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www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal — 24 de Fevereiro de 2019 

PASTORAL       
                                 O ANDAR DO CRISTÃO  
 

“Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou” (I João 2:6) 
 

 O cristianismo é uma religião essencialmente prática. Suas doutrinas dão muita 
ênfase à vida diária dos seus seguidores.  A Bíblia sempre acentua a nossa conduta: “Se 
sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes”. 

 Nas Escrituras encontramos inúmeras referências ao andar do genuíno servo de 
Deus. No começo do livro de Gênesis nos deparamos com o  testemunho eloquente de 
Enoque: “Andou com Deus” durante toda a sua peregrinação terrena(5:24).  

 O Novo Testamento está cheio de recomendações quanto ao nosso viver. Como 
novas criaturas em Cristo, devemos palmilhar o caminho das boas obras “que Deus pre-
parou para andarmos nelas”(Ef. 2.10).   E tal andar, de acordo com as recomendações 
apostólicas, é “pela fé”, “em Espírito”, “na luz, “em amor” e retidão, “como convém aos 
santos”. 

 Temos assim, como alvo, “andar como Cristo andou”. E qual foi o seu proceder? 
Como viveu Ele? 

1.Em renúncia— “Sendo rico, fez-se pobre...” Trocou a glória pela extrema humi-
lhação, abandonou temporariamente a companhia excelsa dos anjos, a fim de tornar-se 
“amigo de publicanos e pecadores”.  

2.Em Pureza. Cristo se constituiu modelo de absoluta retidão e perfeita santida-
de. De conduta irrepreensível, separando-se de todo mal, jamais cometeu pecado, falha, 
transgressão.  Paulo ensina que a conversão  implica necessariamente em transforma-
ção de conduta “Noutro tempo, éreis trevas, mas agora ´sois luz no Senhor; andai como 
filhos da luz”(Ef.5.58) 

3.Em atividade. O nosso Mestre é padrão ainda no seu incessante labor em prol 
do Reino de Deus. Cristo foi realmente “um servo incansável”.  Com clareza e ênfase 
declarou aos discípulos: “Meu Pai trabalha até  agora E EU TRABALHO TAMBÉM”(Jo. 
5.17) e noutra ocasião insistiu: “Convém que eu faça as obras daquele que me enviou 
enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar”(Jo.9.4). 

 Paulo, o fiel apóstolo se dispôs a morrer pelo nome do Senhor, chegando mes-
mo a afirmar com entusiasmo: “Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto 
que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, 
para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus”(At.20:24).  

Portanto, o ideal de todo cristão deve ser “andar como Cristo andou” .  

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 

-Pr. Ailton Bastos 

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 



 

 

Prelúdio  

Boas-vindas e motivo do culto 

 

1ª Convocação da Assembleia Anual para a Eleição da Diretoria 

2019/2020 

 

Profissão de Fé para a o Batismo 

Conhecendo os nossos visitantes 
 

Leitura Bíblica em Uníssono Salmo 103.1,2  

 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu 

santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de  

nenhum se seus benefícios” 

 
 
Ofertório e Louvor congregacional: “Que Alegria é crer em Cristo” 318 HCC 

Oração de consagração 
 

2ª Convocação da Assembleia Anual para a Eleição da Diretoria 

2019/2020 

 

Oração final 

Prelúdio 

Boas-vindas e motivo do culto 

 
Recitativo Bíblico em Uníssono Is 12.5 

“Cantai ao Senhor; porque fez coisas grandiosas; saiba-se isso em toda a terra”. 

 

Hino 228 HCC: “A Deus demos Glória!”.  

Oração de Louvor 

Conhecendo os nossos visitantes 
 

Inspiração Musical: Divaldo Santos 

Mensagem Bíblica: Pr. Ailton Bastos 

 
Leitura Bíblica: Sl. 57: 7, 9-11  

“Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme; cantarei ao som de 

instrumentos! Eu te louvarei ó Senhor entre as nações; cantarei teus louvores 

entre os povos. “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a 

tua glória”. 

Ofertório e Cânticos 

Oração de Louvor e oração pelas Crianças 

 
Batismos  

Comunicações – IBJE  em Ação 
 

Leitura Bíblica em Uníssono (Hb 13.15) 

“Por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos 

lábios que confessam o seu nome”. 

