
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   15 de Outubro de 2017 

PASTORAL                           

Aos mestres com carinho: 
Eu te convido neste momento a uma reflexão 
Pare por um instante e procure se lembrar dos professores que fize-

ram a diferença na sua vida. Não me refiro a qualquer professor só 
pelo fato de ter exercido este papel na sua vida, mas gostaria que 
identificasse aqueles que te afetaram. 

Imagino que a esta altura, muitos dos conteúdos não podem mais 
ser lembrados ou não fazem mais sentido. Provavelmente o que te 
levou a lembrar desses professores foi a atitude deles e o exemplo 
que deixaram como legado. 

Talvez você ainda tenha impregnado no seu jeito de ser um pouco 
desses seres humanos comuns, mas com atitudes especiais. 

Talvez a sua vida tenha tomado rumos apontados por eles, saibam 
eles disso ou não. 

Um ser humano sem rumo tem uma existência medíocre e apenas 
sobrevive, mas uma pessoa com propósitos é sujeito de sua história. 

Quero fazer hoje a minha oração a Deus para que faça de cada um 
de nós mestres da palavra a fim de que muitos sejam afetados por 
nossas atitudes e que nossas vidas sejam vidas que façam a diferen-
ça. 

Um professor de Escola Bíblica tem diante de si possibilidades ainda 
maiores, por estar lidando com o sagrado e eterno. 

Sendo assim desperdiçar a chance de afetar as vidas dos alunos de 
forma significativa chega a ser um verdadeiro pecado. 

Realizar essa tarefa com competência e com atitudes empreendedo-
ras, pode ser a grande chance de servir bem a Deus e às pessoas por 
quem nosso senhor Jesus Cristo morreu. 

Aos nossos professores da EBD a nossa homenagem e oração para 
que sejam encontrados como obreiros aprovados que manejam bem a 
palavra da verdade. 

Ailton Bastos Psicanalista  
   

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 

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 Instrumental                                               Piano 
Boas vindas 
 
Recitativo Bíblico em uníssono (Jeremias 10.6)  

Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor; 

tu és grande, e grande é o poder do teu nome. 

 
Canto congregacional “Grandioso És Tu” 54 HCC   

Regente: Hélida Karine 

 

Oração de louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 

Momento missionário–Campanha de Missões Nacionais 
2017 

 
Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
  
 
Inspiração Musical: Amanda Quariguasy 

Mensagem Bíblica 

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas vindas 
Momento missionário – Campanha de Missões Nacionais 2017 
 
 

Nossos corações exultam de alegria na presença de Deus 
 

Louvor congregacional: “Que Alegria em Cristo” 318 HCC – Re-
gente: Ir. Tinoir Oliveira 
Oração de Louvor  
 
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor 
com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, 

nos vivificou juntamente com Cristo.  (Efésios 2:4-5) 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Leitura Bíblica em Uníssono Salmo 103.1,2  
 
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim ben-
diga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te 

esqueças de nenhum se seus benefícios” 
 

Ofertório e Cânticos:  
Oração de dedicação e oração pelas Crianças 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
  
 Inspiração musical: Quarteto Expressão 
Mensagem Bíblica 
Convite à salvação 
 
Palavras finais  
Poslúdio instrumental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PARABENS PROFESSOR PELO SEU DIA! 
      A Igreja Jardim das Esmeraldas tem os 
seus professores como especiais, no sentido de 
serem os “voluntários do Senhor”, que lidam 
com o que é de maior valor: as almas das 
crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos 
jovens e dos adultos.  
       São servos dedicados que procuram aju-
dar os alunos da E.B.D  a viverem neste mundo 
secularizado e descomprometido com os valo-
res morais e espirituais sempre fundamentados 
na Palavra de Deus.  Agradecemos ao pastor 
Ailton por ter atendido o convite para nos 
falar.  
2.CULTO ADMINISTRATIVO 
     O culto administrativo regular da Igreja 
será realizado no dia 18, quarta-feira. Ele é 
sempre um momento importante, quando ouvi-
mos os relatórios que demonstram o amor e 
fidelidade dos irmãos; tomamos decisões;    
temos um momento devocional de leitura da 
Bíblia e oração  de  gratidão pelas bênçãos.  
3.ENCONTRO DE HOMENS: UM SANTO 
HOMEM DE DEUS 
  Ontem aconteceu mais um encontro de ho-
mens O palestrante foi o pastor Ediu, que 
muito nos edificou. Houve como sempre muita 
comunhão e comida. Foi uma bênção! O pas-
tor Ediu estará falando para toda a igreja 
hoje à noite. Desde já agradecemos por ter 
atendido ao nosso convite. 
4.TRABALHO SOCIAL EVANGELISTICO 
      A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil realizou ontem, o trabalho 
na Casa de Amparo ao Menor com Câncer.  
     Muitos não foram mas deram apoio a 
Campanha para conseguir roupa, brinquedos,  
alimentos e dinheiro para atender as necessi-
dades das crianças.  Em nome da Igreja re-
gistramos gratidão a todos, que fizeram de 
coração, por amor as crianças e p/ o Senhor. 
5.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
    Foi transferida para o dia 20, sexta-feira. 
Será a primeira reunião, quando elegeremos 
o relator e planejamos os trabalhos. Esta é a 
Comissão: Laís, Jemima, Aylon, Agnaldo, Ildeu, 
Fernandinho e Carlos Sérgio.  
6.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
         Em sequencia às Comemorações dos 40 
anos de  aniversário da nossa  Igreja, dia 22 

