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Boletim Informativo Semanal — 31 de Março de 2019 

PASTORAL:  

 
O privilégio de mobilizar a alegria de Deus 

 
Todo homem e mulher que já existiu, existe ou existirá na Terra são semelhan-

tes a Deus (Gênesis 1.26). E por sermos semelhantes temos também emoções que reve-
lam essa semelhança. Somos capazes de sentir alegria por que o nosso Deus também 
transmitiu a nós a sua própria capacidade de se alegrar. O nosso Deus é Deus que sente 
alegria. Aleluia! 

O nosso Deus deseja fazer toda a sua criação redimida de seu pecado (1Timóteo 
2.4) e restaurada em seu propósito original que também inclui ser alegre, assim como o 
nosso Deus também é. Cada pessoa que promove a vontade redentora do Pai é um servo 
de Jesus com capacidade para alegrar o coração do seu próximo. 

 Mas você está alegre segundo a alegria de Deus? Davi alcançou esse testemunho 
sendo um homem segundo o coração de Deus. Por vezes observamos a Palavra do Se-
nhor mostrando David cantando salmos de alegria. Nos livros históricos observamos que 
ele dançava de tanta alegria. Alegria por viver a vontade de Deus e adorar ao seu Deus! 

Amamos a Deus. Temos capacidade de amarmos uns aos outros. Mas tudo isso 
só é real porque Deus nos amou primeiro (1João 4.19). Podemos ser alegres, alegrarmo-
nos uns com os outros. Mas de igual modo só podemos porque Deus se alegrou primeiro. 
E ao nos dar vida, ao criar cada pessoa na Terra, o Senhor se alegra continuamente.  

Devemos nos alegrar com a alegria de Deus. Promover a alegria de Deus, pro-
mover a sua vontade realizada, promover a sua missão ao próximo, anunciando a todas 
as pessoas o seu amor e a esperança que é plena em Jesus Cristo. 

Você deve ter a plena convicção de que o seu Deus se alegra sempre que a sua 
missão é anunciada, revelada, compartilhada e mobilizada. Promover e mobilizar mis-
sões alegra o nosso Deus e vai muito além disso. Faz nascer em corações, outrora tristes, 
alegria, pois a alegria do Senhor pulsa em um coração que conhece o seu amor e está 
mobilizado para a Missão. Desfrute da alegria do nosso Deus! Mobilize a sua igreja a 
viver Missões Mundiais e alegrar a Deus. Esta alegria não parou dentro do nosso Deus, 
ela flui em você e irá a toda a Terra. 

 
Faça a Terra se alegrar! 

 
Pr. Luiz Henrique Carvalho  

Missionário Mobilizador – Região Norte 

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 



 
Prelúdio Piano 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
IBJE em Ação - Comunicações 
Motivo do Culto 
 
Recitativo Bíblico: (1Pe 2.9)  
“Mas vós sois a geração eleita, (...) para que anuncieis as grandezas daquele 

que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” 
 
 

Responso Congregacional: Hino 546 HCC – “Dá-me Tua Visão” (Terrell) 
Momento de intercessão 
 
Momento Missionário 
 

 
"Que os céus se alegrem e a Terra exulte,    

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

 

 
Música tema: “Faça a Terra se Alegrar” (Damázio/ Nelles) 
Ofertório e Cânticos 
Oração de consagração 
 
Mensagem Musical: Fernando Pinho 
Mensagem Bíblica - Pr. Aldimar Miranda 
 
Pastorais 
Oração e Música Final 
 
 
 

 
 

CULTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA  
DE MISSÕES MUNDIAIS 2019 

 

 
Prelúdio 
Saudações e Motivo do Culto 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Recitativo Bíblico: (Jo 4.35)  

“Levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa” 
 
 

Responso Congregacional: Hino – “Ide e Pregai” (La Porta) 
Momento de intercessão 
 
Apresentação das crianças IBJE 
 

 

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

(1Cr 16.31) 
 

Oração pelas crianças 
 
 
Mensagem Musical: Fernandes Junior 
Mensagem Bíblica - Pr. Ailton Bastos 
 
 
Ofertório e Cânticos 
Pastorais 
Oração e Música Final 

  CULTO MATUTINO CULTO NOTURNO 



 

