
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   22 de Outubro de 2017 

PASTORAL                           

“Fiquei muito alegre quando me convidaram, dizendo: Vamos à casa do Se-
nhor! Gente de todas as tribos de Israel, o povo de Deus, vai a Jerusalém pa-
ra dar graças e adorar ao Senhor”. (Sl.122.1,4) 

  “Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, 
como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns 
aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximan-
do”(Heb. 10:25) - Nova Bíblica Viva. 

   O salmo 122 era cantado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém, de-
monstrando a alegria em ir a casa do Senhor, para encontrar o povo de Deus.  
Hoje, da  mesma forma, com o mesmo sentimento, cada membro da nossa 
igreja deve  sair da sua casa para encontrar-se com os seus irmãos,  para 
adorar em comunidade, como povo de Deus e igreja de Jesus Cristo. 

   No Antigo Testamento sabemos que as pessoas construíam lugares es-
pecíficos para a adoração. Noé e Abraão, por exemplo, ergueram altares. Du-
rante a peregrinação pelo deserto, Deus pediu a Moisés que construísse uma 
tenda onde Ele se encontraria com o povo. Depois, já na Terra Prometida foi 
construído o templo.   Na época de Jesus, este ainda era o mais importante 
local de adoração. Depois eles passaram a se reunir em casas.  

   O Novo Testamento trouxe uma nova compreensão: o cristão é o templo 
do Espírito Santo(I Cor.3.16,6:19).  Deus não está preso a uma construção 
dedicada a Ele.  Estes princípios permanecem hoje: Os cristãos não devem 
viver isolados, ao contrário, devem com alegria reunirem-se  para juntos  
adorar a Deus;  aprender a Sua Palavra, orar, ter comunhão, compartilhar 
experiências e agradecer as bênçãos.  

  Hoje estamos aqui olhando para o passado da nossa  Igreja consta-
tando que ela começou há 40 anos seguindo esses mesmos princípios—um 
pequeno número de  pessoas se reuniu na casa da irmã Joaquina, para  ouvir 
a Palavra de Deus, adorar e orar.  

  Estamos aqui para agradecer a Deus porque desde o começo e até ho-
je,  pessoas continuaram a fazer a mesma coisa— vêm a casa de Deus com 
alegria para ouvir a Sua Palavra, adorar, orar, ofertar e agradecer. A nossa 
história e os nossos corações tem o registro de todos os líderes que parti-
ciparam no começo, mas já estão com o Senhor; daqueles que continuaram 
ao longo dos anos mantendo o trabalho; e  daqueles hoje estão levando  adi-
ante a história desta igreja. A Deus toda honra e glória! 

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 

-Seminarista Aylon Serbeto 

 998669315 

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 
 
Processional 
Prelúdio 
 

“Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união” Sl.133:1 

 
Cântico: “Bom dia na presença do Senhor” 
Oração pastoral 
 

“Este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele”             
Sl.118:24 

 
Cânticos:    “Alegrei-me quando me disseram” 
                   “A alegria está no coração”                                                                                       
                   “Que alegria é crer em Cristo” HCC 318 
Oração 
Coro:        “Quando alguém olhar para mim possa ver Cristo” 
 

“Seja eu um reflexo da sua bondade seu amor” 
 

Cântico:       “Que a beleza de Cristo se veja em mim” 
 

“Que minha história de vida, resuma-se em Glória ao Salvador” 
 

Hino:            “A Deus demos glória”/ “Vinde Cristãos, cantai” 
 

“Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou pertencem a Deus o Senhor” 
 

Cântico:        “Cada instante em meu viver” 
Ofertório:     “Quero ser um vaso de benção” HCC 438 
 

“É com gratidão pelo que Ele me fez vou compartilhar e do Seu grande 
amor falar” 

 
Mensagem pastoral 
 

“E no meu viver quero resplandecer a brilhante luz de Jesus” 
 