 

Cânticos 

Posse da nova Diretoria – 2019/2020 

Poslúdio 

  CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 

 

 

 

1ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. 
      Conforme convocação feita pelo pastor 
Aldimar Miranda de Carvalho, presidente da 
Igreja,  8 dias antes, como preceitua o Estatu-
to da Igreja,   teremos hoje, a  Assembléia 
Anual Extraordinária de Eleição da Nova 
Diretoria, para exercer o mandato 2019-
2020(com início no dia 1ª de Março de 2019 
e término no dia 28 de fevereiro de 2020), 
com início às 10hs em primeira convocação e 
15 minutos depois em segunda convocação.   
2.PROFISSÃO DE FÉ.  
     Hoje, no horário do culto da manhã, ouvi-
remos a profissão de fé dos candidatos ao 
batismo que não estiveram no culto no domin-
go passado.  
3.BATISMOS. 
       Serão realizado ,  no horário do culto da 
noite, com a presença dos irmãos da Congre-
gação do Buriti Sereno e os seus respectivos 
candidatos.  
4.POSSE DA NOVA DIRETORIA.  
      Será realizada hoje, logo após o culto da 
noite.   
5.CURSO DE EVANGELISMO. 
       A Igrejas Batista do Setor Pedro Ludovico 
convida a todos os irmãos para participarem 
do curso de Evangelismo que será oferecido 
nos dias 8 e 9 de Março. Será na sexta-feira 
às 19hs e  sábado das 8hs às 17hs. As inscri-
ções podem ser feitas com a irmã Dalcy
(999560092 ou com o pastor Sergio
(994996571). Sem custo.  
6.CONVOCAÇÃO(CBG)  
       O presidente da Convenção Batista Goi-
ana,  convoca todas as Igrejas batistas para 
reunirem-se em Assembléia Extraordinária, no 
dia 9 de Março de 2019, no templo da Igreja 
Batista do Setor Universitário, à rua 257, n. 
18, com abertura prevista às 8;:30h e encer-
ramento às 17hs, para tratar da Reforma do 
seu Estatuto. 
7.PGMs. 
      Os grupos voltaram a se reunir durante a 
semana.  Na terça-feira dos adultos. Na sexta 
dos adolescentes. Os jovens anunciarão  o dia 
em que vão se reunir e o local.  
8.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  
 

9.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as matrículas para novos e 
antigos alunos. Vagas limitadas. Entre em 
contato com a secretaria da igreja através do 
telefone 3091-7205. 
10.ATENÇÃO! PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE GRATUITO!  
     Estão abertas as inscrições para diversas 
faixas etárias (com avaliação) para quem 
interessar em participar desse projeto que 
visa à formação de um grupo de instrumentos 
de orquestra. Inicialmente, violino e violoncelo. 
Outros instrumentos serão incorporados poste-
riormente. Aberto à igreja e à comunidade. As 
aulas e ensaios serão oferecidos inicialmente 
aos sábados pela manhã. Não perca tempo! 
Faça já sua inscrição. Telefone 3091-7205. 
Maiores informações MM Demas Junior. 
11.CORO IBJE 
Já iniciamos os nossos ensaios. Se você deseja 
participar, não perca tempo. Estaremos nos 
preparando para o Musical de Páscoa e 
apresentações nos cultos. Venha aprender a 
cantar e louve ao Senhor conosco!  
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     De intercessão pelos   irmãos que estão em 

tratamento:  Joaquim; Raimunda(Didi);  Ernes-

tina e Nilton Joaquim, Dinair e Osmar. 

>NOTA: O pastor Aldimar visitou na terça-

feira  o irmão Nilton Joaquim. Informa que 

ele esteve muito doente, teve 2 AVCs e de-

sobstruiu  duas veias. Mas já está bem melhor.                 

