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APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 18 de Novembro de 2018 

PASTORAL                           

“Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos”(Col.1.2) 
 
A nossa igreja teve  um pequeno começo quando alguns membros da 

Igreja Batista de Vila Nova  mudaram-se para o bairro Jardim das Esmeraldas 
- as famílias das irmãs: Joaquina, Dina, Maria Ivonice e Nerice, que começa-
ram a se reunir como congregação na casa da irmã Joaquina. Com o cresci-
mento, o grupo foi para a oficina do senhor Dário, depois para o colégio Ita-
mar Martins e por fim, veio para  este local estratégico. Ela foi organizada 
em Igreja no  17 de Dezembro de 1977. Muitos pastores, lideres e irmãos 
participaram do seu  começo; outros vieram e ajudaram na continuação dela.   

Assim surgiu esta nova comunidade de Deus,  que ao longo dos seus 
41 anos, veio construindo uma bela história, que será completada por Deus  
como  escreveu Paulo: “Estou certo que aquele que começou boa obra em 
vocês, vai completa-la até o dia de Cristo Jesus”(Fp. 1.6).       

É bastante significativa também,  esta expressão do texto menciona-
do acima: ”Aos santos e féis irmãos em Cristo que estão em  Colos-
sos”(Col.1.2). A igreja de Colossos era uma comunidade que se movia em 
duas esferas, em dois lugares: 

 1.Ela vivia em Colossos. Uma  cidade cheia de falsos ensinos, domi-
nada por uma filosofia secular e mundana. Mas Paulo esperava que aquela 
igreja continuasse firme na fé(1:23); não escrava de filosofias mundanas
(2:8); testemunhando aos gentios a riqueza de Cristo(2:27); buscasse as coi-
sas de cima(3.1); fazendo morrer a imoralidade sexual, a impureza(v.5), ha-
bitasse nela a Palavra de Cristo(3;16), enfim, fosse influente, como   sal.  
Deus não quer que o cristão fique confortavelmente guardado em um peque-
no saleiro eclesial, branco e confortável; o seu lugar é na comunidade agindo 
como o sal que penetra na carne.  A igreja   não  deve ficar apenas exclaman-
do horrorizada, reprovando a situação da sociedade. 

2.Ela  vivia em Cristo.  A preposição “em” ligada a  Cristo ”  tem um 
sentido espiritual -  uma vez que a igreja está “em Cristo” como uma fonte da 
qual a vida brota, ao passo que está “no” mundo na esfera que vive. Ela mo-
ra em Deus e mora no mundo; aqui vive para adorar  a Deus e cumprir a 
sua missão.  O seu propósito é abençoar as pessoas com quem se relaciona.  

Que a nossa Igreja possa continuar vivendo como a Igreja de Colos-
sos,  pela qual Paulo sempre agradecia a Deus(1.3) e que cada membro ou 
congregado continue sendo uma bênção!   Parabéns IBJE!  Pr. Aldimar  

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 

 

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 



Culto Matutino 

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 
 
Recitativo Bíblico em Uníssono: 1 Crônicas 16:9 

Cantem para ele, louvem-no; contem todos os seus atos  
maravilhosos.  

 

Hino: “Louvamos-te, Ó Deus” 9HCC (Mackay/ Husband) 
Oração 
 
Peça teatral 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Mateus 11:28 

"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, 
e eu darei descanso a vocês”.  

 
Cântico e ofertório: “Ouve nossos louvores”  
Oração de gratidão 
 
Inspiração musical: Walter e Patrícia 
Mensagem Bíblica: Pr. Roberto Amorim 
Oração 
 
Palavras finais 
Poslúdio instrumental 

Boas-vindas e motivo do culto 
Prelúdio instrumental 
 
Leitura Bíblica em Uníssono:  Hebreus 13:15; Salmos 59:17 

Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um 
sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu  

nome. Ó minha força, canto louvores a ti; tu és, ó Deus, o meu alto  
refúgio, o Deus que me ama.  

 

Cântico: “Ele é Exaltado” 
Oração 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Leitura Bíblica em Uníssono:  Romanos 5:3-5  

Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque  
sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um 

caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não 
nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em   nossos  
corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu”. 

