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www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  12 de Novembro de 2017 

PASTORAL                           

                   
          “Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o 

Senhor nos concedeu” (Isaias 63.7) 
 

RECORDANDO AS BÊNÇÃOS COM GRATIDÃO 
 

     Temos aqui um prólogo histórico que relembra muitas coisas, muitos atos bondosos e glorio-
so na vida do povo de Israel, como a libertação do povo do Egito; o chamado especial para 
ser seu povo; a proteção em toda a sua jornada; a direção desde a saída até a entrada na 
Terra Prometida.  
 
     Por tudo isto o profeta celebra como faz no salmo 89.1. “Cantarei pra sempre as tuas 
misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade”(Sl. 
89.1)  O verso 7 dá ênfase ao amor imutável do Senhor e por estar no plural foi traduzido 
por benignidades, que significa as numerosas manifestações do amor imutável a Deus.  Israel 
celebrou a benignidade do Senhor, ofereceu tributo de gratidão, reconheceu o agir de Deus 
na história.  
      Como IBJE,  hoje nos identificamos com este texto, Deus esteve conosco em nossa jornada. 
Basta olharmos para o passado,  identificarmos os  acontecimentos—Deus reuniu seu povo 
neste lugar para começar uma grande obra, através dos membros fundadores.  
      Quanto a contagem de coisas pelas quais devemos agradecer durante os quarenta anos 
da nossa igreja,  incluiria a nossa vida pessoal, da nossa família, da liderança que sempre deu 
apoio aos pastores que  por ela passaram.   
      Incluiria os aspectos materiais - aquilo que recebemos de Deus e aquilo que ofertamos 
para o sustento e a manutenção dos trabalhos da igreja. Deus fez prosperar materialmente o 
seu povo.   Incluiria a saúde, os progresso na vida  espiritual,   todas as bênçãos —a força na 
hora das provações e aflições, a graça  para vencer as lutas.  
      É maravilhoso sabermos que da mesma forma que Deus foi com o Israel físico, é hoje 
com o Israel espiritual, a Sua Igreja: “Em toda a angustia deles foi ele angustiado, e o Anjo da 
sua presença os salvou”.  Deus sentiu a dor dos seus filhos, e enviou constantemente o anjo da 
sua presença— esta declaração do Senhor no sofrimento humano é um dos mais profundos e 
preciosos pensamentos do Velho Testamento sobre a compaixão de Deus.  
      Foi assim que Deus levou e carregou o seu povo durante a sua jornada. Israel tinha cons-
ciência que se não fora o Senhor a sua jornada não teria começado, não teriam continuado ou  
ficado em algum ponto da jornada.  Por isso em reconhecimento aos grandes feitos do Senhor, 
mencionam a benignidade do Senhor e os cânticos de louvores ao Senhor.  
     Ao completar quarenta anos, e recordar mais uma vez  a sua história, a nossa igreja hoje 
celebra com gratidão  as benignidades do Senhor.  A Ele toda glória e honra! 

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 

-Seminarista Aylon Serbeto 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 

Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 

evang. Osvaldo 

 

Alguns itens presentes no nosso APP, para 

celular: 

-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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão se reu-

nindo. Procure entrar em contato com o 

seu líder. 

OANSE: Este é um trabalho com crianças, 

realizado aos sábados, a partir das 15h.  

-Cadastro de visitantes: Os dados serão 

incluídos no aplicativo, e poderá ser con-

sultado mais tarde. 

-Lista dos profissionais: Cadastre sua 

profissão, e divulgue através do app, en-

tre os membros da igreja.  

     



Culto Matinal Culto Noturno 
Prelúdio cantado                                                                               Quarteto Amigos 

Boas Vindas e Motivo do Culto 

Recitativo Bíblico:1 Cr 16.23  

 

“Cantai ao Senhor em toda terra; proclamai de dia em dia a sua Salvação” 

 

Responso Congregacional: 235 HCC “Vinde, Cristãos , Cantai!”   (Bateman/Carr) 

Oração de louvor 

Saudação aos nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica (Lm.3:22,23, Sl.84,10) 

 

“Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas mi-
sericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; Grande é a sua fidelidade! 
Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar; prefiro ficar à porta da 

casa do meu Deus habitar nas tendas dos ímpios”. 

 

Ofertório e Cânticos 

Momento de oração e gratidão 

Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 

 

Mensagem musical                                                                           Quarteto Amigos 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

 

Música Inspirativa                                                                            Quarteto Amigos 

Pastorais 

 

Oração final 

Poslúdio 

Chamada ao Louvor e Adoração 

Boas Vindas e Motivo do Culto 

 

Recitativo Bíblico: Ap 7.9,10 

“Todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em 
presença do Cordeiro (...) clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que 

está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro” 

 

Responso Congregacional: 80 HCC      “Bendito Seja Sempre o Cordeiro (Kerr/Camargo)  

Oração invocatória 

Saudação aos nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica: Salmo 86:8,12,13,15 

“Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor; e nada existe que se compare às 
tuas obras. 

Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, te todo o coração, e glorificarei para sempre o 
teu nome. 

Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia 
e verdade. 

 

Ofertório e Cânticos de louvor e adoração 

Oração de consagração e oração pelas crianças 

 

Mensagem musical 

Mensagem Bíblica: Pr. Davi Machado 

Oração 

 

Leitura Bíblica: Romanos 14.8; 10.9 

Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos; se 
morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, 
somos do Senhor.  