>EDIFICAÇÃO:    “A ação humana pode ser 

modificada por alguma medida; mas a natu-

reza  humana só pelo meio sobrenatural, pela 

ação de Deus”(Abraham~Lincoln) 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. 
      Conforme convocação feita pelo pastor 
Aldimar Miranda de Carvalho, presidente da 
Igreja,  8 dias antes, como preceitua o Estatuto 
da Igreja,   teremos hoje, a  Assembléia Anual 
Extraordinária de Eleição da Nova Diretoria, 
para exercer o mandato 2019-2020(com 
início no dia 1ª de Março de 2019 e término 
no dia 28 de fevereiro de 2020), com início às 
10hs em primeira convocação e 15 minutos 
depois em segunda convocação.   
2.PROFISSÃO DE FÉ.  
     Hoje, no horário do culto da manhã, ouvire-
mos a profissão de fé dos candidatos ao batis-
mo que não estiveram no culto no domingo 
passado.  
3.BATISMOS. 
       Serão realizado ,  no horário do culto da 
noite, com a presença dos irmãos da Congre-
gação do Buriti Sereno e os seus respectivos 
candidatos.  
4.POSSE DA NOVA DIRETORIA.  
      Será realizada hoje, logo após o culto da 
noite.   
5.CURSO DE EVANGELISMO. 
       A Igrejas Batista do Setor Pedro Ludovico 
convida a todos os irmãos para participarem 
do curso de Evangelismo que será oferecido 
nos dias 8 e 9 de Março. Será na sexta-feira 
às 19hs e  sábado das 8hs às 17hs. As inscri-
ções podem ser feitas com a irmã Dalcy
(999560092 ou com o pastor Sergio
(994996571). Sem custo.  
6.CONVOCAÇÃO(CBG)  
       O presidente da Convenção Batista Goia-
na,  convoca todas as Igrejas batistas para 
reunirem-se em Assembléia Extraordinária, no 
dia 9 de Março de 2019, no templo da Igreja 
Batista do Setor Universitário, à rua 257, n. 
18, com abertura prevista às 8;:30h e encerra-
mento às 17hs, para tratar da Reforma do seu 
Estatuto. 
7.PGMs. 
      Os grupos voltaram a se reunir durante a 
semana.  Na terça-feira dos adultos. Na sexta 
dos adolescentes. Os jovens anunciarão  o dia 
em que vão se reunir e o local.  
8.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor.  

9.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
     Estão abertas as matrículas para novos e 
antigos alunos. Vagas limitadas. Entre em conta-
to com a secretaria da igreja através do telefo-
ne 3091-7205. 
10.ATENÇÃO! PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ORQUESTRA IBJE GRATUITO!  
     Estão abertas as inscrições para diversas 
faixas etárias (com avaliação) para quem inte-
ressar em participar desse projeto que visa à 
formação de um grupo de instrumentos de or-
questra. Inicialmente, violino e violoncelo. Outros 
instrumentos serão incorporados posteriormente. 
Aberto à igreja e à comunidade. As aulas e 
ensaios serão oferecidos inicialmente aos sába-
dos pela manhã. Não perca tempo! Faça já sua 
inscrição. Telefone 3091-7205. Maiores infor-
mações MM Demas Junior. 
11.CORO IBJE 
Já iniciamos os nossos ensaios. Se você deseja 
participar, não perca tempo. Estaremos nos 
preparando para o Musical de Páscoa e apre-
sentações nos cultos. Venha aprender a cantar e 
louve ao Senhor conosco!  
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     De intercessão pelos   irmãos que estão em 

tratamento:  Joaquim; Raimunda(Didi);  Ernesti-

na e Nilton Joaquim, Dinair e Osmar. >NOTA: 

O pastor Aldimar visitou na terça-feira  o irmão 

Nilton Joaquim. Informa que ele esteve muito 

doente, teve 2 AVCs e desobstruiu  duas veias. 

Mas já está bem melhor.                 

>EDIFICAÇÃO:    “A ação humana pode ser 

modificada por alguma medida; mas a nature-

za  humana só pelo meio sobrenatural, pela 

ação de Deus”(Abraham~Lincoln)p 



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

24/02-Renato Carvalho de Souza 

25/02-Leonardo Lins da Silva 

26/02-Hemileny A. Borges Lobo 

26/02-Marianne de S. Siqueira 

26/02-Eber Ferreira  Gonçalves 

28/02-Almáquio Bastos Filho 

02/03-Felipe Gonçalves Pinho 

02/03-Fernandes Amorim de 

Oliveira Junior 

PREGADORES 
Manhã: Assembléia Extraordinária 

Noite: Pastor Ailton 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Pastor Aldimar/Charles 

Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

24/02-Eleição da Nova Diretoria (manhã) 
24/02-Posse da Nova Diretoria(noite) 
24/02-Batismos(noite) 
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26/02-Marianne de S. Siqueira 

26/02-Eber Ferreira da Gonçalves 

28/02-Almáquio Bastos Filho 

02/03-Felipe Gonçalves Pinho 

02/03-Fernandes Amorim de 

Oliveira Junior 

PREGADORES 
Manhã: Assembléia Extraordinária 

Noite: Pastor Ailton 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Elissonia 

DIRIGENTES 
Manhã: Pastor Aldimar/Charles 

Noite: João Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

24/02-Eleição da Nova Diretoria (manhã) 
24/02-Posse da Nova Diretoria(noite) 
24/02-Batismos(noite) 


