
@ibjesmeralda  www.ibjesmeralda.com.br 

ibjesmeralda@gmail.com 

Boletim Informativo Semanal — 15 de Março de 2020 

PASTORAL 

Evangelizada pelo amor que transforma o mundo 
 
O Projeto Amor de Mãe nasceu há quase dois anos e, pelo poder de 

Deus, já podemos ver os frutos. Ele é realizado nas maternidades locais e tem 
como objetivo consagrar os bebês ao Senhor Jesus em seus primeiros dias de 
vida. Devido à cultura local muitos são consagrados aos espíritos dos antepassa-
dos e isso acarreta em várias consequências para a vida da criança. Além disso, 
também evangelizamos as mães, enfermeiras, conselheiras, serventes e médi-
cas. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio.  

Dedicamos tempo com elas, demonstrando assim o amor de Deus. 
Somente depois de muito cuidado com todos é que começamos a evangelizar. 
Muitas mães, enfermeiras e médicas acabam se abrindo conosco. Elas falam de 
suas vidas, alegrias, tristezas, temores e assim temos a linda oportunidade de 
ministrar a Palavra de Deus. 

Observando toda essa abertura, surgiu em nosso coração o desejo de 
oferecer um Estudo Bíblico para a equipe médica da maternidade. Impressionan-
te como todos estão sedentos e abertos para aprender a Palavra de Deus. E é 
impactante ver como esse contato e estudo têm feito a diferença na vida delas e 
de todo o sistema na maternidade.  

Uma das enfermeiras, Anaya (nome fictício), estava passando por mo-
mentos muito difíceis em sua vida. Em um dia de nossas visitas ela mesmo veio 
pedir orações. Nos encontros seguintes, Anaya se converteu ao Senhor Jesus e 
começou a fazer o estudo bíblico. Antes de completar o estudo, a convidamos 
para visitar nossa igreja. Ela apareceu logo no domingo seguinte. Durante o mo-
mento de apelo, ao final da pregação, ela veio à frente se rendendo completa-
mente ao senhorio do nosso amado Rei Jesus. No domingo seguinte, Anaya vol-
tou com o marido e ele também aceitou a Cristo. 

Em Moçambique, a influência da família é muito forte na vida do indiví-
duo, mesmo em tomadas de decisões. Mas Anaya, decidida por Cristo, reuniu 
sua família e contou sobre sua escolha de seguir somente o Salvador. Ela sofreu 
algumas retaliações, mas não desistiu. No emprego, seu comportamento mudou 
completamente e agora tudo o que faz é para glorificar a Deus.  

Em menos de seis meses do nosso primeiro contato na maternidade, 
Anaya e o esposo se batizaram em nossa igreja. Na véspera, o casal veio a nos-
sa casa agradecer por termos ido à maternidade. Se não tivéssemos ido lá, tal-
vez hoje essa família não estivesse ao lado de Cristo. E eles estão firmes, para 
honra e glória do nosso Deus. Ao final daquele encontro, Anaya e eu nos abraça-
mos emocionadas; além de irmãs em Cristo, já somos belas amigas. 

 
Adriana Marcolino - Moçambique 

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 MARÇO: 
18- Culto Administrativo 

28 e 29- Apresentação Watoto 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

17/03- Alice Motta Nascimento Nogueira 

17/03- Fernanda Cristina Gonçalves  

18/03- Marli Quirino Trostdorf 

19/03- Juscilene de Matos Ribeiro Silva 

19/03- Ester Fernandes de Macedo 

19/03- Rosirene Gonçalves Nogueira 

20/03- Ana Paula Moreira Silva Pinho 

 

ESCALAS DO DIA: 

PREGADORES:Manhã: Pr. Aldimar 

                         Noite: Pr. Elias 

DIRIGENTES: Manhã:  

                          Noite: Tavares 

INTRODUÇÃO:  Iracy e Elissonia 

DIÁCONO DE PLANTÃO: Ário 

 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA  

NOSSA IGREJA 

Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
ca d as t r o ,  a ce ssa n d o o  n os s o s i -
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. 