Hino:           “Brilha no meio do teu viver” HCC 488:  
Pastorais 
Benção 
Pósludio:     “Quando alguém olhar para mim possa ver Cristo” 
 

Processional 
Prelúdio 
Boas vindas:                “Boa noite na presença do Senhor” 
Oração 
Leitura Bíblica: Ef. 4:4-6 
                                             “Um só rebanho” HCC 574:                             
Cântico:                               “Aqui viemos te adorar” 
Leitura:  “Senhor eu amo a Sua casa, o lugar onde se manifesta a   Sua 
presença gloriosa” Sl.26  

 
Coro                                        “A Glória da Tua presença” 
 
                “Quando alguém olhar para mim possa ver Cristo”... 
 
...Na minha vida de adorador 

                “Vem em mim reinar” 
...Quando tudo entrego ao Senhor 
Minha vida:                               “Pequena Oração”    
Dízimos e ofertas 
Oração 
...Quando deposito NELE toda a minha confiança 
Coro:                                    “Me guiará” 
...Quando me ocupo em divulgar o plano de Deus para salvar 
Leitura:”Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Fi-
lho único para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna”  João 3:16 
Coro:                                       “Maior Amor” 
Poesia:                                     “Cordeiro de Deus” 
Coro:                                       “Lá no monte além” 
Mensagem 
                                               “Como agradecer” HCC 422                                 
Oração de gratidão 
Encerramento 
Posludio         “Quando alguém olhar para mim possa ver Cristo” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
        Hoje, no horário do culto da manhã e da 
noite,  em sequência às Comemorações dos 40 
anos de  Aniversário da nossa  Igreja, teremos 
uma Programação  Especial com a presença 
da irmã Ana Luiza, que nos ajudou por 9 anos 
no ministério da música.  
         Pregará pela manhã o pastor Alexan-
dre Willik, que foi membro da nossa igreja e 
muito nos ajudou, juntamente com a sua espo-
sa, a irmã Mary Willik.         
         Tudo foi preparado para ser mais um 
momento comemorativo pela história da nossa 
Igreja e de gratidão a Deus por estes queri-
dos e dedicados irmãos. Muito obrigado! 
 
2.CORAL IBJE  
      Registramos em nome da Igreja a todos 
coristas, especialmente àqueles que já canta-
ram no coral quando dirigido pela irmã Ana 
Luiza,  e neste evento comemorativo,  se uni-
ram aos atuais, para louvar e agradecer a 
Deus pelos 40 anos da IBJE.  Que Deus conti-
nuem abençoado e usando os seus dons.  
 
3.MISSÕES NACIONAIS. 
       No próximo domingo estaremos encerran-
do a Campanha de Missões em nossa Igreja. 
Esperamos que àqueles irmãos que ainda não 
entregaram as suas ofertas possam fazê-lo. 
       Com o apoio de todos vamos alcançar o 
nosso Alvo, a obra missionária será mantida e 
expandida em nossa pátria. A nossa partici-
pação é sempre uma demonstração de amor 
as almas perdidas e obediência a  Jesus. 
 
 4.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
     Na sexta-feira passada, aconteceu a pri-
meira reunião. Foi eleito como relator o irmão 
Ildeu.  A próxima reunião já foi marcada pelo 
relator:  Dia 26 de Outubro, ás 20horas, no 
templo da igreja.  
 
5.ENCONTRO DE CASAIS 
    Ontem á noite, aconteceu mais um encontro 
de casais da IBJE.  Teve  como palestrante  a 
Dr. Rosanne Santos, bem conhecida da Igreja.  
Foi mais um momento edificante.    
     

6.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. 
 
7. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNI-
DADE ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE está oferecen-
do  gratuitamente, por tempo indeterminado, 
aulas de violino. Não perca esta oportunida-
de. Entre em contato com a secretária para 
saber como participar. Outras modalidades 
em breve! O Curso oferece:  
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.   
 
