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Boletim Informativo Semanal — 10  de Março de 2019 

PASTORAL       

  MULHER, JOIA PRECIOSA  
DADA POR DEUS AO HOMEM  

“Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias  

preciosas”(Prov.31.10) 
Riqueza nenhuma, tesouro algum, pode ser melhor do que achar essa pedra preciosa cha-

mada mulher.  Há um ditado popular que diz: “Atrás de todo grande homem existe uma grande 
mulher”, porém, o  correto é dizer: ao lado e não  atrás. 

  A mulher não é a sombra do homem, mas alguém que sempre está do seu lado, como  
igual, para ajudar, para apoiar. Algumas qualidades de uma mulher que a fazem joia preciosa na 
vida do homem são: 

1.Confiável. Aquela pessoa em que se pode confiar em tudo “O coração do seu marido 
confia nela”.  

2.Bondosa. Uma pessoa do bem, calma, meiga, amorosa,  agradável “Ela só faz o bem, 
todos os dias da sua vida”.   

3.É guerreira, luta pela vida à dois, ou pela família inteira. “trabalha de boa vontade com 
as suas mãos” 

4.É forte. Uma fortaleza na família, na sociedade e na igreja. “Dedica-se com determina-
ção e esforço”.  Com todas as virtudes citadas em Provérbios será uma joia indispensável à vida 
de todo homem.  

Parabéns a todas às mulheres pelo seu Dia Internacional— a mulher mãe, avó, esposa, 
filha e neta.                                                                                                    Pr. Aldimar. IBJE   

                     ********************************************************* 

 FAÇA A TERRA SE ALEGRAR! 
No capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas , encontramos o salmo composto pelo rei Davi 

para a celebração da chegada da Arca do Senhor a Jerusalém. Ela simbolizava a presença de 
Deus em meio ao seu povo. Isso era razão para enorme alegria. Diversas vezes o rei conclamou a 
todos para que anunciassem as maravilhas de Deus. Ele entendia que elas deveriam ser comparti-
lhadas com todos os povos. A Arca era o símbolo, mas Jesus é a presença real de Deus. Ele é o 
Emanuel, Deus Conosco. Sua presença é razão para muita alegria, assim como disse o anjo Gabriel 
aos pastores próximos a Belém ao anunciar o nascimento de Jesus. 

Os céus se alegraram, os anjos cantaram e toda a Terra também deve se alegrar com 
aquele que é a salvação enviada por Deus. 

A missão de fazer toda a Terra se alegrar é para hoje e para todos nós. Ela será concluí-
da quando todas as nações ouvirem:  

"Que os céus se alegrem e a Terra exulte, e diga-se entre as nações: O Senhor  

reina!"(1Cr 16.31)  

                             Pr. João Marcos Barretos Soares- Diretor executivo de Missões Mundiais  

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. Ailton Bastos 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Programação elaborada pela Comissão de Programas Especiais) 

 
ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 

 
Prelúdio instrumental 
Saudações e motivo do culto 
Oração Invocatória 
 
Conhecendo os visitantes 
 
Leitura Bíblica alternada - 1 Crônicas 16. 7-10 (Data show)  
Hino443 CC – “Eis os milhões”  
 
Vídeo Clipe da Campanha de Missões Mundiais 2019 
IBJE em Ação - Comunicações  
 
Apresentação do tema da campanha (vídeo) 
 

 
"Que os céus se alegrem e a Terra exulte, 

e diga-se entre as nações: O Senhor reina!" 
(1Cr 16.31) 

 
Oração por missões 
 
Cânticos 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica - Pr. Abelardo Rodrigues 
Ofertório -  mensagem musical: Amanda Bastos 
 
Pastorais 
Oração final e Poslúdio 
 
 
 
(Ordem de culto elaborada pela Promotoria de Missões IBJE) 
 
 

  CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 

 

 

 

1.DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 
    Foi comemorado dia 8, no mundo, no Brasil, 
por todos meios de comunicação. Particular-
mente os homens agradeceram a Deus pela 
mulher mãe, avó, esposa, filha e neta. Por sua 
presença e atuação nos lares, nas escolas e na 
vida secular, na sociedade.  
     Hoje, como Igreja, estaremos agradecendo 
a Deus a benção que as mulheres  têm sido 
nos seus lares, pelo exemplo cristão.  Pela 
dedicação na igreja de Jesus, usando os seus 
dons para ajudar em todas as áreas.  
Parabéns a todos mulheres da IBJE!  
 
2.ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES. 
      Hoje, em várias igrejas Batistas do Brasil e 
em nossa Igreja,  está sendo feita a Abertura 
desta Campanha. Temos a certeza de que 
cada irmão  irá abraçá-la,  orar e contribuir 
pelo que já  sabem sobre esta obra, o que 
tem sido feito e o que será feito.         
      NOTA:   Dia 13 de Março, às 20hs, quar-
ta-feira,  contaremos com a presença do pas-
tor Rodrigo Pereira representante da JMM-
Go  e gestor da Missões CBG. Esperamos 
contar com a presença do maior número possí-
vel de irmãos. 
 
