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PASTORAL 

 
UMA MULHER NOTÁVEL 

 
“Mas Jeosabeate, filha do rei Jeorão pegou Joás, um dos filhos do rei Acazias 

que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com sua ama. Assim Jeosa-
beate, filha de Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acazias, escondeu Joás 
de Atalia, de forma que ela não pode mata-lo” II Cron. 22.11). 

   
   O nome de Jeosabeate passa despercebido em meio aos ilustres nomes dos reis de 

Israel. Mas embora esta mulher seja quase anônima, ela teve um importante papel na his-
tória do povo de Deus. 

 
   Deus colocou Jeoabeate em um lugar estratégico, para que no momento certo ela 

pudesse cumprir seu papel. Ele já havia preparado tudo para que a missão dessa mulher 
se concretizasse. Ela não sabia disso, mas estava exatamente no lugar que Deus havia 
designado que estivesse.  

 
   Embora não tenhamos muitas informações sobre a vida desta mulher, podemos 

aprender muito através do seu exemplo. Em uma sociedade que impulsiona as mulheres a 
serem notadas, empoderadas e reconhecidas pelo que são e pelo que fazem, mas  a Bíblia 
nos mostra a história de uma mulher cuja glória não está em si mesma, mas em ter servi-
do aos propósitos de Deus. 

 
   Jeosabeate não apenas salvou a vida de seu sobrinho Joás como também foi usada 

pelo senhor para preparar a linhagem messiânica. É fato que mesmo se ela não tivesse 
agido, Deus certamente teria encontrado outro meio para preservar a vida do rei Joás, 
descendente de Davi, mas Ele a escolheu.  

 
  A  vida  de Jeosabeate  não recebeu grande destaque aos olhos dos homens,, mas aos 

olhos de Deus.. Ela  impactou muitas gerações futuras.,  se tornou o inspiração para mui-
tas mulheres através da história.. A sua atitude, a sua ação pode ser vista nas vidas de 
muitas   mulheres dos nossos dias— que fazem parte das nossas vidas e são servas notá-
veis aos olhos de Deus e dos nossos.. 

 
  Neste dia  Internacional da Mulher,  quando   o mundo inteiro está homenageando 

a mulher, nós também aqui e agora,  como homens e a igreja de Jesus Cristo, manifesta-
mos a nossa gratidão pelo que as mulheres tem sido em nossas vidas e nesta igreja de 
Jesus. Que Deus continue usando as suas vidas! 

  Manancial - adaptado 
Pastor Aldimar 

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

St. Bela Vista Goiânia. GO  

(62)30917205/32422503/996171107  

Pastor: Titular: Aldimar Miranda 

ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO: 
08- Dia internacional da Mulher 
18- Culto Administrativo 
28 e 29- Apresentação Watoto 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
08/03- Deize Irene Moura de Oliveira 
11/03- Valdete Maria Miguel 
14/03- Larissa  Araújo Bastos Machado 
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Programa Especial  
                         Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES: Manhã: Lais 
                          Noite: Ildeu 
INTRODUÇÃO: Felipe e Ludmylla 
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 Rodrigues 
Pr Claudio Martins 
 
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.PROGRAMA ESPECIAL. 
    Hoje, no horário do culto da manhã, 
teremos uma programação especial em 
comemoração ao “Dia Internacional da 
Mulher”  e ao Dia da esposa dos pastores. 
    O programa será um culto de gratidão 
a Deus pela mulher mãe,  esposas,  filha e 
neta.  E pela mulher esposa de pastor. 
    Todas são mulheres preciosas que atra-
vés da história foram usadas por Deus pa-
ra abençoar os seus esposos, as suas famí-
lias e a igreja de Jesus Cristo.  Parabeniza-
mos a todas mulheres criadas e colocadas 
por Deus em nossas vidas.    
2. CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE 
MISSÕES MUNDIAIS: 
08- DOM - Dia de oração por missões 
mundiais: 
-1º Momento de intercessão - 8:30hs - 

