
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —   24  de Setembro de 2017 

PASTORAL                          MISSÕES NACIONAIS                             
 

Jeferson Dantas-Pastor da 1ªIB de Imperatriz (MA) 
 

  Os Pequenos Grupos Multiplicadores (PGMs) têm-nos feito viver nas 
duas asas da igreja, o templo e as casas, e por isso almejamos voos mais 
altos. A igreja tem vivido princípios e valores que nos fazem mergulhar na 
vida da igreja primitiva e no entendimento do que é ser uma Igreja Multi-
plicadora.  

    Ver novos líderes de todas as idades (adolescentes até idosos) me 
faz perceber que o PGM é um celeiro de liderança,  onde há relacionamen-
tos evangelísticos e discipuladores que geram crescimento e salvação de 
almas.   

   Recentemente em um encontro de Líderes de PGMs, um deles levou 
um novo crente, e eu aproveitei a oportunidade e fiz uma entrevista com 
aquele novo irmão. Perguntei-lhe como se deu a sua conversão,  o que ele 
mais gostava na igreja. A resposta foi uma descrição da visão de um ver-
dadeiro relacionamento discipulador.  

   Ele se converteu após entender que havia grande prazer das pessoas 
do PGM em servir a Jesus e que se sentiu impactado com o interesse na 
vida dele, principalmente porque as pessoas não queriam nada em troca, 
apenas estavam interessadas na vida dele.  

   Ele reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador e  foi ensinado que 
viver Cristo é amar a Deus e ao próximo.    Lá ele se relacionou, conviveu 
com “o povo da igreja”, houve um empenho para ajudar sua família, houve 
cuidado com os seus problemas e que ele ficou impressionado quando des-
cobriu que oravam por ele já fazia muito tempo.  

   Cuidar de pessoas e amá-las tem sido a nossa vida, uma caminhada 
transformadora no seio da igreja. Vivo hoje em uma igreja animada, cum-
prindo a Grande Comissão, preocupada com pessoas e ver a vida delas 
sendo transformada pelo amor de Deus; vejo a igreja voltando aos Princí-
pios Neotestamentários, preocupada com Missões.  

  Tenho grande gratidão a Deus ao ver a Igreja  caminhando na visão, 
mudando o foco e crescendo na multiplicação de discípulos, crescendo nos 
relacionamentos e por isso tendo um novo fôlego, um novo momento. Vejo  
a Igreja ardendo de amor pelos perdidos, saindo do templo e de casa em 
casa buscando vidas por intermédio da Evangelização Discipuladora. 

 

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 

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: Acompanhe o seu grupo. 

-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 

Prelúdio Instrumental  

Boas Vindas  

 

Momento administrativo extraordinário – Eleição da Comissão de Indicação 

2018 

 

Leitura Bíblica Alternada: 1 João 3. 1-6 

 

Dirigente: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôsse-

mos chamados filhos de Deus, o que de fato somos! Por isso o mundo não 

nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e 

ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele 

se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 

 

Congregação: Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mes-

mo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a 

Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. 

 

Dirigente: Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e 

nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. 

Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 

  

Hino: “Amor” 380 CC 

Oração de Louvor 

Conhecendo os nossos visitantes 

 

Campanha de Missões Nacionais 2017 – Promoção de Missões IBJE 

 

Ofertório: Usa, Senhor 433 HCC 

Oração de dedicação 

  

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 

Oração final 

Poslúdio Instrumental 

  

Chamada ao Louvor e Adoração 

Boas Vindas 

 

Leitura Bíblica Alternada (Salmo 34:18,15;33:20; Provérbios 3:5,6) 

 

Dirigente - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os 

contritos de espírito. Os olhos do Senhor estão sobre os justo, e seus ouvidos 

atentos ao seu clamor.   

 

Todos - A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso escu-

do. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus 

caminhos, ele endireitará as tuas veredas.   

  

Chamada à adoração: “Que Segurança! Sou de Jesus! 417HCC 

Oração de Adoração  

Conhecendo os nossos visitantes 

 

 

Campanha de Missões Nacionais 2017 – Promoção de Missões IBJE 

Oração pela campanha 

 

  

Dedicação dos Dízimos e Ofertas com Cânticos             

Oração de dedicação e oração pelas crianças 

  

Mensagem musical – Quarteto Expressão 

Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda         

 

Mensagem musical – Quarteto Expressão                                         

Oração & Bênção Apostólica 

Poslúdio Instrumental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CONVOCAÇÃO: 
        Hoje no início do culto da manhã, tere-
mos um momento administrativo  extraordiná-
rio para a  Eleição da Comissão que Indicará 
a nova liderança para o ano de 2018,  con-
forme consta no calendário.   Será rápido, 
apenas para  elegermos os 7 irmãos que vão 
compor esta Comissão e trabalhar até o mês 
de Fevereiro de 2018, quando será eleita a 
nova diretoria. 
 
