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PASTORAL 

Formando Líderes no caminho 
 

Eu gosto da ideia de formar líderes no caminho. Tanto no sentido de 
formar líderes no "caminho do Senhor", quanto da ideia de se formar líde-
res enquanto se caminha. 

A grande comissão do Ide de Jesus, pode ser melhor entendida, com 
um indo... 

Indo, pregai o evangelho... 
Indo fazei discípulos no caminho... 
Indo formem Líderes através do discipulado um a um... 
Creio que o melhor legado que podemos deixar para a igreja local e 

para o Reino de Deus é fazer discípulos dispostos a servir. 
Mais do que "ministros" precisamos de "Servos". 
Mais do que liderança forte, precisamos de líderes servidores. 
Esse é o tempo oportuno de se apresentar como voluntário para servir 

com humildade, durante esse ano que se inicia. 
Quanto mais servos dispostos a fazer a obra, maior será a influência 

da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, onde ela está plantada. 
O Senhor está chamando, a quem enviarei e quem há de ir por nós. 
Responda, eis-me aqui, envia-me a mim. 

 
Ailton Bastos 

Pastor Colaborador 

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: 
15- Culto Administrativo 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
12/01- Maria das Graças Teixeira 
13/01- Adélia Leite Silva 
13/01- Helana Marcela da Silva 
14/01- Rúbia Sousa Bastos 
15/01- Vera Lúcia Gomes Tavares 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã:  Pr. Ailton Bastos 
                           Noite: Almáquio Bastos 
DIRIGENTES: Manhã: Ildeu 
                          Noite:  Demas 
INTRODUÇÃO: Gabriel e Elissonia 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Dalira 
 
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. CONVITE 
        A Segunda Igreja Batista em Goiânia, 
convida a nossa igreja para a formação do 
Concílio e Culto de Organização da Congrega-
ção Batista Celina Park- Eldorado, pastoreada 
pelo pastor Fernando Lemos, no dia 26 de ja-
neiro, às 14h, no templo da congregação, na 
Avenida Milão, Quadra CP01, Lote 03, Residen-
cial Celina Park. 
       A congregação, se aprovada no concílio, 
será organizada no mesmo dia e horário, pas-
sando a se chamar Igreja Batista Celina Park-
Eldorado. 
  
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.FÉRIAS DO PASTOR 
     O pastor Aldimar está de férias. 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. 
        
4.IRMÃO AUSENTE.  
          O irmão Tinoir, presidente do corpo 
diaconal, viajou e ficará  ausente dos trabalhos 
da igreja por um mês.  
 
5. 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. 
 
6. 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  
 
7.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 
 
8.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.  
 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES:     
        Estes irmãos que estão em  tratamento de 
saúde: Mariane Siqueira; Antônio(cunhado da  
irmã Marta)– Nilton Joaquim e Ernestina.  
 
10.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. 

 

Boas-Vindas  
Prelúdio Instrumental 

 
 

Leitura Bíblica em uma só voz:  
Romanos 8:38,39  

 
 
Vejam como é grande o amor que o 

Pai nos concedeu: que fôssemos   
chamados Porque estou certo de que, 

nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as 
potestades, nem o presente, nem o 

porvir, Nem a altura, nem a profundi-
dade, nem alguma outra criatura nos 
poderá separar do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus nosso Senhor. 

 
                     

“Amor” 380 CC 
Oração de Louvor 
 
 
IBJE em Ação – Comunicações  
Conhecendo os nossos visitantes 

  
  
Ofertório e Cânticos             
Oração de dedicação 
 
 
Inspiração Musical: Coro IBJE                                                                         
Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos 
 
 
Oração final 
Poslúdio Instrumental 

NOITE 

Boas-Vindas  
Prelúdio Instrumental 

 
Leitura Bíblica em uma só voz:  

Efésios 2.8-10 
 
Porque pela graça sois salvos, por meio 
da fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus. Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie; Porque somos feitu-
ra sua, criados em Cristo Jesus para as 
boas obras, as quais Deus preparou pa-

ra que andássemos nelas. 
 

Ó Senhor, Vem me Dirigir! 212 HCC 
Oração invocatória 
 
IBJE em Ação – Comunicações  
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 
Leitura Bíblica: (1Crônicas 16:8; Sal-
mo 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 Se-
nhor, e digno de ser louvado. Cantai-

Lhe, falai de todas as Suas obras mara-
vilhosas. Porque Grande é o Senhor, e 

digno de ser louvado.” 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas crianças 
 

Inspiração Musical: Coro IBJE  
Mensagem Bíblica: Almáquio Bastos 
  
Oração & Bênção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 


