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www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  14 de Janeiro de 2018 

PASTORAL                           

NOVO TEMPO 
 

“Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Se-
nhor...planos de dar-lhes esperança e um futuro”(Jer.29:11) 

 
Deus é fiel! Certamente você já ouviu muitas vezes alguém  dizer isto e 

leu na Palavra de Deus. Porém, em alguns momentos da nossa vida olha-
mos ao redor e as circunstâncias são tão contrárias a essa afirmação que 
sentimos nossa fé abalada. Pensamentos de que Deus nos esqueceu inva-
dem a nossa mente e olhamos com temor para o futuro. 

 Em momentos como esses, muitos de nós ficamos saudosistas, lem-
brando dias passados e de como éramos felizes. Não existe mal nenhum 
em relembrar bons momentos que passamos, mas nessas horas devemos 
trazer à memória o que nos dá esperança. 

 Se Deus agiu em anos que já se foram, isso é prova de que muito 
mais Ele vai fazer em nosso futuro. Feche seus olhos por alguns segundos 
para todo esse desânimo ao seu redor e diga a você mesmo: “Deus é fiel; 
acima de todas as coisas Ele é fiel!” 

Ele vai abrir um caminho no seu deserto, porque os planos Dele para 
a sua vida são os melhores! Basta esperar. Não tenha medo do futuro! 
Creia que o Rei do Universo olha pra você todos os dias, conhece as suas 
fragilidades e limitações e sabe o momento certo de agir. Ele nunca chega 
atrasado! 

 Deus tem um novo tempo para você! Confie, busque, ore ao Senhor, 
Ele deseja ouvir a sua voz! Diante de todos esses desafios que você preci-
sa enfrentar. Deus está disposto a mais uma vez deixar as marcas da sua 
fidelidade na sua caminhada.  

 Nossa visão é limitada, não sabemos nem o que nos acontecerá 
amanhã, quanto mais daqui a alguns anos. Deixe o Senhor Jesus Cristo 
ajudar e guiar sua vida com seu amor. Abra o seu coração caso Ele ainda 
não tenha morada em sua vida e prove da alegria de pertencer ao Deus 
fiel em todo o tempo. Não importa se o seu passado foi bom ou ruim, dei-
xe o passado no passado, viva o presente e deixe que Deus cuide do seu 
futuro (VP– Presente Diário) 

>VISLUMBRE AS MARCAS DE UM NOVO TEMPO NASCENDO EM 
SEU CORAÇÃO< 

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 

 998669315 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

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. 

-PGM: Os pequenos grupos estão de re-

cesso e retornarão as atividades em Janei-

ro. Aguarde a confirmação dos lideres. 

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 Matinal Culto Noturno 
Música instrumental 
Palavra de Boas Vindas e motivo do Culto 

JESUS... 
Nome que inspira o meu louvor! 

 

Recitativo em uníssono: Jeremias. 10:6 
“Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é 

o teu nome em poder!” 
 
Hino “Nome que inspira o meu Louvor” (177HCC - 1ª estrofe 
com coro) 

 
Oração invocatória 
Conhecendo os nossos visitantes 

JESUS... 
Nome que inspira a minha alegria! 

 
Recitativo em uníssono: Sl. 12:3-4 
“Portanto, com alegria tirareis águas das fontes de salvação. E 
direis naquele dia: daí graças ao Senhor, invocai o seu nome, 

fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão ex-
celso é o seu nome” 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Consagração 

JESUS... 
Nome sobre todo nome! 

 

Mensagem Bíblica: Antônio Barros 
 
Oração Final 
Poslúdio 

 
 
 

 

 

 

 

Chamada ao louvor e adoração 
Palavra de Boas Vindas e motivo do Culto 

Com o coração quebrantado e contrito  
proclamarei o teu louvor 

 
Recitativos Bíblicos Alternados com Hinos 
Dirigente— (...) Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o 
poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações 
de graças. (Ap 5.13) 
 

“Vinde, Cristãos, Cantai” 235HCC 
 

Todos-  Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os po-
vos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade 
do Senhor dura para sempre. (Sl.117) 
 