2.LITERATURA DA E.B.D. 
       Informamos aos irmãos que a literatura 
da E.B.D já chegou, está a disposição dos 
professores e alunos. Procure a direção da 
E.B.D.  
 
3.MISSÕES NACIONAIS 
      Campanha de Oração. A nossa Junta está 
lançando uma Campanha de 40 dias de ora-
ção pelo Brasil, de 03/09 a 15/10.  
       Alguns irmãos já solicitaram a revista da 
JUNTA com os estudos devocionais.  A procura 
foi grande, acabou logo.  Estamos aguardo 
uma nova remessa.  Assim que  chegarem 
vamos encaminhá-las para os irmãos. 
 
4.SÁBADO ROSA: 
      O encontro de mulheres está de volta! 
Acontecerá no dia 30 de Setembro, às 
19:30hs, na casa da irmã Alessandra. Não 
fique de fora! 
 
5.CASAIS EM AÇÃO. 
      Ontem aconteceu a primeira reunião de 
casais IBJE. Este trabalho está sendo liderado 
pelos casais: Aylon e Fernandinha;  Carlos 
Sergio e  Elisônia.  As atividades serão inter-
caladas com a reunião  dos homens.  
 
6.TRABALHO SOCIAL E EVANGELISTICO 
       A juventude da igreja em parceria com o 
ministério infantil decidiu realizar um trabalho 
na Casa de Amparo ao Menor com Câncer,   
mas ainda será confirmado o dia. Antes, po-
rém, faremos uma Campanha para conseguir 
alimentos,  roupas, brinquedos para levar. 
Estamos vendendo  pão de queijo e laranjinha 
para levantar recursos para este trabalho. Dê 

o seu apoio! 
 
 7. MINISTÉRIO DE MÚSICA 
     As aulas do Curso Livre de Música retor-
nam com  aulas de violão e violino aos sába-
dos das 9h às 12h e de Piano e Teclado ago-
ra em novo dia e horário: às quintas-feiras 
das 9h às 12h.  Observação: todos alunos, 
antigos e novos já podem procurar a secreta-
ria da Igreja, de terça-feira a sábado das 
15h às 18h para fazerem suas matrículas.   
 
 8.OANSE 
     Este é um trabalho com crianças, realizado 
aos sábados, a partir das 15h. Nele são ofe-
recidos: estudos bíblicos, histórias, lazer na 
quadra e lanche no final.  Traga os seus filhos 
e dos seus  vizinhos. 
 
9.PGMs 
     Os pequenos grupos voltaram a se  reunir. 
Procure entrar em contado com o seu líder.   
Mais  grupos serão formados. 
 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Em favor da irmã Rosilda, tia do irmão 
Inácio, em tratamento;  dos sobrinhos da irmã 
Marta, em tratamento de saúde - Gustavo e 
Raquel; da irmã Maria  Cesária (fazendo 
exames). 
      O esposo da irmã Nerice,  Joaquim; ir-
mão Davi (coronel) e sua esposa, irmã Tânia; 
José Avelino, cunhado da irmã Marta; Alme-
rinda Glória; Dinair; Ernestina (mãe do Agnal-
do), Raimunda (mãe do irmão Almáquio) a 
irmã Celina.  E pelos desempregados. Pelo  
nosso país. 
     Agradecimentos: A irmão Benigna agra-
dece pelo livramento de um acidente de carro 
e a recuperação da Rita, filha da mulher que 
trabalha na portaria do seu prédio.  
***************************************** 
JESUS ESTÁ VOLTANDO, os sinais 
são visíveis, mas antes “será pregado 
este evangelho do reino por todo o 
mundo, para testemunho de todas as 
nações. Então virá o fim”(Mat. 2414) 
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     As aulas do Curso Livre de Música retor-
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

27/09-Vírginia Souza  Santos  

28/09-Ângela Maria Almeida 

28/09-Iracy Resplandes Brito Leite 

PREGADORES Manhã:Pr.Aldimar/Noite:Pr.Aldimar 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Elissonia e Carlos Sérgio 

DIRIGENTES Manhã:Tavares/Noite:Franklin 

ATIVIDADES DO MÊS 

24/09– Eleição da Comissão de Indicações da diretoria para 2018 

01/10- Ceia do Senhor 

08/10- Comemoração Dia da Criança/Encerramento de Missões Nacionais 

15/10- Homens em Ação/Dia do professor 

22/10- Comemoração dos 40 anos 
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