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 Rodrigues 

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                            

http://www.ibjesmeralda.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

 1.CONFERÊNCIA.   
       Estamos programando fazer a Confe-
rência que fazemos sempre  no final do 
ano, no final deste semestre, no mês de 
Junho, com a presença do pastor Ebenezer 
Carlos, que mora no Texas.  
        A conferencia  será feita em parceri-
a com a PIB de Aparecida, a nossa Igreja e 
a Primeira Igreja Batista em Goiânia,  em 
razão da desistência da Igreja de Rio Ver-
de que está no momento sem pastor titular.  
       A comemoração do aniversário da 
Igreja será feita no mês de Novembro, 
como sempre fazemos, mas com o pessoal 
da nossa própria igreja—tanto na área da 
música como da pregação. Oremos para 
que  tudo aconteça de acordo com a von-
tade de Deus.  
2. BAZAR MISSIONÁRIO 
    Será realizado um bazar em prol de 
missões no dia 04. Receberemos doações 
até o dia 01, na caixa no hall do templo. 
3.CRONOGRAMA DA CAMPANHA: 
27-SEX- Culto de vigília por missões 
29-DOM- Mensagem missionária Lucimar - 
culto noturno. 
04/04- SÁB- Bazar Missionário 
05/04- DOM - Encerramento da campa-
nha- culto noturno. 
4.CONGREGAÇÕES.  
     O pastor Aldimar estará ausente do 
culto da noite, irá visitar e pregar na Con-
gregação do Paulo Pacheco. Vamos estar 
em contato com os candidatos ao batismo e 
ver o projeto de construção de um lugar 
apropriado para as crianças, na parte que 
fica atrás   da construção do salão de cul-
tos.   Pregará no culto da noite o pastor 
Elias Pascoal.  
    O pastor Abelardo e a irmã Josefa esti-
veram na Congregação de Anicuns no do-
mingo passado, à noite. Ele pregou e minis-
trou a Ceia. Agradecemos  o seu apoio. 
5.CUIDADO COM A SAÚDE. 
     Agora quando foi decretada a pande-
mia por conta do coronavirus, devemos ter 
todo cuidado e seguir as informações e 
normas do governo. Vamos viver o dia a 

dia,  fazendo a nossa parte, mas sem pâni-
co, confiando que o Senhor de fato nos 
guardará, como nos tem guardado de ou-
tros males.  
6. MINISTÉRIO DE MÚSICA 
 O Coro IBJE retornou seus ensaios ontem 
para a Cantata de Páscoa e cantar nos 
cultos.  Os ensaios  são realizados sempre 
aos sábados às16h. As aulas do Curso Li-
vre de Musica/Projeto estarão acontecen-
do às quartas feiras, agora com Regência 
e teoria musical, e aos sábados projeto de 
Orquestra. Maiores Informações: Demas.  
7. CLASSE DE DOUTRINA 
    Esta classe está funcionando  no horário 
da EBD, no gabinete pastoral. 
8.PROGRAMA CONFIRMADO. 
      Foi confirmada a presença em nossa 
Igreja do grupo de crianças órfãs da Áfri-
ca do Sul. Watoto, nos dias 28 e 29 de 
Março.  
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
   As pessoas no mundo inteiro que estão 
sofrendo por conta do coronavirus,  e ago-
ra em nossa pais, com reflexões em todas 
ás áreas.   
    Antônio, cunhado da irmã Marta. Henn-
zo(com 7 anos) estava internado no HC,  já 
teve alta, mas continua em tratamento,  
com problema renal. O irmão Fernandes 
Amorim(pai), em tratamento.  Os irmãos: 
Nilton Joaquim e Ernestina.   
10.PGMs. 
     Estão se reunindo durante a semana.. 
Participe! 
11.OANSE. 
     A equipe já está quase completa, preci-
samos de mais 2 adultos,  para reiniciarmos 
o trabalho. 
12.CONVENÇÃO BATISTA GOIANA 
   Será realizada nos dias 1, 2 e 3 de Mai-
o na cidade de Catalão 
13.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 

Prelúdio Instrumental e Boas-vindas 

IBJE  em Ação: Comunicações 

 

Bem-aventurada é a nação  cujo Deus 

é o Senhor, e o povo ao qual escolheu 

para sua herança (Salmos 33:12). 

 

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro”  

80 HCC 

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

Momento Missionário: 

 Missões Mundiais 2020 

Momento de Oração  

 

Quem nos separará do amor de Cristo? A 

tribulação, ou a angústia, ou a persegui-

ção, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, 

ou a espada? Como está escrito: Por a-

mor de ti somos entregues à morte todo o 

dia; Somos reputados como ovelhas para 

o matadouro. Mas em todas estas coisas 

somos mais do que vencedores, por a-

quele que nos amou.  

(Romanos 8: 35-39) 

 

Ofertório e Cânticos 

Oração de dedicação 

 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

Palavras finais  

Poslúdio instrumental 

NOITE 

Prelúdio Instrumental e Boas-vindas 

IBJE  em Ação: Comunicações 

 

Recitativo Bíblico: Mateus 9.37 

“Na verdade, a seara é grande, mas os 

trabalhadores são poucos” 

 

 

Hino 540 HCC   

“As Boas-Novas Anunciai”  

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Momento Missionário: 

 Missões Mundiais 2020 

Momento de Oração  

 

 

Recitativo Bíblico em Uníssono:   

“Para que se conheça na terra o seu  

caminho, e entre todas as nações a sua  

salvação” ( Salmos 67.2) 

 

 

Ofertório e Cânticos 

Oração pelas crianças  

 

Mensagem Bíblica - Pr. Elias Pascoal 

Hino 543HCC : 

“Eu Aceito o Desafio”  (Sutton) 

 

Palavras finais  

Poslúdio instrumental 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/33/12+