Oração de Louvor  
Conhecendo os nossos visitantes 

Com o coração quebrantado e contrito  
confiarei nas tuas promessas 

 
Leitura Responsiva. Lm 3.22,23 
“A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não 
têm fim; renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade” 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Gratidão e oração pelas crianças 

Com o coração quebrantado e contrito  
atentarei para a tua voz 

 
Mensagem Bíblica: Pr Edivaldo 
Oração Final 
Poslúdio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.FÉRIAS PASTORAIS 
     A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
      Qualquer necessidade é só ligar 
para a secretaria da Igreja e falar com a 
irmã Rebeca. Ela transmitirá a sua neces-
sidade para quem possa ajudá-lo(a). 
 
2.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      A convocação será feita no Boletim 
Informativo do  dia 28 de Janeiro e será 
realizada no dia 04 de Fevereiro de 
2018, conforme entendimento  com a 
Comissão de Indicações.  
 
3.CORO IBJE 
    Dia 27 de Janeiro às 16h, retornare-
mos aos nossos ensaios para o primeiro 
semestre e cantata de Páscoa. 
 
4.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
    As nossas aulas retornarão no próximo 
dia 3 de fevereiro. As inscrições e matri-
culas já estão abertas. Interessados pro-
curar a secretaria da igreja nos horários 
de expediente. 30917205 
 
5.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Osvaldo(uma criança de 2 anos de 
idade),  que está em tratamento no Hos-
pital Araujo Jorge; Carlos Eduardo, irmão 
do irmão Carlos Sérgio está internado em 
um hospital em São Paulo, passou por 
uma cirurgia. Está contando com as ora-
ções dos irmãos.  
 A irmã Joviana Gonçalves que sofreu 
um acidente, caiu, fez uma cirurgia e  já 
está em casa;  Max, que iria fazer trans-
plante em Brasília, mas vai ter que fazer 
o tratamento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito 

sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que es-
tão viajando aproveitando as suas férias, 
que Deus as proteja,  voltem descansadas 
e motivadas a trabalhar pela Igreja.  
 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.FÉRIAS PASTORAIS 
     A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
      Qualquer necessidade é só ligar pa-
ra a secretaria da Igreja e falar com a 
irmã Rebeca. Ela transmitirá a sua necessi-
dade para quem possa ajudá-lo(a). 
 
2.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      A convocação será feita no Boletim 
Informativo do  dia 28 de Janeiro e será 
realizada no dia 04 de Fevereiro de 
2018, conforme entendimento  com a Co-
missão de Indicações.  
 
3.CORO IBJE 
    Dia 27 de Janeiro às 16h, retornare-
mos aos nossos ensaios para o primeiro 
semestre e cantata de Páscoa. 
 
4.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
    As nossas aulas retornarão no próximo 
dia 3 de fevereiro. As inscrições e matricu-
las já estão abertas. Interessados procurar 
a secretaria da igreja nos horários de 
expediente. 30917205 
 
5.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Osvaldo(uma criança de 2 anos de 
idade),  que está em tratamento no Hospi-
tal Araujo Jorge; Carlos Eduardo, irmão 
do irmão Carlos Sérgio está internado em 
um hospital em São Paulo, passou por uma 
cirurgia. Está contando com as orações 
dos irmãos.  
 A irmã Joviana Gonçalves que sofreu um 
acidente, caiu, fez uma cirurgia e  já está 
em casa;  Max, que iria fazer transplante 
em Brasília, mas vai ter que fazer o trata-
mento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito  

sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que estão 
viajando aproveitando as suas férias, que 
Deus as proteja,  voltem descansadas e 
motivadas a trabalhar pela Igreja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

15/01-Vera Lúcia Gomes Tavares 

19/01-Davi Campos B. da Silva 

20/01-Hélida Karine B.C. da Silva 

 

 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Antônio Barros 

Noite:Pr. Edivaldo 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Cássia e Ario  

DIRIGENTES Manhã:Augusto/Noite:Alice 

ATIVIDADES DO MÊS 

14/01-Culto de adoração  

21/01-Culto de adoração  

28/01-Culto de adoração  
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