 

Hino Inspirativo: 202 HCC                                            “Ele é meu e teu Senhor” (Ward) 

Pastorais e Benção Apostólica 

Poslúdio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
        Hoje, no horário do culto da noite,  tere-
mos mais um momento comemorativo dos 40 
anos da nossa  Igreja.    
        Contaremos com a presença do pastor 
D a v i  S i q u e i r a   
Machado e da sua esposa. Ele foi o primeiro 
pastor efetivo da Igreja. 
        Será mais uma  oportunidade de adora-
ção,  gratidão a Deus.  Como nos outros cultos 
estaremos também  agradecendo àqueles que 
nos ajudaram a construir a história desta igre-
ja.   
2.PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. 
        Hoje, no horário do culto da manhã,  
contaremos com a presença e participação no 
culto do “quarteto amigos” de Brasília.   Agra-
decemos por terem prontamente atendido o 
convite da nossa igreja e nos trazer mensa-
gens de edificação espiritual. Que Deus conti-
nue a usá-los. 
3.NOTA DE FALECIMENTOS 
     Faleceu na noite de quinta-feira,  o senhor 
Antonio Batista Mendes, parente de irmão 
Márcio, da nossa Congregação na cidade de 
Anicuns, que estava em tratamento de câncer 
no hospital Araújo Jorge.       
      Faleceu num acidente, o sogro da irmã 
Adriana, filha do irmão Francisco Marcos.  
Oremos por estas  famílias. 
 
4.CONVOCAÇÃO.  
        O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, 
convoca a igreja para um rápido  momento 
administrativo, no dia 19 de Novembro, às 
10:50min.   
 
11.CONFRATERNIZAÇÃO.  
      No dia 17 de Dezembro, domingo, tere-
mos um momento de confraternização com 
todos os membros e congregados  da Igreja, 
em comemoração aos 40 anos.   Mas todos 
que forem participar devem dar os seus nomes 
o quanto antes, para melhor organização do 
evento. Estamos sugerindo que os irmãos 
deem um presente para a aniversariante, 
que ele seja uma oferta, para ajudar no pró-
prio custo daquele que a igreja vai oferecer. 
  
11. PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E CANTA-
TA DE NATAL 

Já estamos nos preparando para os cultos e 
programações especiais (Aniversário da Igreja 
e Cantata de Natal).Participe você também! 
Nossos encontros: aos sábados 16h. Maiores 
informações: MM Demas Junior. 
 
5.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
   Agenda de reuniões: 14/11, 21/11; 28/11 
e 25/12, ás 20h. 
6.HOMENS EM AÇÃO. 
     Ontem, os homens estiveram reunidos na 
residência do casal   Claudio e Odália.  A 
palestra foi feita pelo pastor Samuel Neves.  
S o b r e  o  t e m a 
: “adolescentes.... “.  Temos a registrar  que foi 
mais um momento de bênção.  
7.ENCONTRO DE CASAIS 
    A  liderança dos casais comunica que a 
próxima reunião será no dia 18 de Novem-
bro, sábado, no templo.  
8.DIZIMO OU OFERTA  
    Entregue seu dizimo ou oferta com seguran-
ça, faça transferência bancária. Bradesco: 
agência 2747-2 CC 1512-1  
Banco do Brasil: agência 3648-X CC 123246-
0.    CNPJ 00.147.470/0001-82.  
     Coloque no gasofilácio só o envelope com 
as anotações, para o tesoureiro conferir. Se 
você não usa a rede bancária,  coloque em 
dinheiro. 
9.CONVITE 
      A Igreja Batista em Célia Maria, filha da 
nossa igreja, está nos convidando para os 
cultos de gratidão a Deus pelo seu aniversá-
rio, a realizar-se nos dias 02 e 03 de Dezem-
bro, às 19:30min, tendo como orador oficial o 
pastor Dinart José  de Souza, da cidade de 
Campo Grande -MS.  Tema; “Escatologia em 
tempos pós modernos.” Participação musical: 
Quarto expressão da IBJE. 
 

10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Carlos Eduardo, irmão do irmão Carlos Sérgio, 
em tratamento de saúde. O pai da irmã Cynthya 

em tratamento. Os sobrinhos da irmã Marta, em 
tratamento de saúde - Gustavo e Raquel. 
     O esposo da irmã Nerice, Joaquim;  José 
Avelino, cunhado da irmã Marta; Nilda, prima 
do Marcos Almeida, acidentada; o pai e o tio 
da irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos 
desempregados e pelo nosso país. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

12/11-Juscelina R. Nogueira  

13/11-José Almeida dos Santos 

16/11-Samuel Neves dos S. Filho 

16/11-Ana Caroline R. C. Pinho 

18/11-Daniel Martins da Silva 

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES Manhã:Pr.Aldimar Noite: Pr.Davi Siqueira 

DIRIGENTES  Manhã Tavares: Noite: Jorge 

INTRODUÇÃO Elissônia e Carlos Sérgio  

  

ATIVIDADES DO MÊS 

12/11- Comemoração 40 anos IBJE  

  26/11-Homenagem Ministro de Música 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

12/11-Juscelina R. Nogueira  

13/11-José Almeida dos Santos 

16/11-Samuel Neves dos S. Filho 

16/11-Ana Caroline R. C. Pinho 

18/11-Daniel Martins da Silva 

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES   Manhã:Noite: 

DIRIGENTES Manhã: /Noite: 

INTRODUÇÃO Elissônia e Carlos Sérgio  

  

ATIVIDADES DO MÊS 

12/11- Comemoração 40 anos IBJE  

 

18/12– Encontro de casais 

 

  26/11-Homenagem Ministro de Música 