3.CONVOCAÇÃO: 
         O pastor Aldimar, na qualidade de 
presidente da Igreja. convoca toda a lideran-
ça para a reunião  anual, que será realizada 
no dia 16  de Março de 2019, às 15h. Será 
uma reunião de avaliação e elaboração do 
novo anuário da Igreja.  Todos os relatores 
das Comissões devem levar os seus projetos 
para serem incluídos no anuário.  
 
4.ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES  
     Será no dia 16 de Março, às 19:30hs, na 
residência do irmão André Nogueira Caval-
cante.  Hoje será divulgado o endereço do 
encontro. 
 
5.PGMs. 
   Este trabalho funcionará durante a semana 
nos lares. Este é um projeto da Convenção 
Batista Brasileira.  Estará coordenando este 
trabalho em nossa Igreja o pastor Samuel 
Neves.  Os grupos voltaram a se reunir duran-
te a semana.  

6.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor. Matricule-se para conhe-
cer mais as doutrinas Bíblicas, ou para prepa-
rar-se para o batismo.  
 
7.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. 
 
8.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  aos sábados 
pela manhã; inscrições 3091-7205. 
 
9.CORO IBJE 
     Estamos nos preparando para o Musical 
de Páscoa e apresentações nos cultos. Venha 
aprender a cantar e louve ao Senhor conosco!  
 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos   irmãos que estão em tratamento: 
Bernardo, netinho do pastor Edvaldo Batista, 
que vai se submeter a uma nova cirurgia em 
São Paulo.  Joaquim; Raimunda (Didi);  Ernesti-
na e Nilton Joaquim,  Maria Cesária. 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1.DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 
    Foi comemorado dia 8, no mundo, no Brasil, 
por todos meios de comunicação. Particular-
mente os homens agradeceram a Deus pela 
mulher mãe, avó, esposa, filha e neta. Por sua 
presença e atuação nos lares, nas escolas e na 
vida secular, na sociedade.  
     Hoje, como Igreja, estaremos agradecendo 
a Deus a benção que as mulheres  têm sido nos 
seus lares, pelo exemplo cristão.  Pela dedica-
ção na igreja de Jesus, usando os seus dons 
para ajudar em todas as áreas.  
Parabéns a todos mulheres da IBJE!  
 
2.ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES. 
      Hoje, em várias igrejas Batistas do Brasil e 
em nossa Igreja,  está sendo feita a Abertura 
desta Campanha. Temos a certeza de que 
cada irmão  irá abraçá-la,  orar e contribuir 
pelo que já  sabem sobre esta obra, o que tem 
sido feito e o que será feito.         
      NOTA:   Dia 13 de Março, às 20hs, quarta
-feira,  contaremos com a presença do pastor 
Rodrigo Pereira representante da JMM-Go  e 
gestor da Missões CBG. Esperamos contar com 
a presença do maior número possível de ir-
mãos. 
 
3.CONVOCAÇÃO: 
         O pastor Aldimar, na qualidade de pre-
sidente da Igreja. convoca toda a liderança 
para a reunião  anual, que será realizada no 
dia 16  de Março de 2019, às 15h. Será uma 
reunião de avaliação e elaboração do novo 
anuário da Igreja.  Todos os relatores das 
Comissões devem levar os seus projetos para 
serem incluídos no anuário.  
 
4.ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES  
     Será no dia 16 de Março, às 19:30hs, na 
residência do irmão André Nogueira Caval-
cante.  Hoje será divulgado o endereço do 
encontro. 
 
5.PGMs. 
   Este trabalho funcionará durante a semana 
nos lares. Este é um projeto da Convenção 
Batista Brasileira.  Estará coordenando este 
trabalho em nossa Igreja o pastor Samuel 
Neves.  Os grupos voltaram a se reunir duran-
te a semana.  

.CLASSE DE DOUTRINA 
      Está  funcionando no horário da E.B.D, no 
gabinete do pastor. Matricule-se para conhecer 
mais as doutrinas Bíblicas, ou para preparar-se 
para o batismo.  
 
7.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. 
 
8.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  aos sábados pela 
manhã; inscrições 3091-7205. 
 
9.CORO IBJE 
     Estamos nos preparando para o Musical de 
Páscoa e apresentações nos cultos. Venha 
aprender a cantar e louve ao Senhor conosco!  
 
10.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos   irmãos que estão em tratamento: 
Bernardo, netinho do pastor Edvaldo Batista, 
que vai se submeter a uma nova cirurgia em 
São Paulo.  Joaquim; Raimunda (Didi);  Ernesti-
na e Nilton Joaquim,  Maria Cesária. 



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

11/03-Valdete Maria Miguel 

14/03-Larissa  Araújo Bastos 

Machado 

PREGADORES 
Manhã: Palestra 

Noite: Pastor Abelardo 

DIÁCONO DE PLANTÃO Rosimeire 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO  

DIRIGENTES 
Manhã: Programa Especial 

Noite: Promotor de Missões 

ATIVIDADES DO MÊS 

 
10/03-Abertura da Campanha de Missões Mundiais 
13/03-Culto missionário 
16/03-Reunião de Líderes da IBJE. 
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