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EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  

Pr.Aldimar M. de Carvalho  

985585722/ 

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 Serbêto 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns:  

Pastor Ivanildo 

981815413/99191800 

 

Buriti Sereno:   

Evangelista Divaldo Santos 

98234-1085/ 99339-1714 

 

Paulo Pacheco: 

Pastores Colaboradores:  

- Pastor Edson 

-Evangelista Osvaldo 

______________________ 

IGREJAS FILHAS: 

V. Brasília, Tiradentes, Colina 

Azul , Célia Maria. 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  

- 9:00hs - EBD 

   - 10:00hs  - Culto matutino 

   - 19:30hs- Culto Noturno 

 
Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e 

estudo bíblico 

www.ibjesmeralda.com.br 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas 

ibje@hotmail.com  3091-7205 / 985585722 

 
Robert Raikes, um jornalista inglês, impressionado com o 
futuro das crianças que nas ruas de sua cidade não só 
perdiam as horas de lazer, como a infância propriamente 
dita, na escola do vício e da ociosidade, iniciou em 1780 a 
organização de escolas de civismo e de ensino bíblico.  
 

As classes eram nas ruas e praças da cidade e em salas particulares; para isso 
cedidas gratuitamente ou obtidas com as contribuições de amigos interessados no bem-
estar da infância e da adolescência. 

 
Raikes contratou alguns professores aos quais pagava do seu próprio bolso ou com 

recursos de alguns companheiros de ideal. Lições de gramática, aritmética, princípios de 
moral e instrução bíblica eram ministradas por esses professores às crianças 
arregimentadas nas praças, ruas e vielas.  

 
Das praças e salas, a Escola Dominical, por sua natureza espiritual, não demorou 

forçar sua entrada nas casas de culto. Os contemporâneos de Raikes combateram 
vivamente a sua iniciativa. Os mais zelosos acusavam-no de profanar o domingo. Outros 
temiam que a presença de crianças pouco comportadas profanassem os templos. A 
imprensa secular, no entanto, transcrevia e comentava favoravelmente os artigos que 
Raikes publicava em seu jornal, sob a epígrafe "A Escola Dominical", formando ambiente e 
animando alguns jornais evangélicos a tomar partido favorável à Escola Dominical.  

 
Somente em 1787, foi reconhecida pelos bispos da Igreja do Estado (anglicanos), 

que até então não lhe haviam dado a menor importância.  
 
Em toda a Inglaterra havia filiais da Escola Dominical ou imitadores do trabalho de 

Raikes. Mas a situação na Inglaterra não era nada agradável. Surge, então, um comerciante 
também em Londres chamado Willian Fox, que concluiu que se os pobres pudessem ter 
uma formação cristã poderia haver uma grande transformação cultural e social naquele 
país. Com a ajuda de amigos e mais tarde aliado ao próprio Robert Raikes, puderam ver 
resultados positivos. 

 
Vencidas as primeiras dificuldades, as classes bíblicas se propagaram de modo 

rápido. Quatro anos após a fundação, a Escola Dominical tinha aproximadamente 250 mil 
alunos matriculados. Em 1811, data do falecimento de Raikes, já haviam 400 mil alunos. 

 
Até 1831, escolas dominicais na Grã-Bretanha ensinavam semanalmente 1.250.000 

crianças, cerca de 25 por cento da população. Como essas escolas precederam a fundação 
das primeiras escolas públicas para o público em geral, elas são vistas como as precursoras 
do atual sistema escolar Inglês. 