8. APRENDENDO A CANTAR! TÉCNICA VO-
CAL E PRÁTICA CORAL 
Se você deseja cantar e desenvolver seus 
talentos venha participar das aulas de técnica 
vocal do CORO IBJE.  Exercícios, técnica, teo-
ria musical e canto através dos ensaios. Conta-
remos com a participação, também de profes-
sores cantores convidados. Todos os sábados 
16h às 18h. Garanta a sua vaga! Informa-
ções: MM Demas Jr Obs. As aulas estão inseri-
das nos ensaios. (GRATUITAS) 
 
9.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
      Os sobrinhos da irmã Marta, em trata-
mento de saúde - Gustavo e Raquel. O espo-
so da irmã Nerice, Joaquim;  José Avelino, 
cunhado da irmã Marta; Nilda, prima do Mar-
cos Almeida, acidentada; o pai e o tio da 
irmã Alessandra, a sobrinha da Alice. Pelos 
desempregados e  o  nosso país. 
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noite,  em sequência às Comemorações dos 40 
anos de  Aniversário da nossa  Igreja, teremos 
uma Programação  Especial com a presença 
da irmã Ana Luiza, que nos ajudou por 9 anos 
no ministério da música.  
         Pregará pela manhã o pastor Alexandre 
Willik, que foi membro da nossa igreja e muito 
nos ajudou, juntamente com a sua esposa, a 
irmã Mary Willik.         
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momento comemorativo pela história da nossa 
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coristas, especialmente àqueles que já canta-
ram no coral quando dirigido pela irmã Ana 
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Esperamos que àqueles irmãos que ainda não 
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nosso Alvo, a obra missionária será mantida e 
expandida em nossa pátria. A nossa participa-
ção é sempre uma demonstração de amor as 
almas perdidas e obediência a  Jesus. 
 
 4.COMISSÃO DE INDICAÇÕES. 
     Na sexta-feira passada, aconteceu a pri-
meira reunião. Foi eleito como relator o irmão 
Ildeu.  A próxima reunião já foi marcada pelo 
relator:  Dia 26 de Outubro, ás 20horas, no 
templo da igreja.  
 
5.ENCONTRO DE CASAIS 
    Ontem á noite, aconteceu mais um encontro 
de casais da IBJE.  Teve  como palestrante  a 
Dr. Rosanne Santos, bem conhecida da Igreja.  
Foi mais um momento edificante.    
     

6.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. 
 
7. CURSO LIVRE DE MÚSICA.  OPORTUNI-
DADE ÚNICA! 
     O curso livre de música IBJE está oferecen-
do  gratuitamente, por tempo indeterminado, 
aulas de violino. Não perca esta oportunida-
de. Entre em contato com a secretária para 
saber como participar. Outras modalidades 
em breve! O Curso oferece:  
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.   
 
8. APRENDENDO A CANTAR! TÉCNICA VO-
CAL E PRÁTICA CORAL 
Se você deseja cantar e desenvolver seus 
talentos venha participar das aulas de técnica 
vocal do CORO IBJE.  Exercícios, técnica, teo-
ria musical e canto através dos ensaios. Conta-
remos com a participação, também de profes-
sores cantores convidados. Todos os sábados 
16h às 18h. Garanta a sua vaga! Informações: 
MM Demas Jr Obs. As aulas estão inseridas 
nos ensaios. (GRATUITAS) 
 
9.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 

22/10- Rebeca Mendanha 

23/10- José Rodrigues  

27/10- Mariana R. Fernandes 

27/10- Alvina Alves Araújo  

28/10-Carolina F. Leopardo  

PREGADORES 
Manhã:Pr Alexandre Willick 

Noite:Pr.Elias 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Ário 

DIRIGENTES Manhã: /Noite: Almáquio Bastos 

ATIVIDADES DO MÊS 

22/10- Comemoração dos 40 anos da IBJE 

29/10-Encerramento da Campanha de Missões  
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