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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 17 de Fevereiro de 2019 

PASTORAL 
      

COMO VIVER PARA GLÓRIA DE DEUS 
 

          As Escrituras revelam que o supremo objetivo do universo é a glorifica-
ção do seu Criador. Quando Deus criou o homem tinha em mente que a criatura 
O servisse e glorificasse na terra para depois gozar a Sua comunhão no céu. 
Diante desta verdade, fica fácil responder esta pergunta: para que estamos no 
mundo? A resposta clara é esta: para glorificar a Deus.  
 
         Como é possível glorificar a Deus? A Bíblia mostra algumas maneiras de 

atingirmos esse ideal:  
 
1.Pela nossa conduta irrepreensível. Em Mat. 5:16 o Senhor apresenta a 

regra áurea da vida cristã: “Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu”. 
Tudo, portanto, todo o nosso modo de viver  deve visar à gloria de Deus; quan-
do isto não acontece, estamos falhando em nossa meta.  
 
2.Pelo nosso serviço á Sua  Causa. O elevado propósito do ministério de 

Cisto está apontado em João 17.4 “Eu te glorifiquei na terra, realizando a  obra 
que me encarregastes de fazer”. Cônscio de estar cumprindo fielmente o pro-
grama do Pai, Jesus, na proximidade da sua morte, afirma: “Agora é glorificado 
o Filho do Homem e Deus é glorificado nele”(Jo.13:31). 
  
3.Pela nossa firmeza  em Cristo.  Um dos modos como também podemos 

glorificar a Deus é pela  firmeza em todas as circunstancias, como ordenou  
Paulo “Portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é 
vão”(I Cor. 15.58). 
     
 Meus irmãos, a vida terrena de Jesus foi o maior exemplo para todos nós de 

como devemos viver. “Eu te glorifiquei na terra” (João 17.4).  Como salvo, cada 
crente tem um objetivo na vida; uma tarefa a desempenhar; um alvo a atingir: o 
de “proclamar a glória Daquele que das trevas nos chamou para a sua maravi-
lhosa luz”(I Ped. 2;9).      

 

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 

 
Ministro de Música:   
  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 
 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. Ailton Bastos 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

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. 

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 



Boas-vindas e motivo do culto 

Prelúdio Piano 
 
Leitura Bíblica: 1Crônicas 16:8; Salmo 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 Senhor, e digno de ser louvado. Cantai-Lhe, falai de 
todas as Suas obras maravilhosas. Porque Grande é o Senhor, e digno de 

ser louvado.”  
 
Hino52 HCC: “Grandioso És Tu! (C. Boberg/Mel. sueca) 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Comunicações – IBJE em Ação 
 
Leitura Bíblica Alternada: Tito 3.3-7 
Dirigente: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobe-
dientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e 
prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-
nos uns aos outros. 
Congregação: Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos ho-
mens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça 
por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo la-
var regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós 
generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 
Dirigente: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos 
seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. 
  
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração  

 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Oração 
 
Pastorais  
Poslúdio instrumental 

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio Piano 
 
Recitativo Bíblico: Sl 90.17; Is 12.5 

Seja sobre nós a Graça do Senhor, nosso Deus. Cantai ao Senhor; porque fez 
coisas grandiosas; saiba-se isso em toda a terra. 

 
Hino 611HCC: “Que Alegria Neste Dia!” (H. Penno/Hinário alemão) 
Oração de Louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Comunicações – IBJE em Ação 
 
Leitura Bíblica alternada: Efésios 4. 11-16 
 
Dirigente: Foi ele quem “deu dom às pessoas”.  E escolheu alguns para serem 
apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pasto-
res e doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministé-
rio, para edificação do corpo de Cristo;  
Congregação: Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do 
Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Para 
que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento 
de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamen-
te.  
Todos: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de to-
das as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, 
para sua edificação em amor. 
 
