
 

 

 

 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 
Pastor titular: Aldimar M. de Carvalho 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
19/06-Geralda Adelina da Silva 

19/06-Bárbara Silva dos Santos T. 

24/06-Carlos Rodrigues Seixas  

ATIVIDADES DE JUNHO 
30/06-Congresso da família 

1.CLASSE DE DOUTRINAS 
    A partir do dia  25/06, esta classe esta-
rá funcionando com uma nova turma. Se 
você quer conhecer mais sobre as doutrinas 
bíblicas e quer se preparar para o batis-
mo, pode matricular-se nesta classe.   
2.PASTOR AUSENTE 
      O pastor Aldimar está viajando e re-
torna hoje. Ele agradece aqueles que fica-
ram dando apoio aos trabalhos da igreja.  
3.MISSÕES ESTADUAIS. 
        A Abertura da Campanha de Missões 
foi feita no domingo passado. Nós fazemos 
missões quando:   
•Como igreja nos comprometemos a orar 
pelos municípios que ainda não tem traba-
lho batista.  
•Como igreja ofertamos para dar condi-
ções de manutenção e expansão do Traba-
lho em nosso Estado. 
4. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
     Apenas 130 já se recastraram, isto 
representa 50% daqueles que  participam 
regularmente dos cultos(membros e congre-
gados). 
      A equipe de comunicação social colo-
cou a disposição dos irmãos um aplicativo  
na internet para que todos possam atuali-
zar os seus dados. O irmão que não tem 
acesso à internet deve preencher o formu-
lário que está a disposição de todos na 
secretaria. Qualquer dúvida favor falar 
com o irmão Alano ou Robério. 
 
 
 

Equipe Ministerial: 
Pastores: Pr. Dayvid  Lima, Pr. Elias Pascoal, Pr. Samuel Neves, Pr. Marcello 
Mendanha, Pr. João Carlos 

Ministro de música: Demas Junior 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial St. Bela Vista Goiânia. GO   

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                               18/06/2017 

Resultados da Campanha de 2016 

Os batistas goianos vêm, a cada ano, cooperando como denominação para cum-

prir, em obediência, a vontade de Deus para nós. Nosso maior alvo sempre deve ser glo-

rificar a Deus em nossas ações diárias, trabalhos, relacionamentos e com nossos recursos. 

Para que a obra de expansão do Reino de Deus aconteça em nosso estado, anual-

mente realizamos uma Campanha Missionária que coloca Goiás em evidência. Desta 

forma, somos incentivados a participar com ações e/ou recursos, dando continuidade ao 

desafio que nos foi proposto de anunciar Jesus a todos que ainda andam em trevas. 

Em 2016, com o tema Batistas Iluminando Goiás, nós alcançamos R$ 111.767,65 

como Oferta Especial de Missões das igrejas. Esta soma resultou da disposição de cerca 

de 90 Igrejas e Congregações (36% do total das igrejas batistas goianas). 

Queremos reconhecer que estas ofertas abençoaram a obra missionária goiana e que 

Deus multiplicou Sua graça sobre nós no ano que passou, mas cremos que podemos ca-

minhar com mais fé e dedicação em 2017. Para isso, contamos com todos os amados 

irmãos e igrejas que participaram em 2016 e convidamos os demais para que cooperem 

para a expansão do Reino de Deus em Goiás. 

Até 2016, tínhamos como desafio proposto pela Campanha de Missões um alvo 

anual, que estava diretamente ligado ao levantamento de uma oferta nas igrejas. Entende-

mos agora que podemos multiplicar os alvos e, assim, ampliar e personalizar a participa-

ção de cada um no movimento missionário em Goiás. 

Extraído da revista Missões em Goiás 

Pastoral -  Boletim dominical  -  Junho: Mês de Missões Estaduais                

IBJE EM AÇÃO — Comunicações  

Dirigentes: manhã: Ildeu/noite: João Tavares           Introdução: Gabriel e Alba 

5. OLIMPÍADAS EMBAIXADORES DO REI 
    1ª Olimpíadas Convencionais dos Embaixadores do 
Rei, acontecerá nos dias 22 e 29 de julho, no comple-
xo de educação física da UFG, Campus II. Faixa etá-
ria: 09 a 15 anos. Valor: R$ 50,00 (com direito a 
camiseta do evento, almoço e participação das pro-
vas). 
6.CONGRESSO DA FAMÍLIA 
      O congresso “Socorram os seus” está chegando! 
As inscrições já estão abertas! Procure as irmãs Alice 
ou Rebeca, ou acesse o site da igreja para realizar 
sua inscrição e obter mais informações! 
Data :30/06 a 02/07/2017 | Valor: R$ 40,00 
7.PGMs 
     Os Pequenos grupos multiplicadores (PGMs) têm sido 

uma benção! Participe! Leve os seus amigos e familiares. 

           ● PGM de adultos/jovens: Quinta  às 21hs - Haniel 

e Sandrine 

           ●  PGM de adultos com crianças: Terça às 20hs - 

Rodrigo e Marli 

           ●  PGM de jovens: Quinta às 20hs - Jemima, Handel 

e Marina 

           ●  PGM de adolescentes: Sexta às 19h30m - Alice 

Quem quiser mais informações falar com a Jordana no tele-
fone: 999332503 ou procurar um dos líderes  mencionados. 

8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelo pai da irmã Kátia Valaria, o senhor João, 

que está se recuperando em casa.  A irmã Dora que 

já está se recuperando em casa. Pelos enfermos: Be-

nedita (mãe da irmã Marta), esposo da irmã Nerice 

(Joaquim),Ernestina (mãe do Agnaldo), Raimunda 

(mãe do irmão Almáquio). E pelos desempregados.  



Culto Matinal 

Prelúdio instrumental 

Boas-vindas e Motivo do culto .............................................Dirigente do Culto 

 

Recitativo Bíblico: Salmos 115:1-3 

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua 

benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: Onde está o seu 

Deus? Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou. 

 

Hino congregacional: “Não a Nós, Senhor” 23 HCC   

Oração 

Conhecendo os nossos visitantes 

Momento Missionário: Campanha de Missões Estaduais 2017 

“Pois nós somos cooperadores  

de Deus”    1 Co 3.9 

 

 

Ofertório e Cânticos 

Oração de consagração 

 

Mensagem Bíblica                                                     

Pastorais e oração final 

Poslúdio 

Culto Noturno 

 

Chamada ao  

 

Recitativo bíblico em uníssono: Salmo 150. 1-6 

Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento 

do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a   

excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta; louvai-o com 

o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com    

instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os címbalos  sonoros; 

louvai-o com címbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego  louve ao   

Senhor. Louvai ao Senhor. 

 

Chamada ao Louvor: “Louvamos-te ó Deus” Hino 9 HCC  

Oração Invocatória 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Momento Missionário: Campanha de Missões Estaduais 2017 

“Pois nós somos cooperadores  

de Deus”    1 Co 3.9                                        

Ofertório e Cânticos 

Oração de gratidão e oração pelas crianças 

Inspiração musical: Jordana Botelho 

 

Mensagem Bíblica  

Pastorais e oração final 

Poslúdio 