 
Cântico e ofertório: “Amor maior”/ “Salmo 19”  
Oração de gratidão e Oração pelas crianças 
 
Inspiração musical: Coro IBJE 
Mensagem Bíblica: Pr. Roberto Amorim 
Oração 
 
Inspiração musical: Coro IBJE 
Palavras finais 
Poslúdio instrumental 

Culto Noturno 



 

 

 

 

1.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
        Forem eleitos no culto administrativo 
realizado no  domingo passado, para faze-
rem parte da Comissão  que Indicará a nova 
diretoria da Igreja para o ano de 2019,  os 
irmãos: Charles, Demas, Clarice, Laís, Fernan-
des e José Rodrigues. O pastor fará a convo-
cação da primeira reunião, quando o relator 
será eleito pela Comissão e será feita uma 
agenda de trabalho.  
2.ANIVERSÁRIO DA IGREJA.  
       Teve início ontem as Conferências Co-
memorativas de Aniversário da nossa Igreja, 
com a presença do pastor Roberto Amorim, 
da Igreja Batista do Farol, na cidade Maceió. 
Ele é um homem de Deus e da nossa Denomi-
nação, está  sempre pronto a abençoar as 
igrejas. Agradecemos desde já, por ter aten-
dido o nosso convite. Que Deus continue a usar 
a sua vida, a sua família e a sua igreja. 
      As Conferências  continuam hoje à noite , 
às 19:30h. Esperamos que os irmãos  continu-
em a convidar os parentes, amigos e vizinhos, 
fazendo mesmo um esforço para  trazê-los..  
Lembrando ainda que os trabalhos  terminam 
amanhã à noite,  e que o culto terá início ás 
20h.   
3.ORDEM DOS PASTORES. 
     A convite da ordem dos pastores Secção 
Goiás, o  pastor Roberto Amorim estará falan-
do aos pastores da nossa cidade.  O encontro 
será no salão social no edifício de Educação 
Religiosa  da nossa igreja, às 18hs.  
4.JOVENS EM AÇÃO. 
      No dia 24 de Novembro, sábado, será 
realizado o pós-acampamento, no templo da 
nossa Igreja, às 20hs. 
5.CÂMERAS DE SEGURANÇA.  
       Informamos ao irmãos que serão instala-
das as câmeras de segurança, na segunda-
feira, dentro do templo, em outras  dependên-
cias  internas e externas—no estacionamento 
e em frente do templo. 
6.ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO E 
GRATIDÃO. 
    Será realizado no dia 15 de Dezembro 
este encontro de confraternização de fim ano. 
Numa chácara alugada pela Igreja, dentro 
da cidade,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos inscre-
ver deste já, só tem 180 vagas. A igreja vai 
assumir a maior parte dos custos, o aluguel da 

chácara, o café da manhã,  o almoço e outras 
despesas. Cada um participará com a ajuda 
de R$20,00.  
7.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantar nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
2018. Venha e participe conosco. 
8.OANSE 
     A Oanse  é realizada aos sábados às 15h. 
É um trabalho para alcançar as crianças da 
nossa igreja e da Comunidade. Tragam os 
seus filhos e as crianças dos seus vizinhos.  
9.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor. 
10. CUIDE DO QUE É SEU 
    Pedimos aos pais e aos adultos que não 
deem comida, bebida ou chiclete para as 
crianças que possam sujar o carpete. Elas não 
têm noção da dificuldade para limpar, mas 
nós que temos,  devemos ensiná-las a comer  
fora do templo. 
11.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Àqueles que estão em tratamento de saú-
de; Osmar, Dinair, Ivone,(mãe da Milene). 
Joaquim, Maria Cesária;  Dora, Raimunda
(Didi),  Joviana e Ernestina.  
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em frente do templo. 
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encontro de confraternização de fim ano. Nu-
ma chácara alugada pela Igreja, dentro da 
cidade,  das 9h. Às 17h. Vamos  nos inscrever 
deste já, só tem 180 vagas. A igreja vai assu-
mir a maior parte dos custos, o aluguel da  

chácara, o café da manhã,  o almoço e outras 
despesas. Cada um participará com a ajuda de 
R$20,00.  
7.MINISTÉRIO DE  MÚSICA. 
     >Coro IBJE. Os ensaios regulares do coral   
retornaram aos sábados, às 16hs.  Estaremos 
nos preparando para cantar nos cultos,  no 
Aniversário da Igreja  e na cantata de Natal.  
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deem comida, bebida ou chiclete para as crian-
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noção da dificuldade para limpar, mas nós que 
temos,  devemos ensiná-las a comer  fora do 
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      Àqueles que estão em tratamento de saú-
de; Osmar, Dinair, Ivone,(mãe da Milene). Joa-
quim, Maria Cesária;  Dora, Raimunda(Didi),  
Joviana e Ernestina.  



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

18/11-Daniel Martins da Silva 

22/11-Thiago Rodrigues Neto 

22/11-Aylana Cavalcante Brito 

 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Roberto Amorim 

Noite:Pr. Roberto Amorim 

DIÁCONO DE PLANTÃO Rosimeire 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ario e Juliana 

DIRIGENTES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Aldimar 

ATIVIDADES DO MÊS 

17-19/11- Conferências Comemorativas do Aniversário da Igreja 
21/11- Culto Administrativo  
25/11- Dia do Ministro de Música 
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