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PASTORAL 

COMO VAI A IGREJA? COMO VAI A SUA VIDA? 
 

       Estas são duas coisas inseparáveis. Você gostaria de pertencer a uma 
igreja viva, amorosa,unida,acolhedora,viva,despertada,saudável? Todos nós 
desejamos fazer parte de uma igreja assim, que vive diariamente este ideal. 
Precisamos então descobrir o caminho para alcançar esse alvo tão glorioso. 
       Uma igreja é sempre a soma dos seus membros, portanto, natural-
mente, é forte quando composta de crentes ativos e vigorosos espiritualmen-
te. Daí a importância da sua vida como parte da comunidade cristã a que 
pertence. Precisamos considerar seriamente isso.Tem pessoas que se inclu-
em na igreja quando ela vai bem, por conta do trabalho dos outros. Quando 
ela não está bem, critica, como se elas não fizessem parte dela. 
      Esta é a verdade:as reuniões de domingo foram fracas,porque você 
esteve ausente em muitas delas. As reuniões das quartas tiveram uma pe-
quena frequência porque você esteve ausente,não veio interceder pelos que 
sofrem e pelos projetos da Igreja. Algumas classes da EBD tem poucos alu-
nos porque você não participa,não dá importância para a sua vida e da sua 
família. O coral seria maior se muitos coristas participassem. 
        Alguns bancos ficam vazios porque você esteve ausente nos cultos e 
não convidou nem trouxe ninguém. Não há conversões, porque você não faz 
evangelização  pessoal, não testemunha nem fala de Cristo, preparando o 
amigo, o vizinho,  para se converter. A igreja não tem mais recursos para 
investir na obra missionária, na obra social, porque você não tem sido fiel na 
entrega dos dízimos e ofertas.  
        Você quer, realmente, que a sua igreja progrida, seja forte, animada, 
abençoada e operosa? Então torne-se assíduo às reuniões, participante dos 
trabalho e não um visitante esporádico. O caminho para alcançar o alvo de 
uma igreja viva, despertada é este: cuidar em casa  da sua vida pessoal, ler 
a Bíblia,orar,adorar,agradecer e confessar.Feito isto verá que o seu progresso 
individual vai ajudar primeiro a sua vida e depois da sua igreja. Os cultos 
serão mais alegres para nós e para os outros.     
       Enfim,a nossa conduta, a nossa  atividade, o nosso interesse, o nosso  
envolvimento, a nossa  vida cristã, determinará o estado da nossa igreja. O 
caminho para  pertencer a uma igreja ideal passa por nós, por mim e  por 
você. Esta igreja chegou até aqui porque contou com pessoas consagradas, 
dedicadas, que participaram dos cultos, das reuniões de oração, de evangeli-
zação,adoração,contribuíram com os seus bens e dons. A Deus toda Glória! 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial, St. Bela Vista Goiânia. GO –     (62)30917205. 
Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO: 
23,24,25- Aniversário da Igreja (Conferência) 
30- Encontro de Homens 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
25/11- Felipe Nogueira Nunes  
26/11- Leonardo Gonçalves Pinho 
27/11- Eurivan de Paulo Luiz 
27/11- Gabriela Quirino Trostdorf 
29/11- Luciana Patrícia de Souza Araújo  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Abner 
                           Noite: Pr. Abner 
DIRIGENTES: Manhã: Júnio Araújo 
                          Noite:  Pr. Aldimar 
INTRODUÇÃO: Valmir e Felipe 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Rosimeire 
 
APP  EKLESIA - O APLICATIVO DA 
NOSSA 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.CEIA DOS SENHOR. 
     No próximo domingo, no horário do culto da 
manhã, teremos a ministração da Ceia do Se-
nhor.  Estão escalados para ajudar na ministra-
ção os irmãos: Haniel, Dalira e Tinoir. 
2.CONFERÊNCIAS.  
      Teve início ontem as comemorações de ani-
versário da nossa Igreja  com o pastor Abner 
Morilha, servo de Deus que tem abençoado 
muitas igrejas com os seus conhecimentos e a sua 
vida cristã. Esteve também nos abençoando o 
coral da Segunda Igreja Batista em Goiânia.  
       Assim como ontem,  temos certeza que   o 
pastor Abner  vai nos abençoar hoje, no horário 
do culto de hoje, pela  manhã,  à noite e ama-
nhã, no encerramento,  às 20h. Devemos continu-
ar convidando amigos, parentes e vizinhos. 
3.CONFRATERNIZAÇÃO.  
      Amanhã, segunda-feira,  após o culto da 
noite,  será oferecido a todos os membros,  
congregados e convidados, um bolo e um lan-
che, no estacionamento na igreja, em comemora-
ção ao aniversário da Igreja.  Esperamos contar 
com a presença de todos. Tudo já está progra-
mado e preparado. 
4.PROGRAMAÇÃO DE NATAL. 
    O Departamento Infantil irá preparar as 
crianças para apresentar o musical de Natal “O 
grande aniversário” com teatro e música, no dia 
22, no horário do culto da noite.   
    O coral de adultos da Igreja estará apresen-
tando um musical de Natal no dia 25, às 20hs. 
Não faça outro compromisso nestas datas. Espe-
ramos o apoio de toda a Igreja com a presença.  
 5.BAZAR MISSIONÁRIO. 
      A equipe de promoção de missões, já está 
recebendo as doações para o Bazar Missioná-
rio.  Você  pode trazer a sua doação e deposi-
tar em uma caixa colocada no  hall de entrada 
do templo. Ele está previsto para o dia 07/12, 
das 10:00h às 18:00hs. 
    Objetivo: A verba arrecadada será destina-
da à Missões Estaduais.  
   O que doar? Roupas, calçados e acessórios 
((com exceção de brincos, colares e anéis) femi-
ninos, masculinos e infantis. (favor não enviar 
roupas intimas e de banho). Artesanatos e itens 
decorativos.  
6.BATISMOS. 
       Ficou acertado com os candidatos que se-
rão realizados no primeiro domingo de Dezem-
bro, dia 1. A profissão de fé será realizada no 

