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PASTORAL 

     O NATAL DO PRÍNCIPE DA PAZ   
 

      Sem dúvida, um dos mais belos títulos dados a Jesus encontra-se no texto mes-
siânico de Isaias: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu;  e o princi-
pado está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz”(Is. 9.6).   
       Por conseguinte, nas comemorações do Natal, deve-se ter uma visão  global 
da obra de Cristo neste mundo, considerando não apenas o seu nascimento em 
Belém; mas também  o sacrifício feito no Calvário e a ressurreição. Para que se 
tenha uma compreensão mais abrangente e completa de Sua obra que teve um ca-
ráter redentivo e reconciliador. Sim, Jesus veio estabelecer a paz. Ele é o Príncipe 
da Paz. E a paz que Ele outorga é tridimencional:  
1.Notemos, primeiro, a dimensão vertical, ou seja, a paz entre o homem e Deus.  
O pecado rompeu os laços de harmonia entre a criatura e o Criador. A doce comu-
nhão que antes existia no Éden, foi interrompida pela desobediência de Adão e 
Eva. Mas Deus em seu grande amor, planejou reatar os laços de amizade quebra-
dos pelo pecado por Seu Filho para cumprir a missão redentora e  reconciliadora. 
Por isso o Natal deve vista visto por esse prisma de redenção e paz. 
2.A segunda dimensão da paz de Cristo é aquela do indivíduo consigo mesmo, 
ou seja, a paz interior. disse Jesus: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou”, Mui-
tas pessoa vivem agitadas e inquietas, em desespero, por não conhecer o Príncipe 
da Paz, ou porque ainda não O aceitaram no intimo de seus corações. Dai porque 
não desfrutam a paz que só Jesus outorga. Para que se goze tão maravilhosa paz é 
necessário um encontro com o Cristo do Natal. Passando a confiar plenamente 
Nele e na  sua obra pela fé e o arrependimento. 
3.A terceira dimensão da paz que Jesus outorga é horizontal, ou seja, do homem 
com os seus  semelhantes. Essa é a grande necessidade do mundo contemporâneo. 
No dizer de Martin Luther King, pastor Batista,  no seu livro “o grito da cons-
ciência” , todos os problemas da humanidade decorrem de um só, que é o proble-
ma da convivência. É que as pessoas ainda não aprenderam a conviver pacifica-
mente.  
      Dai os problemas sejam na esfera familiar, social e mesmo internacional. 
Apesar dos vários tratados internacionais já estabelecidos não se tem conseguido  
manter a paz por muito tempo e as guerras acontecem. Oremos para que Jesus te-
nha lugar especial em nossas vidas, dos nossos familiares e neste mundo, porque 
só assim haverá paz.  (JB -Nilson  Dimarzio) 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO: 
22- Musical de Natal Infantil 
25- Musical de Natal 
31- Culto de Vigília  
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
25/12- Floracy Gitirana Nogueira 
27/12- Juscelina Rodrigues Nogueira 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Samuel 
                           Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Pr. Aldimar 
                          Noite:  Ministério Infantil 
INTRODUÇÃO: Ário e Lorena 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Tinoir 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA NOS-
SA IGREJA 
Todos os irmãos, membros ou congregados (que 
visitam a igreja regularmente), devem fazer seu 
cadastro, acessando o nosso si-
te 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 
acesso a todo o conteúdo do app. 
Alguns itens presentes no nosso app: 
-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim dominical 
(é publicado sempre no sábado). 
-Dados cadastrais: Atualização de seus dados 
cadastrais. 
-Agenda da Igreja: Consulte nossas programa-
ções a qualquer momento. 
-Extrato: Acompanhe o lançamento dos seus 
dízimos. Cada membro consegue visualizar só o 
seu próprio dízimo. 
-Aniversariantes: Consulte e envie mensagens 
aos aniversariantes do dia. 
-Vídeos e áudios: Assista vídeos de interesse da 
igreja. Em breve, teremos os cultos também. 
 

COMUNICAÇÕES 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 
 
Domingo: 9h - EBD/ 10h - Culto matutino 
                  19:30h Culto noturno 
 
Quarta-feira: 20h - Culto de oração e estudo 
bíblico 
 
EQUIPE MINISTERIAL: 

 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 
996171107/ 32422503 
 
Ministro de Música:  
MM. Demas Junior  
99339-1714 
 
Pastores colaboradores: 
Pr. Elias Pascoal  
Pr. Samuel Neves  
(Missões Nacionais) 
Pr. Ailton Bastos 
Pr. Abelardo 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 