 

 

 

1.CEIA DO SENHOR 
     No próximo domingo, no horário do culto 
da manhã, será ministrada a Ceia do Senhor.  
Esta é uma ordenança de Jesus para a sua 
igreja. Participe! 
   Estão escalados para ajudar na ministração 
os irmãos: Haniel, Tinoir e Dalira. 
2.MISSÕES MUNDIAIS. 
     Hoje, no horário do culto da noite, estare-
mos encerrando esta Campanha em nossa 
Igreja, mas não a oportunidade de contribuir.  
      A nossa Junta de Missões decidiu organi-
zar e enviar  uma equipe de voluntários espe-
cializados em diferentes áreas,   para  ajudar 
os flagelados de Moçambique.  
       Entre alguns irmãos de todo o Brasil, irá 
o pastor Ailton Bastos, membro da nossa Igre-
ja e oficial do Corpo de Bombeiros.  A nossa 
Igreja votou dar o suporte financeiro.  O gru-
po sairá no dia 10 de Abril. Desde já deve-
mos orar por estes irmãos e o trabalho a ser 
realizado.  
3.COMISSÃO DE FINANÇAS. 
      Esta Comissão está  aguardando o orça-
mento de cada Comissão para as atividades 
planejadas para este ano, ou a previsão de 
investimento. Os relatores que ainda não en-
tregaram devem fazê-lo o  quanto antes, 
para constar no orçamento da igreja.  
4.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. 
5. PGMs. 
    Um novo grupo começou a se reunir na 
sexta-feira—o grupo da melhor idade. Já 
estão se reunindo 2 grupos de adultos, um de 
adolescentes, um de jovens. Ao todo temos 5 
grupos. Mas esperamos formar outros em 
breve.  
6.CLASSE DE DOUTRINA 
     Você já aceitou Jesus?  Então dê mais um 
passo, venha preparar-se para o batismo.  
Esta classe está   funcionando no horário da 
E.B.D, no gabinete do pastor. Matricule-se! 
 

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 instrumenta-
listas de orquestra. Inicialmente, violino e vio-
loncelo. Aberto à igreja e à comunidade. 
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 
    A mãe do irmão Almáquio, a irmã Raimun-
da(Didi),  internada na UTI. Carlos Eduardo, 
irmão do Carlos Sérgio. E os irmãos que estão 
em tratamento de saúde: Bernardo, neto do 
pastor Edivaldo Batista;  Joaquim; Ernestina e 
Nilton Joaquim,  Maria Cesária.  
____________EDIFICAÇÃO_____________ 
1.O pecado do crente, evidentemente, não o 
levará para o inferno, porque “nenhuma con-
denação há para os que estão em Cristo”; 
porque já está selado com o Espírito Santo e 
lhe foi dado como penhor(Ef.1:13,14), mas o 
pecado o impede que o Espírito Santo o use. 
2.Jesus e a urgência da salvação. “importa 
que façamos as obras Daquele que me enviou, 
enquanto é dia; vem a noite, quando ninguém 
pode trabalhar( João 9.4) 
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

31/03-Marcílio Avelino C. Araújo 

01/04-Rafaela Cardoso Mesquita  

03/04-Dilene Nogueira Gonçalves 

03/04-Camila Patrícia S. Araújo 

03/04-Matheus Andreozzi Tonasso 

03/04-Luciene C. Silva e Souza 

05/04-Jemima Botelho de C. 

06/04-Ivan Martins de Oliveira 

06/04-Alcidarlen Resplandes Silva 

PREGADORES 
Manhã: Pr. Aldimar 

Noite: Pr. Ailton 

DIÁCONO DE PLANTÃO Maria Emilia 

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Carlos Sérgio e Gabriel 

DIRIGENTES 
Manhã: João Tavares 

Noite: Ildeu 

ATIVIDADES DO MÊS 

31/03- Encerramento da Campanha de Missões Mundiais 
07/04- Ceia 
17/04- Culto administrativo 
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