horário do culto da manhã e os batismos à noite. 
7. ENCONTRO DE HOMENS 
       Será realizado no dia 30, às 19h30, na 
casa do irmão Fernando Pinho. Endereço: Rua 
Araxá, qd.62, lt.4, casa 1, Vila Brasília. 
8.UTILIDADE PUBLICA. 
      Comunicamos a quem possa interessar que 
estão a venda:duas camas de solteiro(150 reais 
cada); um fogão novo 6 bocas(400 reais; uma 
mesa com cadeiras(1000 reais); uma mesa para 
computador.  Os interessados devem ligar para 
o telefone: 991016154. Podem ser vistos no 
grupo da Melhor Idade.   
     Assista o filme “Mais que vencedores”e leve 
um amigo. Ele é essencialmente evangelístico. 
9.CONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES: 
  Antônio(cunhado da Marta)– Nilton Joaquim e 
Ernestina. Todos em tratamento 
10.CORO IBJE. 
   Venha participar deste ministério! Nossos 
ensaios acontecem aos sábados às16h. Iniciare-
mos um novo repertório para cantar  nos cultos e 
ocasiões especiais.  
11.OANSE. 
     Este trabalho com crianças acontece  aos 
sábados às 15hs.Esperamos que os pais da 
nossa igreja tragam os seus filhos e convidem 
outras crianças—  seus  parentes e vizinhos. 
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. 
******************************************** 
 NOTA HISTÓRICA:    
    Esta igreja foi organizada no dia 17 de De-
zembro de 1977. Consta na primeira ata que o 
pastor Hobert Lee Hensley tomou posso como 
pastor efetivo da nova igreja no dia 17 às 
17:30h.     
     O orador oficial foi o pastor Eliezer Pereira 
de Barros, que trouxe a reflexão sobre Efésios 
4:1-16. A primeira diretoria ficou assim com-
posta: Uriel Hernandes,  vice-presidente; secre-
taria Maria Tereza, 2a. Lucíola Araújo; 
1ªTesoureira Floracy Nogueira. 2º Lafaiete 
Anselmo; Zeladora Antonia Maria;  Diretor da 
E.B.D Alvina Araujo, 2ºRaimundo Gonçalves; 
professor adolescente: Almáquio Bastos; Junio-
res: Noeme e Andréia; Principiantes: Ilka e Suzi.  

Culto de Celebração aos 42 Anos da  
Igreja Batista jardim das Esmeraldas 

 
Prelúdio Instrumental:  

“Mais Perto Quero Estar” 
Boas-vindas e motivo do Culto 
 

(Salmo 147: 1;) 
“Louvai ao Senhor porque é bom e amá-
vel cantar louvores ao nosso Deus; fica-

lhe bem o cântico de louvor. Aleluia!  
 

Canto: “Santo, Santo, Santo!”  (2 HCC) 
              “Te Agradeço”  
  
Oração de Louvor 
 
Inspiração Musical: Quinteto Expressão 
Conhecendo os nossos visitantes 
 

(Salmo 148:1; Salmo 149:1; Salmo 150: 6) 
 

“Louvai ao Senhor dos altos dos 
céus,louvai-o nas alturas”. 

Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cân-
tico e o seu louvor na assembleia dos 
santos”.Todo ser que respira louve ao 

Senhor. Aleluia!” 
 
Ofertório e Canto congregacional: 
              “A Ele a Glória”/ “Ele é Exaltado” 
 
Oração 
Comunicações Pastorais 
 
Inspiração Musical: Ildeu Jr. e Amanda  
 

A Saúde emocional, relacional e  
espiritual da Igreja 

Mensagem: Pr. Abner Morilha 
 

Oração final 
Poslúdio  

NOITE 

Culto de Celebração aos 42 Anos da  
Igreja Batista jardim das Esmeraldas 

 
Prelúdio Instrumental 
Boas-vindas e motivo do Culto 

 
Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a 
palavra do Senhor é comprovadamente 

genuína. Ele é um escudo para todos os que 
nele se refugiam. (Salmos 18:30) 

 
Inspiração Musical: Coro IBJE 

“A Ti ó Deus, Fiel e bom Senhor” 
“Quanto Nos Ama Jesus” 

 
Conhecendo os nossos visitantes 

 
Leitura Bíblica em Uníssono  

Salmo108: 3-5 
“Eu te darei graças, ó Senhor, entre os  

povos; cantarei louvores entre as nações, 
(...) Sê exaltado, Ó Deus, acima dos céus; 

estenda-se a sua glória sobre toda a terra!” 
 
Ofertório e Canto congregacional: “Senhor 
Tu és Bom”/ “Ele Vem pra te Salvar” 
 
Teatro 
Oração pelas Crianças 
 
 
Inspiração Musical: “Busquem a Jesus”- 
Quinteto Expressão  
 

A Saúde emocional, relacional e  
espiritual da Igreja 

Mensagem: Pr. Abner Morilha 
 

Inspiração Musical: “Benção” (Demas Jr) - 
Coro IBJE e Quinteto Expressão 
 
Oração final 
Poslúdio  