 
Valorize este ensino!                                      
 

  -PASTOR MARCELLO MENDANHA 
 

 

 

  



ORDEM DOS CULTOS 

MANHÃ 

Música Inicial  

Boas vindas e Motivo do Culto 

 

Louvem o Senhor, todas as nações; exaltem-no, todos os povos! 
Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do 

Senhor dura para sempre. Aleluia!  
(Salmo 117) 

 

Chamada à adoração com Cântico 

Oração invocatória 

Inspiração Musical: Luiza Alves 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica Alternada: Lamentações 3.19-26 
  
Dedicação de Dízimos e ofertas e momento de cânticos 

Oração de gratidão 
 

Inspiração Musical: Ilka Bastos 

Mensagem Bíblica 

 

Oração final 

Música final  

 NOITE 

Música Inicial  

Boas vindas e Motivo do Culto 

 

O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. 
Ele se regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele se 

regozijará em você com brados de alegria 
(Sofonias 3.17) 

 

Chamada à adoração com Hino: 2 HCC “Santo, Santo, Santo”  

Oração invocatória 

Inspiração Musical: Laís Cristina 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Leitura Bíblica Alternada: Habacuque 3.17-19 
 
Dedicação de Dízimos e ofertas e momento de cânticos 
Oração de gratidão e oração pelas crianças 

 

Inspiração Musical: Marcos Fonseca 

Mensagem Bíblica 

 

Oração final 

Música final  

COMUNICAÇÕES 

1.NOTA DE AGRADECIMENTO 

    O pastor Aldimar em nome da igreja, agradece a todos que tornaram 
possível a apresentação do musical de Páscoa. Foi um sucesso! Foi 
surpreendente! Muitos comentaram que foi um trabalho feito com 
espiritualidade e técnica, por isso edificou a todos. Parabenizamos as 
equipes de Sonoplastia, Imagem, às crianças e o coral. Que Deus 
recompense aos irmãos: Ministro de Música, Fernandinha, Aylon, Larissa, 
as irmãs que cuidaram das crianças, enfim, a todos. Certamente que em 
outros momentos Deus irá usá-los mais. 

2.DIA DA E.B.D. 

    Hoje é comemorado o Dia da E.B.D. Os pastores Elias e Marcello, 
estarão pregando e trazendo um enfoque sobre a importância da E.B.D e 
do estudo da Bíblia. 

3. NOTAS 

    O Pastor Aldimar está na cidade de Belém, participando da Convenção 
Batista Brasileira. Regressa na próxima terça-feira. 

   O irmão Demas, ministro de música da igreja, informou e pediu para estar 
ausente do culto da manhã. 

4.MISSÕES MUNDIAIS 

      A Campanha já foi encerrada em nossa igreja, mas não a oportunidade 
de contribuir, de fazer a sua oferta. Você poderá fazê-la até o domingo que 
vem. Não termina também, o nosso apoio aos missionários com as nossas 
orações.  

5.REUNIÃO DE ORAÇÃO 

      A Comissão de Intercessão comunica que haverá reunião de oração 
todos os domingos, às 8:30h, no salão do sub solo do templo, antes da 
E.B.D,  aberta para toda a igreja. 

 

6.CURSO LIVRE DE MÚSICA 

     Estão abertas as inscrições para aulas de piano, teclado, violão, 
contrabaixo, violino e violoncelo. Maiores informações procurar secretaria 
da igreja de terça-feira à sábado ou MM  Demas Junior  

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 - Pr. Dayvid e Jordana 

           ● 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 telefone: 
999332503 ou procurar um dos líderes  mencionados. 

8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 

      Pelos desempregados; pela saúde do Marques(sobrinho do irmão 
Francisco); pelos missionários; o esposo da irmã Nerice(Joaquim); 
Ernestina (mãe do irmão Agnaldo). 

 

        

Dia 25/04-Sindy Sousa Ferreira 

      25/04-Francisco Marcos 

27/04-Suelaynne Lima da Paz 
                    

23/04– DIA DA EBD 

        

          

 

                          

 

 

 

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES 
 
 

DIRIGENTES: 

Manhã: Pr. Marcello 
Noite: Pr. Elias 
 
Manhã: Pr. Elias 
Noite: Ildeu 

INTRODUÇÃO Felipe e Cássia 

ATIVIDADES DE ABRIL ANIVERSARIANTES DA SEMANA 


