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Boletim Informativo Semanal — 24 de Março de 2019 

PASTORAL:  

CRIANÇAS SOFREM EM SILÊNCIO. LEVE ALEGRIA! 
 

“E as ruas da cidade estarão sempre cheias de meninos e meninas brincando.”  
(Zacarias 8.5)  

A infância é tempo de estudar, brincar e receber os cuidados dos pais e familiares. Em 
Zacarias lemos essa verdade, e que me faz recordar anos atrás vendo crianças correndo e brin-
cando pelas ruas da cidade. Precisamos fazer a nossa parte para que essa seja a realidade da 
Colômbia, do Brasil e de todo o mundo!  

Depois de mais de 50 anos de conflito armado, mais de 7,4 milhões de colom-
bianos tiveram que deixar suas casas e cidades, saindo sem rumo para buscar refúgio e 
segurança em outras partes do país. Com isso, aumentou o número de crianças vulnerá-
veis e que vivem em situação de risco, principalmente nas grandes cidades. Elas so-
frem com a falta de alimentação e os abusos físico, moral, sexual e social. Para com-
pletar o quadro, chorei com a notícia da morte de 16 crianças indígenas da tribo 
Wayúu que morreram simplesmente por desnutrição. Por isso, a nossa Bolsa Verde do 
projeto Calçada é tão necessária, curando esses pequenos corações que sofrem. 

Compartilho duas transformações de vida através do aconselhamento. Pilar é 
uma garota que, provavelmente, foi abusada sexualmente por seu pai. Por isso as histó-
rias contadas no aconselhamento com a Bolsa Verde foram restauradoras, pois quando 
ela entendeu o grande amor de Deus por ela seu rosto ficou mais alegre! A educadora e 
os familiares disseram que Pilar melhorou a intolerância em relação aos seus acompa-
nhantes da instituição, e que ela também mostra melhora no comportamento. 

Nérida é uma menina de oito anos. Ela chorou muito quando sua mãe foi tra-
balhar e ficou vários meses distante. Esse é um dos problemas na Colômbia; por falta 
de trabalho no campo as famílias se desfazem para conseguir um emprego. Sua mãe é 
alcoólatra e a esquece, disse-me Nérida no aconselhamento com a Bolsa Verde. "Meu 
pai também se esqueceu de mim e foi embora. Sinto-me muito triste", disse. 

Diante do sofrimento do abandono de seus pais, Nérida desenvolveu baixa 
autoestima. Ela se comparou ao lixo, porque também se sentia sem valor e rejeitada 
pelos pais. Mas Deus falou ao seu coração através da história da ovelha perdida e con-
solou-a. Pouco a pouco a alegria retornou ao seu coração, e no final do aconselhamen-
to ela disse que parecia um cordeirinho, porque Deus a ajudou! 

Nérida e sua avó foram visitadas e receberam a Jesus em seus corações. Atu-
almente elas são discipuladas. As crianças ao nosso redor estão sofrendo, algumas em 
silêncio. Somente com a Palavra de Deus podemos ajudá-las. Aproveite cada oportuni-
dade para dizer-lhes que Jesus as ama! 

Carmen Ligia Ferreira- missionária na Colômbia 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  

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 



Música instrumental 
Saudações e motivo do culto 
 
 
IBJE em Ação - Comunicações  
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 
Leitura Bíblica: 1Crônicas 16:8; Salmo 96:4; 1Crônicas 16:9;  
Salmo 96:4 
 

“Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome; fazei conhecidos entre os povos 
os Seus feitos. Porque Grande é o Senhor, e digno de ser louvado.  

Cantai-lhe, falai de todas as Suas obras maravilhosas. Porque Grande é o 
Senhor, e digno de ser louvado.” 

 
 
Canto congregacional:  Santo! Santo! Santo! 2HCC 
 
Momento Missionário 

 
"Que os céus se alegrem e a Terra exulte, 

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

 
Momento de intercessão 
 
Mensagem Bíblica  
Ofertório e Cânticos 
Oração de Consagração 
 
Pastorais 
Oração final e música instrumental 
 
 
 
 
 

Música instrumental 
Saudações e motivo do culto 
 
 
IBJE em Ação - Comunicações  
Conhecendo os nossos visitantes 
 
 
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”. 

 
 
Canto congregacional: “Que Alegra Neste Dia!” 611HCC 
 
 
Momento Missionário 

 
"Que os céus se alegrem e a Terra exulte, 

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

 
Oração por missões 
Ofertório e Cânticos 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica  
Mensagem musical: Amanda Bastos 
 
Pastorais 
Oração final e música instrumental 

  CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 

 

 

 