1.PROGRAMAÇÃO DE NATAL. 
    O Departamento Infantil apresentará hoje à 
noite esta mensagem de Natal: “O grande ani-
versário” com teatro e música. Venha e traga os 
seus parentes e amigos.  
2.MUSICAL DE NATAL. 
     Comunicamos aos irmãos que já está à dis-
posição de todos,os convites do musical de Na-
tal, que será apresentado pelo coral de adultos 
da Igreja, no dia 25, às 20 horas. Devemos 
divulgar junto aos amigos, vizinhos e parentes.  
     Não faça outro compromisso nesta data. 
Esperamos o apoio de toda a Igreja com a pre-
sença Lembramos que o musical terá início às 
20 horas.  
3.CULTO DE VIGÍLIA. 
     Terá início às 22 horas do dia 31. No pro-
grama constará Mensagens Bíblicas, louvor, 
orações e testemunhos. Se o irmão deseja com-
partilhar uma bênção recebida, dar um testemu-
nho, fale com o pastor Aldimar. Saber com ante-
cedência qual será a participação dos irmãos 
ajudará na preparação do programa, para 
terminarmos um pouco antes das 24 horas.  
4. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. 
    Na virado ano, dia 31,  teremos uma festa, 
um jantar, um momento de confraternização, 
logo após o culto de vigília. O local será no 
salão social D!Heberty, próximo ao templo, na 
rua Fortaleza.  
    A ajuda de custa será de R$30,00 por pes-
soa. Crianças até 7 anos não pagarão. Vá, leva 
a sua família, os seus amigos. Decida o quanto 
antes e dê o seu nome para a irmã Dilene ou 
Darilene. Saber qual é o numero de pessoas 
antes, vai ajudar na preparação do local e do 
jantar.  
5.FÉRIAS DO PASTOR 
     No culto administrativo  realizado na quarta-
feira passada, a igreja concedeu 15 dias de 
férias ao pastor Aldimar, de 04 a 18 de Janei-
ro. Estará de volta dia 19, antes de começar a 
Convenção Batista Brasileira em nossa cidade. 
6.FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE EXPEDIENTE. 
     A irmã Rebeca, secretária da igreja, tirará o 
restante das suas férias (10 dias) a partir do 
dia 23 de Dezembro. Viajará com a sua família.  
7.AÇÃO SOCIAL 
     Os missionários Radicais de Goianésia estão 
precisando de 2 geladeiras e 2 fogões. Se 
alguém tiver para doar, nos avise. 
8. UTILIDADE PUBLICA 
     -Aluga-se um barracão com 2 quartos, 1 

sala, 1 cozinha e 1 área de serviço, no Jardim 
das Esmeraldas. Interessado ligar para: 
984265721  
9.ASSEMBLÉIA DA CBB. Janeiro 2020 
            “Celebrando a glória de Deus.”  
Local: Centro de Convenções. 
Dias:   21-26– EXPO CBB—Espaço Cerrado.  
          21-26-Assembleía das Organizações 
          22-25-Congresso Infantil. 3 a 12 anos 
          23-26-100º  Assembléia da CBB 
10.PGMs. 
     Informamos a igreja e a todos que partici-
pam dos PGMs da Melhor  Idade”,  Adulto I,  
Jovens e Adolescentes, que estarão de recesso. 
Voltarão em Fevereiro/2020.  
11.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
    Mariane Siqueira, em recuperação de uma 
cirurgia. Muitos  irmãos que estão viajando, 
visitando os seus familiares ou em férias.  E es-
tes que estão em  tratamento de saúde: Antô-
nio(cunhado da  irmã Marta)– Nilton Joaquim e 
Ernestina.  
12.CONTA BANCÁRIA 
      Informamos que atualmente a igreja só tem 
conta no Banco do Brasil. Portanto, a conta que 
deve ser usada é:  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
******************************************** 
                     EDIFICAÇÃO 
 1.Observe que Jesus é o doador tanto da paz, 
da graça como da sua presença aos crentes:  
    “Ora, o próprio  Senhor da paz, vos dê paz 
sempre e de toda maneira (em todas circunstân-
cias). O Senhor seja com todos vós” (II Tes.3:16) 
2.Opiniões dos descrentes sobre Jesus:  
   De todos os ponto de vista sobre Jesus de 
Nazaré, nenhum é tão insensato como o que 
afirma que Ele nunca viveu realmente.  
    Tal pressuposição desafia tanto a razão 
como a história, pois as pegadas do Nazareno 
estão estampadas em todo o Oriente Médio, na 
era romana e na civilização ocidental.  
    Muitos judeus em Israel rejeitam sua origem 
divina, mas não puderam nem podem negar sua 
existência histórica.  Muitos deles concordam 
que Jesus é o maior dos hebreus surgido desde 
o fim do Velho Testamento(Tim LaHaye). 
  

Prelúdio instrumental  

Boas-Vindas e convite ao Culto  

  

Leitura Bíblica em Uníssono:  

(Lc 2.10)   

“O Anjo, porém, lhes disse: “Não temais, 
porquanto trago novas de grande alegria 

que será para todo o povo” 

 

“Surgem Anjos Proclamando” Hino 104 
HCC (Melodia francesa/Warren Angell)  

 

Oração invocatória  

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica em Uníssono:  

(Lc 2.14; Is. 9.6,7) 

 

“Porque um menino nos nasceu (...). Do 
aumento do seu governo e da paz não 
haverá fim. Glória a Deus nas maiores 

alturas, e paz na terra entre os homens de 
boa vontade” 

 

Ofertório e Cântico: “Nas estrelas” 

Oração de Consagração   

 

Mensagem Bíblica. Pr. Samuel  

  

Pastorais e comunicações 

 Oração e Poslúdio instrumental  

NOITE 

Prelúdio  
Oração  
 
Boas vindas 
 
Hino: Ele é meu e teu Senhor  

HCC 202 
 

 
Musical Infantil: 

  
“O Super Aniversário” 

 
Ofertório e Louvor:  

“Glória ao Senhor” CC 06 
 

Mensagem Bíblica  
 
Oração Final  
Poslúdio 

O PASTOR ALDIMAR E FAMÍLIA DESEJAM UM  
FELIZ NATAL A TODOS OS MEMBROS 

 E CONGREGADOS DA IBJE! 


