
 

 

 

 

 

 

Igreja BatistaIgreja BatistaIgreja BatistaIgreja Batista    
    Jardim das EsmeraldasJardim das EsmeraldasJardim das EsmeraldasJardim das Esmeraldas    

Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
12/06-Vitor Tavares Montelo 

12/06-Silvia Miranda B. A. Borges 

14/06-Luiza Alves da Silva 

14/06-Gabriel Marques Oliveira 

ATIVIDADES DE JUNHO 
11/06-Abertura da campanha de Mis-

sões Estaduais 

17/06-Gincana da Oanse. 

30/06-Congresso da família 

1.CLASSE DE DOUTRINAS 
    A partir do dia  25/06, esta classe esta-
rá funcionando com uma nova turma. Se 
você quer conhecer mais sobre as doutrinas 
bíblicas e quer se preparar para o batis-
mo, pode matricular-se nesta classe.   
2.PASTOR AUSENTE 
      O pastor Aldimar estará ausente dos 
trabalhos do dia 15, quinta-feira, até dia 
18. Voltou 10 dias antes nas suas férias e 
decidiu usar alguns deste dias a que tem 
direito para viajar com alguns irmãos da 
Igreja. 
3.MISSÕES ESTADUAIS 
        Hoje estaremos fazendo Abertura da 
Campanha. Nós fazemos missões quando:  
•Como igreja nos comprometemos a orar 
pelos municípios que ainda não tem traba-
lho batista.  
•Como igreja ofertamos para dar condi-
ções de manutenção e expansão do Traba-
lho em nosso Estado. 
4. OANSE 
    A liderança da Oanse, comunica as ativi-   
dades de encerramento do semestre: 
    17/06- Gincana: atividades recreativas, 
esportivas e bíblicas. Para crianças e ado-
lescentes.  
     Horário: das 15h às 17h. Venha e traga 
seus filhos e os filhos dos seus vizinhos. 
5.ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
     Apenas 130 já se recadastraram, isto 
representa 50% daqueles que  participam 
regularmente dos cultos(membros e congre-
gados). 
 

Equipe Ministerial: 
Pastores: Pr. Dayvid  Lima, Pr. Elias Pascoal, Pr. Samuel Neves, Pr. Marcello 
Mendanha, Pr. João Carlos 

Ministro de música: Demas Junior 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial St. Bela Vista Goiânia. GO   

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

Queridos irmãos e irmãs que amam o Senhor Jesus e a obra missionária: 
 

Estamos juntos iniciando mais uma mobilização missionária em nosso Goiás e, para 
isso, devemos buscar sabedoria de Deus para sermos fiéis ao que Ele nos propõe. 

Nosso grande alvo é fazermos a glória de Deus crescer sobre a Terra e, para alcançá-

lo, precisamos fundamentalmente imitar o nosso Mestre. Ele cuida do necessitado, rico 

ou pobre, e no Caminho Ele prega a verdade do Reino, transformando o caráter e resta-

belecendo a vida e os relacionamentos. O evangelho verdadeiro sempre vem com pala-

vras e ações (Colossenses 3:17), gerando com isso gratidão, louvor e adoração que só a 

Ele são devidos. 

Toda esta ação Ele faz no individuo, mas faz também no contexto deste indivíduo. 

Ele muda a pessoa, mas muda também as relações desta pessoa e o contexto à sua volta. 

Como Cristo, somos enviados a transformar o mundo, mas começamos isso de dentro 

para fora. Somos uma comunidade modelo e, ao mesmo tempo, devemos ser, uma comu-

nidade estimuladora de mudança e de esperança na sociedade à nossa volta. 

Dessa forma, nossas ações no campo goiano precisam ter como foco a construção 

de relacionamentos sadios, a consolidação de igrejas bíblicas, contextualizadas e de reco-

nhecido impacto na formação de liderança espiritual, madura e capaz e no uso criativo de 

projetos sociais que mudem o retrato da sociedade na qual estamos inseridos e apontem 

para Cristo. Tudo isso feito com profundidade bíblica, comprometimento com o Reino, 

eficácia profissional, ética relacional e a simplicidade do Mestre. 

Finalmente, precisamos nos lembrar de que somos agentes do Reino e que não 

lutamos por resultados, mas por fidelidade - à luz do exemplo de Estevão (Atos 7). A 

relevância que procuramos é a de Cristo, que morreu numa cruz e mudou a História. 

Assim, estaremos juntos Cooperando para a expansão do Reino! 

