juntamente com a 
igreja Batista do Setor Pedro Ludovico, está 
organizando um acampamento para jovens e 
adolescentes! Vamos refletir a respeito da 
Liberdade Cristã. Não perca essa oportunida-
de! Você vai ser ricamente abençoado nesses 
dias! 
Preletores: Pastor Sílvio Daniel, Pastor Pedro 
Alcântara e Pastor Marcello Mendanha 
Data: 12 a 14 de Outubro 
Chegada: 12 de Outubro, às 9hrs 
Retorno: 14 de Outubro, às 15hrs 
Valor do 1º lote (até 31 de setembro): R$ 
120,00 
Local: Acampamento Canaã 
Para maiores informações: - Procurar o irmão 
Handel (pres. da juventude) ou diretoria da 
juventude. Siga o instagram 
@juventudeibjesmeralda          
4.UTILIDADE PÚBLICA. 
      Aluga-se um barracão no bairro Jardim 
das Esmeraldas. O interessado deve procurar 
o irmão Francisco Marcos, pelo telefone 
32757004-92022903 
5.CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS. 
     A Abertura da Campanha foi realizada no 
domingo passado em nossa igreja.  Participe, 

conheça o que a nossa Junta tem realizado no 
campo e se envolva com a obra missionária.  
     A nossa JMN está promovendo a mobiliza-
ção de 40 dias de oração, começando no dia 
3 de setembro e encerrando no dia 12 de 
outubro.  Para isso desenvolveu um guia devo-
cional com motivos de oração diários, e suges-
tões de ações sociais e evangelísticas sema-
nais. Os interessados em receber o pdf do 
material ou os áudios diários, devem procurar 
a irmã Jemima.  
      Informamos também que teremos um ba-
zar neste mês de campanha. Mais detalhes 
serão informados posteriormente, mas os ir-
mãos já podem preparar suas doações de 
roupas, calçados, acessórios e brinquedos.  
6.OANSE. 
     A Oanse(trabalho com crianças) é realiza-
do  aos sábados às 15h. 
7.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.    
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      O irmão Aristides, pai da irmã Cassia, que 

está internado. Já saiu da UTI, mas continua 

em tratamento. O irmão Davi fez a cirurgia, já 

está em casa e passa bem. O irmão José de 

Almeida que fez um procedimento cirúrgico.  

     Joaquim, Floracy, Maria Cesária;  Dora, 

Raimunda(Didi),  Joviana e Ernestina,  mãe do 

irmão Agnaldo.  

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          
1.CONVOCAÇÃO: 
    O pastor Aldimar está convocando uma 
reunião com os membros da Comissão de Fi-
nanças e a diretoria Estatutária, hoje, logo 
após o culto da noite.  
2.NOTAS INFORMATIVAS 
     >Na semana passada,  foi confirmada 
oficialmente a presença do  pastor Roberto 
Amorim, da Igreja Batista do Farol em  Ma-
ceió, como conferencista em nossa Igreja,  por 
ocasião do seu aniversário, nos dias 17, 18 e 
19 de Novembro(sábado, domingo e segun-
da). 
    >No dia 15 de Dezembro, sábado,  tere-
mos um momento de confraternização com 
toda Igreja numa chácara que foi alugada.  
Reserve desde já esta data. Queremos a pre-
sença de todos.  
     >O Ministro de música da nossa Igreja 
Demas Junior,  está de férias neste mês de 
Setembro. 
3.ACAMPAMENTO FREEDOM 
“Foi para a liberdade que cristo nos libertou...” 
Gálatas 5.1 
A juventude da nossa igreja, juntamente com a 
igreja Batista do Setor Pedro Ludovico, está 
organizando um acampamento para jovens e 
adolescentes! Vamos refletir a respeito da 
Liberdade Cristã. Não perca essa oportunida-
de! Você vai ser ricamente abençoado nesses 
dias! 
Preletores: Pastor Sílvio Daniel, Pastor Pedro 
Alcântara e Pastor Marcello Mendanha 
Data: 12 a 14 de Outubro 
Chegada: 12 de Outubro, às 9hrs 
Retorno: 14 de Outubro, às 15hrs 
Valor do 1º lote (até 31 de setembro): R$ 
120,00 
Local: Acampamento Canaã 
Para maiores informações: - Procurar o irmão 
Handel (pres. da juventude) ou diretoria da 
juventude. Siga o instagram 
@juventudeibjesmeralda          
4.UTILIDADE PÚBLICA. 
      Aluga-se um barracão no bairro Jardim 
das Esmeraldas. O interessado deve procurar 
o irmão Francisco Marcos, pelo telefone 
32757004-92022903 
5.CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS. 
     A Abertura da Campanha foi realizada no 
domingo passado em nossa igreja.  Participe,  

conheça o que a nossa Junta tem realizado no 
campo e se envolva com a obra missionária.  
     A nossa JMN está promovendo a mobiliza-
ção de 40 dias de oração, começando no dia 3 
de setembro e encerrando no dia 12 de outu-
bro.  Para isso desenvolveu um guia devocional 
com motivos de oração diários, e sugestões de 
ações sociais e evangelísticas semanais. Os 
interessados em receber o pdf do material ou 
os áudios diários, devem procurar a irmã Jemi-
ma.  
      Informamos também que teremos um ba-
zar neste mês de campanha. Mais detalhes 
serão informados posteriormente, mas os irmãos 
já podem preparar suas doações de roupas, 
calçados, acessórios e brinquedos.  
6.OANSE. 
     A Oanse(trabalho com crianças) é realizado  
aos sábados às 15h. 
7.CLASSE DE DOUTRINA. 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.    
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      O irmão Aristides, pai da irmã Cassia, que 

está internado. Já saiu da UTI, mas continua em 

tratamento. O irmão Davi fez a cirurgia, já está 

em casa e passa bem. O irmão José de Almei-

da que fez um procedimento cirúrgico.  

     Joaquim, Floracy, Maria Cesária;  Dora, 

Raimunda(Didi),  Joviana e Ernestina,  mãe do 

irmão Agnaldo.  



 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

09/09-Haniel Lucio Meneses Lopes 

09/09-Nildete de Fátima Rezende  

10/09-Geovana Nogueira Rocha  

11/09-Nilton Rodrigues Seixas 

13/09-Lucilene Dina Gonçalves 

14/09-Almivar M. de Carvalho 

14/09-Mateus Antônio A. Campos 

15/09-Dalira do Carmo Bossois  

PREGADORES 
Manhã: Pr. Samuel 
Noite: Pr. Aldimar 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Juliana e Valmir 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite:  

ATIVIDADES DO MÊS 

19/09- Culto administrativo 
30/09- Encerramento da Campanha de Missões Nacionais 
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