 
Ofertório e Cânticos 
Oração de Louvor e oração pelas Crianças 
 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
Mensagem musical: Leonardo Rebouças 
 
Oração e Benção Apostólica 
Poslúdio Instrumental 

  CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 
 
 

 

1.PROFISSÃO DE FÉ.  
     Hoje, no horário do culto da manhã, ouvi-
remos a profissão de fé dos candidatos ao 
batismo. Os Irmãos que participam da Con-
gregação do Buriti Sereno darão profissão lá.   
2.BATISMOS. 
       Serão realizados  no próximo domingo, 
no horário do culto da noite, com a presença 
dos irmãos da Congregação do Buriti.  
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na quarta-feira e foi sepultado 
na quinta-feira, o pastor Afonso, natural do 
Maranhão; chegou em Goiás em 80, pastore-
ou a Igreja de Piracanjuba, Itatiaia e atual-
mente era membro da Igreja do Setor Pedro 
Ludovico. Oremos pela família e a igreja. 
4.JUBEG.  
     No dia 23, sábado próximo, às 19:30h, a  
Juventude Batista do Estado de Goiás,  fará 
uma programação no templo da nossa Igreja. 
Além da pregação e louvor, haverá Assem-
bléia Extraordinária. A juventude da nossa 
igreja deve estar presente.  
5.ENCONTRO DA JUVENTUDE. 
    Aconteceu ontem no condomínio onde o 
irmão Wagner tem uma casa, no município de 
Hidrolândia. A noite foi realizado um culto em 
redor da fogueira, tendo como pregador o 
pastor Marcello. 
6.CONVOCAÇÃO. 
      O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, 
na qualidade de presidente da Igreja,  convo-
ca todos os seus membros para a  Assembléia 
anual extraordinária de eleição da nova dire-
toria, para exercer o mandato 2019-2020
(com início no dia 1ª de Março de 2019 e 
término no dia 28 de fevereiro de 2020), a 
realizar no dia 24 de Fevereiro 2019, confor-
me preceitua o estatuto, no mínimo 8 dias 
antes, no seu templo, com início às 10h em 
primeira convocação;  e quinze minutos de-
pois, em segunda convocação.  
7.POSSE DA NOVA DIRETORIA.  
      Será realizada no dia 24 de Fevereiro, no 
horário do culto da noite, em razão do termi-
no do mês se dar no dia 28, antes do primeiro 
domingo do mês, quando a nova diretoria já 
deve assumir as suas funções.  
8.ENCONTRO DE HOMENS IBJE 
      Aconteceu ontem,  na residência do Ir-
mão Dioiane com o tema: Simplesmente Ho-

mem. Teve como palestrante: Pr. Elias. Foi uma 
bênção! 
9.PGMs. 
      Os grupos voltaram a se reunir durante a 
semana.  Na terça-feira dos adultos. No sába-
do os adolescentes. Os jovens anunciarão hoje 
o dia em que vão se reunir e o local.  
10.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  
11.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as matrículas para novos e 
antigos alunos. Vagas limitadas. Entre em 
contato com a secretaria da igreja através do 
telefone 3091-7205. 
12.ATENÇÃO! PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE GRATUITO!  
     Estão abertas as inscrições para diversas 
faixas etárias (com avaliação) para quem 
interessar em participar desse projeto que 
visa à formação de um grupo de instrumentos 
de orquestra. Inicialmente, violino e violoncelo. 
Outros instrumentos serão incorporados poste-
riormente. Aberto à igreja e à comunidade. As 
aulas e ensaios serão oferecidos inicialmente 
aos sábados pela manhã.  Previsão para 
início 16/02. Não perca tempo! Faça já sua 
inscrição. Telefone 3091-7205. Maiores infor-
mações MM Demas Junior. 
13.CORO IBJE 
Já iniciamos os nossos ensaios. Se você deseja 
participar, não perca tempo. Estaremos nos 
preparando para o Musical de Páscoa e 
apresentações nos cultos. Venha aprender a 
cantar e louve ao Senhor conosco!  
14.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     De intercessão pelos  os irmãos que estão 

em tratamento:Joaquim;Raimunda(Didi); Ernes-

tina e Nilton Joaquim, Dinair e Osmar.  