9:00h - Salão subsolo 

-2º Momento de intercessão -17:30hs - 

19:30hs - Salão subsolo 
27- SEX- Culto de vigília por missões 
29- DOM- Mensagem da missionária Luci-
mar - culto noturno. 
04/04- SÁB- Bazar Missionário 
05/04- DOM - Encerramento da campa-
nha -  culto noturno. 
3.NOTA DE FALECIMENTO. 
    Faleceu na quinta-feira, na cidade  de 
Córrrego do Ouro,  o sobrinho da irmã lma  
e irmão da Santana, que mora na Suiça.  
Oremos por esta família 
4. ENCONTRO DE HOMENS 
      Acontecerá no dia 21, sábado, na casa 
do irmão Valmir. O preletor será o pastor 
Ailton Bastos. 
5. MINISTÉRIO DE MÚSICA 
 O Coro IBJE retornou seus ensaios ontem 
para a Cantata de Páscoa e cantar nos 
cultos.  Os ensaios  são realizados sempre 
aos sábados às 16h. As aulas do Curso 
Livre de Musica/Projeto estarão acontecen-
do às quartas feiras, agora com Regência 
e teoria musical, e aos sábados projeto de 
Orquestra. Maiores Informações  com o 
MM  Demas.  
 

6.CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES. 
    Para EBD, EBF e Ministério Infantil.  Será 
realizado na Igreja Batista do Setor Uni-
versitário, no mês de Março, nos dias 13 às 
19h e no dia 14 de 8 às ss17h.   
    Valor da inscrição: R$50,00.  A preleto-
ra será Maria Melnik, do Estado do Para-
ná.  
7.CONVENÇÃO BATISTA GOIANA 
     Será realizada nos dias 1, 2 e 3 de 
Maio na cidade de Catalão.  
8.CONFERÊNCIA.   
        As igrejas de Rio Verde, PiB de Apa-
recida e  a nossa, estão vendo a possibili-
dade de  fazer uma parceria para  trazer   
o pastor  Ebenézer  Carlos,  que foi o pre-
gador oficial da Convenção Batista Brasi-
leira, para fazer uma Série de Conferên-
cias  em nossas igrejas, em três fins de se-
mana.     
      Este assunto foi levado para liderança 
da nossa  Igreja na reunião que aconteceu 
no sábado passado.Só falta acertar a me-
lhor data para o preletor e as igrejas—em 
junho ou outubro.  
9.PROGRAMA CONFIRMADO. 
      Foi confirmada a presença em nossa 
Igreja do grupo de crianças órfãs da Áfri-
ca do Sul. Watoto, nos dias 28 e 29 de 
Março.  
10.CONTAM COM AS NOSSAS ORA-
ÇÕES: 
   Antônio, cunhado da irmã Marta. Hennzo
(ccom 7 anos) internada no HC com proble-
ma renal grave.. O irmão Fernandes Amo-
rim(pai), em tratamento.  Os irmãos: Nilton 
Joaquim e Ernestina.   
11.PGMs. 
     Estão se reunindo durante a semana.  
Participe! 
12.CONTA BANCÁRIA 
     Informamos que atualmente a igreja só 
tem conta no Banco do Brasil.  
     Ag. 3648X;  
     Conta: 123246-0  
     CNPJ 001474700001-82. 
 

Boas-vindas e Comunicações 
Prelúdio Instrumental 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Recitativo Bíblico (Salmos 7.17) 

“Eu louvarei ao Senhor segundo a 
sua justiça, e cantarei louvores ao 

nome do Senhor altíssimo.” 
  
Ofertório e Cânticos 
Oração de gratidão 
 

Programa especial 
Tema: Mulher, seja como um girassol 

Coreografia - Grupo de Artes 

Homenagens 

 
Momento missionário 
 

“Alegrem-se sempre no Senhor.  
Novamente direi: alegrem-se!  
Seja a amabilidade de vocês  

conhecida por todos. Perto está o  
Senhor.” (Filipenses 4.4,5) 

 
Oração por missões 
Agradecimentos finais 

 

NOITE 

Boas-vindas e Comunicações 
Chamada ao Louvor e adoração  
 
Leitura Bíblica em Uníssono:  

Efésios 2.8-10 
Porque pela graça sois salvos, por meio 
da fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus. Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie; Porque somos feitu-
ra sua, criados em Cristo Jesus para as 

boas obras, as quais Deus preparou  
para que andássemos nelas. 

 
Hino: “Firmeza” 366 CC  
Oração  
Conhecendo os nossos visitantes 
 
Momento missionário 

 
“Alegrem-se sempre no Senhor. Nova-
mente direi: alegrem-se! Seja a amabi-
lidade de vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.” (Filipenses 4.4,5) 
 
 
Ofertório  e Cânticos 
Oração pelas crianças e pelas ofertas. 
 
Inspiração Musical  
 
Mensagem Bíblica:  

Pr. Aldimar Miranda 