   Leandro Tinoco 

Gerente de Missões da CBG 

  

 

Pastoral -  Boletim dominical  -  Junho: Mês de Missões Estaduais                

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes: Manhã: Jorge/Noite: Juscirlene              Introdução: Gabriel e Ester 

6. OLIMPÍADAS EMBAIXADORES DO REI 
    A 1ª Olimpíada  dos Embaixadores do Rei, aconte-
cerá nos dias 22 e 29 de julho, no Complexo de Edu-
cação Física da UFG, Campus II. Faixa etária: 09 a 
15 anos. Valor: R$ 50,00 (com direito a camiseta do 
evento, almoço e participação nas provas). 
7.CONGRESSO DA FAMÍLIA 
      O congresso “Socorram os Seus” está chegando! 
As inscrições já estão abertas! Procure as irmãs Alice 
ou Rebeca, ou acesse o site da igreja para realizar 
sua inscrição e obter mais informações! 
Data :30/06 a 02/07/2017 | Valor: R$ 40,00 
8.PGMs 
     Os Pequenos Grupos Multiplicadores (PGMs) têm 

sido uma benção! Participe! Leve os seus amigos e 

familiares. 

           ●PGM de adultos/jovens: Quinta  às 21hs - Haniel e 

Sandrine 

           ● PGM de adultos com crianças: Terça às 20hs - 

Rodrigo e Marli 

           ● PGM de jovens: Quinta às 20hs - Jemima, Handel 

e Marina 

           ● PGM de adolescentes: Sexta às 19h30m - Alice 

Quem quiser mais informações falar com a Jordana no tele-
fone: 999332503 ou procurar um dos líderes  mencionados. 

9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pela irmã Dora,  que já está em um apartamento 

do hospital. Pelos enfermos: esposo da irmã Nerice 

(Joaquim); Ernestina (mãe do Agnaldo), Raimunda 

(mãe do irmão Almáquio). Pelos desempregados.  



Culto MatinalCulto MatinalCulto MatinalCulto Matinal 

Prelúdio instrumental 

Boas-vindas e Motivo do culto .........................................................Dirigente do Culto 

Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazemBusquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazemBusquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazemBusquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem    

    o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a     

humildade; humildade; humildade; humildade; (Sofonias 2.3a) 
 

Hino congregacional: “Vinde, cristãos, cantai” 235 HCC  (Bateman/Carr) 
Oração 

Conhecendo os nossos visitantes    

Leitura Bíblica: Salmos 63.1Leitura Bíblica: Salmos 63.1Leitura Bíblica: Salmos 63.1Leitura Bíblica: Salmos 63.1----4;84;84;84;8    

Dirigente: Dirigente: Dirigente: Dirigente: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha al-

ma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e 

sem água.    

Congregação: Congregação: Congregação: Congregação: Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua 

glória.    

Dirigente: Dirigente: Dirigente: Dirigente: O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios te  

exaltarão.   

Todos: Todos: Todos: Todos: Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas 

mãos. A minha alma apega-se a ti; a tua mão direita me sustém.    

Ofertório e Cânticos 

Oração 

 

Mensagem musical 

Mensagem Bíblica:  Pr. Samuel 
 
Pastorais e oração final 
Poslúdio 

Culto NoturnoCulto NoturnoCulto NoturnoCulto Noturno    

    

Chamada ao  

 

Pois assim o Senhor nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os gentios, para Pois assim o Senhor nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os gentios, para Pois assim o Senhor nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os gentios, para Pois assim o Senhor nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os gentios, para 

que você leve a salvação até aos confins da terra’ que você leve a salvação até aos confins da terra’ que você leve a salvação até aos confins da terra’ que você leve a salvação até aos confins da terra’ (Atos 13.47) 

 

Canto congregacional:   

“Nome bom, doce a fé” 174 HCC 

Oração  

Conhecendo os nossos visitantes 

Leitura Bíblica em Uníssono: (1Samuel 12.24; Isaías 59.1)Leitura Bíblica em Uníssono: (1Samuel 12.24; Isaías 59.1)Leitura Bíblica em Uníssono: (1Samuel 12.24; Isaías 59.1)Leitura Bíblica em Uníssono: (1Samuel 12.24; Isaías 59.1) 

“Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração; e con-

siderem as grandes coisas que ele tem feito por vocês.” 

Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o 

seu ouvido tão surdo que não possa ouvir 

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 
 
Inspiração musical 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar 

 

Música inspirativa 

Oração e Poslúdio 

 