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1.PROFISSÃO DE FÉ.  
     Hoje, no horário do culto da manhã, ouvire-
mos a profissão de fé dos candidatos ao batis-
mo. Os Irmãos que participam da Congrega-
ção do Buriti Sereno darão profissão lá.   
2.BATISMOS. 
       Serão realizados  no próximo domingo, 
no horário do culto da noite, com a presença 
dos irmãos da Congregação do Buriti.  
3.NOSA DE FALECIMENTO. 
      Faleceu na quarta-feira e foi sepultado na 
quinta-feira, o pastor Afonso, natural do Ma-
ranhão; chegou em Goiás em 80, pastoreou a 
Igreja de Piracanjuba, Itatiaia e atualmente 
era membro da Igreja do Setor Pedro Ludovi-
co. Oremos pela família e a igreja. 
4.JUBEG.  
     No dia 23, sábado próximo, às 19:30h, a  
Juventude Batista do Estado de Goiás,  fará 
uma programação no templo da nossa Igreja. 
Além da pregação e louvor, haverá Assem-
bléia Extraordinária. A juventude da nossa 
igreja deve estar presente.  
5.ENCONTRO DA JUVENTUDE. 
    Aconteceu ontem no condomínio onde o 
irmão Wagner tem uma casa, no município de 
Hidrolândia. A noite foi realizado um culto em 
redor da fogueira, tendo como pregador o 
pastor Marcello. 
6.CONVOCAÇÃO. 
      O pastor Aldimar Miranda de Carvalho, 
na qualidade de presidente da Igreja,  convo-
ca todos os seus membros para a  Assembléia 
anual extraordinária de eleição da nova dire-
toria, para exercer o mandato 2019-2020
(com início no dia 1ª de Março de 2019 e 
término no dia 28 de fevereiro de 2020), a 
realizar no dia 24 de Fevereiro 2019, confor-
me preceitua o estatuto, no mínimo 8 dias an-
tes, no seu templo, com início às 10h em primei-
ra convocação;  e quinze minutos depois, em 
segunda convocação.  
7.POSSE DA NOVA DIRETORIA.  
      Será realizada no dia 24 de Fevereiro, no 
horário do culto da noite, em razão do termino 
do mês se dar no dia 28, antes do primeiro 
domingo do mês, quando a nova diretoria já 
deve assumir as suas funções.  
8.ENCONTRO DE HOMENS IBJE 
      Aconteceu ontem,  na residência do Irmão 
Dioiane com o tema: Simplesmente Homem.  

Teve como palestrante: Pr. Elias. Foi uma bên-
ção! 
9.PGMs. 
      Os grupos voltaram a se reunir durante a 
semana.  Na terça-feira dos adultos. No sába-
do os adolescentes. Os jovens anunciarão hoje o 
dia em que vão se reunir e o local.  
10.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  
11.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as matrículas para novos e 
antigos alunos. Vagas limitadas. Entre em conta-
to com a secretaria da igreja através do telefo-
ne 3091-7205. 
12.ATENÇÃO! PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE GRATUITO!  
     Estão abertas as inscrições para diversas 
faixas etárias (com avaliação) para quem inte-
ressar em participar desse projeto que visa à 
formação de um grupo de instrumentos de or-
questra. Inicialmente, violino e violoncelo. Outros 
instrumentos serão incorporados posteriormente. 
Aberto à igreja e à comunidade. As aulas e 
ensaios serão oferecidos inicialmente aos sába-
dos pela manhã.  Previsão para início 16/02. 
Não perca tempo! Faça já sua inscrição. Telefo-
ne 3091-7205. Maiores informações MM De-
mas Junior. 
13.CORO IBJE 
Já iniciamos os nossos ensaios. Se você deseja 
participar, não perca tempo. Estaremos nos 
preparando para o Musical de Páscoa e apre-
sentações nos cultos. Venha aprender a cantar e 
louve ao Senhor conosco!  
14.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     De intercessão pelos  os irmãos que estão 

em tratamento:Joaquim;Raimunda(Didi); Ernesti-

na e Nilton Joaquim, Dinair e Osmar.  



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

20/02-Tinoir Soares de Oliveira 

23/02-Anna Rubya Botelho Araújo  

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Marcello 

DIÁCONO DE PLANTÃO Tinoir 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Gabriel e Ester 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

20/02-Culto administrativo 
23/02-Encontro de jovens no templo - trabalho da JUBEG 
24/02-Eleição da Nova Diretoria (manhã) 
24/02-Posse da Nova Diretoria(noite) 
24/02-Batismos(noite) 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

20/02-Tinoir Soares de Oliveira 

23/02-Anna Rubya Botelho Araújo  

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Marcello 

DIÁCONO DE PLANTÃO Tinoir 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Gabriel e Ester 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

20/02-Culto administrativo 
23/02-Encontro de jovens no templo - trabalho da JUBEG 
24/02-Eleição da Nova Diretoria (manhã) 
24/02-Posse da Nova Diretoria(noite) 
24/02-Batismos(noite) 