de outubro teremos um Programa Especial com 
a presença da irmã Ana Luiza. Pregará o 
pastor Alexandre Willik, que foi membro da 
nossa igreja. Será mais um momento histórico 
de gratidão. 
7.CORAL IBJE  
      A pedido da irmã Ana Luiza, ex-diretora 
de musica da Igreja, estamos convocando 
todos que cantaram no coral quando ela  
esteve na direção, para o culto da saudade, 
no dia 22 de outubro. Tanto àqueles que 
eram crianças,  como adultos. 
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. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNIDADE 
ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE está oferecendo  
gratuitamente, por tempo indeterminado, aulas de 
violino. Não perca esta oportunidade. Entre em 
contato com a secretária para saber como partici-
par. Outras modalidades em breve! O Curso ofere-
ce:  
VIOLINO (gratuito), violão aos sábados 9H ÀS 11H    
PIANO  e TECLADO: às quartas-feiras 15H ÀS 19H. 
Aberto a todas as faixas etárias pessoas! 
Procurem a secretaria da Igreja, de terça-feira das 
15h às 18h  e as sábados 9h às 12h  para fazerem 
suas matrículas.   
10. APRENDENDO A CANTAR! TÉCNICA VOCAL E 
PRÁTICA CORAL 
Se você deseja cantar e desenvolver seus talentos 
venha participar das aulas de técnica vocal do 
CORO IBJE.  Exercícios, técnica, teoria musical e 
canto através dos ensaios. Contaremos com a parti-
cipação, também de professores cantores convida-
dos. Todos os sábados 16h às 18h. Garanta a sua 
vaga! Informações: MM Demas Jr Obs. As aulas 
estão inseridas nos ensaios. (GRATUITAS) 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os sobrinhos da irmã Marta, em tratamen-
to de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo da 
irmã Nerice, Joaquim;  José Avelino, cunhado 
da irmã Marta; Nilda, prima do Marcos Al-
meida, acidentada; o pai e o tio da irmã 
Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos desem-
pregados. E o  nosso país. 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.PARABENS PROFESSOR PELO SEU DIA! 
      A Igreja Jardim das Esmeraldas tem os 
seus professores como especiais, no sentido de 
serem os “voluntários do Senhor”, que lidam 
com o que é de maior valor: as almas das 
crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos 
jovens e dos adultos.  
       São servos dedicados que procuram aju-
dar os alunos da E.B.D  a viverem neste mundo 
secularizado e descomprometido com os valo-
res morais e espirituais sempre fundamentados 
na Palavra de Deus.  Agradecemos ao pastor 
Ailton por ter atendido o convite para nos 
falar.  
2.CULTO ADMINISTRATIVO 
     O culto administrativo regular da Igreja 
será realizado no dia 18, quarta-feira. Ele é 
sempre um momento importante, quando ouvi-
mos os relatórios que demonstram o amor e 
fidelidade dos irmãos; tomamos decisões;    
temos um momento devocional de leitura da 
Bíblia e oração  de  gratidão pelas bênçãos.  
3.ENCONTRO DE HOMENS: UM SANTO  
HOMEM DE DEUS 
  Ontem aconteceu mais um encontro de ho-
mens O palestrante foi o pastor Ediu, que mui-
to nos edificou. Houve como sempre muita co-
munhão e comida. Foi uma bênção! O pastor 
Ediu estará falando para toda a igreja hoje à 
noite. Desde já agradecemos por ter atendido 
ao nosso convite. 
4.TRABALHO SOCIAL EVANGELISTICO 
      A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil realizou ontem, o trabalho na 
Casa de Amparo ao Menor com Câncer.  
     Muitos não foram mas deram apoio a Cam-
panha para conseguir roupa, brinquedos,  
alimentos e dinheiro para atender as necessi-
dades das crianças.  Em nome da Igreja regis-
tramos gratidão a todos, que fizeram de cora-
ção, por amor as crianças e p/ o Senhor. 
5.COMISSÃO DE INDICAÇÕES 
    Foi transferida para o dia 20, sexta-feira. 
Será a primeira reunião, quando elegeremos o 
relator e planejamos os trabalhos. Esta é a 
Comissão: Laís, Jemima, Aylon, Agnaldo, Ildeu, 
Fernandinho e Carlos Sérgio.  
6.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
         Em sequencia às Comemorações dos 40 
anos de  aniversário da nossa  Igreja, dia 22 