1.CULTO ADMINISTRATIVO 
     Não foi possível realizar o culto adminis-
trativo regular da Igreja na quarta-feira pas-
sada, será dia 27 próximo. Ouviremos os 
relatórios, informaremos decisões e agradece-
remos as bênçãos. Haverá momento devocio-
nal com louvor e orações. A sua presença é 
importante!  
2.LITERATURA 
      Informamos  aos alunos e professores  da 
E.B.D., que a literatura já está a disposição de 
todos. Favor entrar em contato com a direção 
da E.B.D.   
3.ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO BATISTA 
GOIANA. 
     O presidente da Convenção Batista Goia-
na, convoca todas as igrejas Batistas de Goiás 
para a realização da 75ª Assembléia Con-
vencional, que será realizada de 04 a 06 de 
Abril de 2019, no templo da PIB, com abertu-
ra prevista para às 14hs do dia 04 e encerra-
mento às 22hs do dia 06. 
4.MISSÕES MUNDIAIS. 
       O encerramento da Campanha será no 
próximo domingo, dia 31,  no horário do culto 
da noite.  
5.CULTO DA JUVENTUDE. 
      Ontem à noite, os jovens estiveram mais 
uma vez reunidos no templo para louvor e 
adorara a Deus e ouvir uma mensagem sobre 
o tema: “METANOIA’. Em busca da santidade, 
com o pastor Ailton Bastos. 
6.PASTOR AUSENTE. 
       O pastor Aldimar estará ausente no culto 
da noite. Irá visitar a Congregação da Igreja 
na cidade de Anicuns.  
7. PGMs. 
   Mais um grupo foi formado com as famílas 
dos irmãos José Rodrigues, Wagner, Leonardo 
Rebouças e Walmir.  Na quinta-feira passada 
aconteceu a primeira reunião. Funcionam du-
rante a semana os grupos dos adultos, jovens 
e adolescentes. Logo também estarão se reu-
nindo o grupo da melhor idade. 
8.CLASSE DE DOUTRINA 
     Você já aceitou Jesus, já teve a sua expe-
riência de salvação, então dê mais um passo  
em obediência a Jesus, venha preparar-se 
para o batismo.  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..  
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. 
Aberto à igreja e à comunidade. 
11.CORO IBJE 
     Estamos nos preparando para o Musical 
de Páscoa e apresentações nos cultos. Venha 
aprender a cantar e louve ao Senhor conosco!  
12.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
    Os irmãos que estão em tratamento de 
saúde: Bernardo, neto do pastor Edivaldo 
Batista, recuperando de uma cirurgia em São 
Paulo.  Joaquim; Raimunda(Didi);  Ernestina e 
Nilton Joaquim,  Maria Cesária. E por aqueles 
que estão desempregados.  
*****************EDIFICAÇÃO*************
1.A história nos ensina: Basta uma pessoa e 
uma palavra ofensiva  ou imprópria, para 
provocar uma crise, mas a preservação da 
paz requer o esforço de todos(Willy Brandt) 
2.Nunca haverá um guerra boa ou uma paz 
má. (Benjamim Franklin)                         
3.Muito mais do que simples ausência de 
guerra, a Paz define o estado do homem que 
vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e 
com os outros (Sto Agostinho) 

COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÕES          

1.CULTO ADMINISTRATIVO 
     Não foi possível realizar o culto administra-
tivo regular da Igreja na quarta-feira passa-
da, será dia 27 próximo. Ouviremos os relató-
rios, informaremos decisões e agradeceremos 
as bênçãos. Haverá momento devocional com 
louvor e orações. A sua presença é importante!  
2.LITERATURA 
      Informamos  aos alunos e professores  da 
E.B.D., que a literatura já está a disposição de 
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da E.B.D.   
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GOIANA. 
     O presidente da Convenção Batista Goia-
na, convoca todas as igrejas Batistas de Goiás 
para a realização da 75ª Assembléia Conven-
cional, que será realizada de 04 a 06 de 
Abril de 2019, no templo da PIB, com abertura 
prevista para às 14hs do dia 04 e encerra-
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4.MISSÕES MUNDIAIS. 
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próximo domingo, dia 31,  no horário do culto 
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      Ontem à noite, os jovens estiveram mais 
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adorara a Deus e ouvir uma mensagem sobre 
o tema: “METANOIA’. Em busca da santidade, 
com o pastor Ailton Bastos. 
6.PASTOR AUSENTE. 
       O pastor Aldimar estará ausente no culto 
da noite. Irá visitar a Congregação da Igreja 
na cidade de Anicuns.  
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dos irmãos José Rodrigues, Wagner, Leonardo 
Rebouças e Walmir.  Na quinta-feira passada 
aconteceu a primeira reunião. Funcionam du-
rante a semana os grupos dos adultos, jovens e 
adolescentes. Logo também estarão se reunin-
do o grupo da melhor idade. 
8.CLASSE DE DOUTRINA 
     Você já aceitou Jesus, já teve a sua experi-
ência de salvação, então dê mais um passo  
em obediência a Jesus, venha preparar-se 
para o batismo.  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..  
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. Aber-
to à igreja e à comunidade. 
11.CORO IBJE 
     Estamos nos preparando para o Musical de 
Páscoa e apresentações nos cultos. Venha 
aprender a cantar e louve ao Senhor conosco!  
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    Os irmãos que estão em tratamento de saú-
de: Bernardo, neto do pastor Edivaldo Batista, 
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palavra ofensiva  ou imprópria, para provocar 
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2.Nunca haverá um guerra boa ou uma paz 
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3.Muito mais do que simples ausência de guer-
ra, a Paz define o estado do homem que vive 
em harmonia com Deus, consigo mesmo e com os 
outros (Sto Agostinho) 



 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

24/03-José Alves da Silva Neto 

25/03-Ludmila Souza D. Miranda 

25/03-Guilherme Ribeiro Pinho 

26/03-Larissa Campos C. Mota 

28/03-Lucas Reis Pereira 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Elias 

DIÁCONO DE PLANTÃO Dalira 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Ester e Alessandra 

DIRIGENTES 
Manhã: João Tavares 

Noite: Carlos Sérgio 

ATIVIDADES DO MÊS 

27/03- Culto administrativo 
31/03- Encerramento da Campanha de Missões Mundiais 
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