de outubro teremos um Programa Especial com 
a presença da irmã Ana Luiza. Pregará o 
pastor Alexandre Willik, que foi membro da 
nossa igreja. Será mais um momento histórico 
de gratidão. 
7.CORAL IBJE  
      A pedido da irmã Ana Luiza, ex-diretora 
de musica da Igreja, estamos convocando 
todos que cantaram no coral quando ela  
esteve na direção, para o culto da saudade, 
no dia 22 de outubro. Tanto àqueles que eram 
crianças,  como adultos. 
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. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNIDADE 
ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE está oferecendo  
gratuitamente, por tempo indeterminado, aulas de 
violino. Não perca esta oportunidade. Entre em 
contato com a secretária para saber como partici-
par. Outras modalidades em breve! O Curso ofere-
ce:  
VIOLINO (gratuito), violão aos sábados 9H ÀS 11H    
PIANO  e TECLADO: às quartas-feiras 15H ÀS 19H. 
Aberto a todas as faixas etárias pessoas! 
Procurem a secretaria da Igreja, de terça-feira das 
15h às 18h  e as sábados 9h às 12h  para fazerem 
suas matrículas.   
10. APRENDENDO A CANTAR! TÉCNICA VOCAL E 
PRÁTICA CORAL 
Se você deseja cantar e desenvolver seus talentos 
venha participar das aulas de técnica vocal do 
CORO IBJE.  Exercícios, técnica, teoria musical e 
canto através dos ensaios. Contaremos com a parti-
cipação, também de professores cantores convida-
dos. Todos os sábados 16h às 18h. Garanta a sua 
vaga! Informações: MM Demas Jr Obs. As aulas 
estão inseridas nos ensaios. (GRATUITAS) 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os sobrinhos da irmã Marta, em tratamen-
to de saúde - Gustavo e Raquel. O esposo da 
irmã Nerice, Joaquim;  José Avelino, cunhado 
da irmã Marta; Nilda, prima do Marcos Al-
meida, acidentada; o pai e o tio da irmã Ales-
sandra, a sobrinha da Alice. Pelos desempre-
gados. E o  nosso país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

15/10-Ana Paula M. Neves 

15/10-Ildeu Jr. 

16/10-Elissonia Vieira 

16/10-Thiago Gonçalves  

17/10-Vagner Ferreira 

17/10-Ludmila D. Miranda  

21/10-Bruna Lins da Silva 

21/10-Giulia Lins da Silva 

21/10-Osmar Queiroz 

PREGADORES Manhã: Pr.Ailton/Noite: Pr. Ediu 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Valmir 

DIRIGENTES Manhã: Ilka /Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

15/10- Dia do professor/Homens em Ação 

22/10- Comemoração dos 40 anos da IBJE 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

15/10-Ana Paula M. Neves 

15/10-Ildeu Jr. 

16/10-Elissonia Vieira 

16/10-Thiago Gonçalves  

17/10-Vagner Ferreira 

17/10-Ludmila D. Miranda  

21/10-Bruna Lins da Silva 

21/10-Giulia Lins da Silva 

21/10-Osmar Queiroz 

PREGADORES   Manhã:Pr.Ailton/Noite: Pr. Ediu 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Marina e Valmir 

DIRIGENTES Manhã: Ilka/Noite: Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

15/10- Dia do professor/Homens em Ação 

22/10- Comemoração dos 40 anos 


