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Boletim Informativo Semanal — 30 de Junho de 2019 

PASTORAL: 

EU + VOCÊ = NÓS 
BATISTAS JUNTOS NO AVANÇO DO REINO EM GOIÁS! 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”  
(Sl. 133.1) 

 
O povo de Deus em Goiás precisa ter uma Visão Geral do Estado de 

Goiás para ver as oportunidades que o Senhor está concedendo a cada 
discípulo de Cristo em Goiás. A história dos Batistas em Goiás, é contada 
por homens e mulheres de Deus que dedicaram a vida para alcançar esse 
Estado. 

Devemos continuar na tarefa de ver no mínimo uma igreja em cada 
município do Estado. Não existe um número máximo de igreja por municí-
pio, mas existe um número mínimo por município.  

 O total de municípios do Estado de Goiás são 246, divididos em 
10 regiões de planejamento segundo o banco de dados do Instituto Mauro 
Borges (IMB). A Convenção Batista Goiana (CBG) é responsável por al-
cançar 8 dessas regiões. Fica de fora do radar missional da CBG a região 
Nordeste Goiano e a Região entorno do DF. A tarefa das igrejas da CBG é 
alcançar 207 municípios. Já alcançamos 99 municípios, ainda falta alcan-
çar 108 municípios.  

 Essa pesquisa de dados dos municípios realizada pela Gerencia de 
Missões da CBG, tem como finalidade apoiar as igrejas na pesquisa dos 
municípios da sua região sem trabalho Batista. Que esses dados possam 
despertar a sua igreja à orar ao Senhor, buscando uma estratégia missio-
nal adaptável para alcançar os município da sua região.  

Oro pedindo a Deus que sejamos unidos e juntos trabalhando para 
alcançar esses municípios. A tarefa é para todas as igrejas, uma igreja 
fará muita coisa sozinha, mas não todo o trabalho que precisa ser feito.  

 
 Pr. Rodrigo Pereira  

Gestor de Missões da CBG  
(adaptado)  

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

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO: 
06- Show de talentos infantil 
07- Ceia 
17- Culto administrativo 
27- Casamento 
 
ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 
30/06- Aliana Augusta Teixeira Seixas 
02/07- Amanda Araújo Bastos 
02/07- Liliane Cavalcante Brito 
03/07-Darilene Nogueira Gonçalves 
05/07- Cleide Cavalcante da Silva 
05/07- Lorena Vieira de Oliveira Amorim  
 
ESCALAS DO DIA: 
PREGADORES:Manhã: Pr. Ailton 
              Noite: Pr. Aldimar 
DIRIGENTES:Manhã: Tinoir 
                         Noite: Ildeu 
INTRODUÇÃO: Valmir e Iracy 
DIÁCONO DE PLANTÃO: Rosemeire 
 
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 
 
FRENTES MISSIONÁRIAS: 
 
Buriti Sereno 

Evangelista Divaldo Santos 

Paulo Pacheco 
 
Pr. Edson  
Evangelista: Osvaldo 
 
Anicuns. 

Atualmente sem liderança pastoral local 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES MANHÃ 

 
 

1.CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 
    Hoje, no horário do culto da noite, faremos o  
Encerramento da Campanha, mas não a oportu-
nidade de contribuir e orar. Contamos  com  o 
envolvimento de todos os irmãos!  
2.DOE O QUILO DO AMOR 
       Durante o mês de Junho, por iniciativa dos 
diáconos, responsáveis pela Ação Social da 
igreja, foi feita esta Campanha   de doação de  
alimentos não perecíveis, de higiene e limpeza, 
para atender  famílias necessitadas da igreja e 
das congregações. Dê a sua contribuição! Entrar 
em contato com os diáconos.  
3.CEIA DO SENHOR. 
    Será ministrada no próximo domingo, no 
horário do culto da manhã. Estão escalados 
para ajudar na ministração os irmãos: Ário, 
Maria Emília e Rosimeire. 
4.INFORMAÇÃO   ADMINISTRATIVA  
    No culto administrativo a igreja aprovou  
convidar  para ser preletor por ocasião do seu 
aniversário, no mês de Novembro,  o pastor 
Abner Murilha. Ele é mestre em ciências médi-
cas, faz doutorado em psiquiatria na USP, é 
psicólogo, é pós-graduado em aconselhamento  
cognitivo e temperamental; é professor da Fa-
culdade Teológica Batista de São Paulo.  
     Ele Falará sobre o tema: “a saúde total da 
Igreja”   Foi mensageiro  no Congresso da Or-
dem dos Pastores Batistas do Brasil,  realizado 
no Centro de Convenções  da cidade de Natal, 
por ocasião da Convenção Batista Brasileira.  
    A igreja aprovou também, convidar o pastor 
Yuri Breder, da Primeira igreja Batista de Cam-
po Grande, para ser o mensageiro oficial do 
Congresso  da Juventude,  que será realizado 
no mês de Setembro.  
      A igreja aprovou ainda atender a solicita-
ção  da CBG, para o uso do templo para hos-
pedagem econômica por ocasião da Convenção 
Batista Brasileira que será realizada em nossa 
cidade no mês de janeiro de 2020.  
      Recomendar à Faculdade Teológica de 
Brasília, o irmão Daniel Cavalcante para fazer 
o curso de Teologia. E  conceder férias à secre-
taria de expediente no mês de Julho.  
5.LITERATURA. 
       Comunicamos que  a literatura da E.B.D já 
está à disposição dos irmãos na secretaria. Mas  
os alunos e professores devem procurar a dire-
ção da E.B.D.  
 

6.JUVENTUDE 
     A juventude realizou no final de semana 
passado. o seu retiro no Condomínio onde os 
irmãos Wagner e Neusa têm uma casa. Em no-
me da IGREJA agradecemos  o apoio do casal.  
     De igual forma agrademos a  liderança da 
juventude que preparou a programação; ao 
pastor Ailton como preletor;  ao  casal de conse-
lheiros: irmã Silvia e Wilson e a todos que aju-
daram direta e indiretamente.    
7.ENCONTRO DE HOMENS 
     Aconteceu ontem, na residência do irmão 
Júnio Araújo, no Setor Pedro Ludovico. Foi mais 
um encontro edificante.  A agradecemos a este  
casal que ofereceu a residência e deu todo 
apoio. 
8. BATISMOS 
    Foi transferido para o dia 7, em razão do 
impedimento de uma candidata e o encerra-
mento da Campanha de Missões. 
9.PGMs   
     Estarão funcionando somente esta semana.  
Normalmente fazemos um recesso no mês de 
julho. No Terça-feira  será na  residência do 
pastor Aldimar e na quinta-feira na casa da 
irmã Geralda.  
10. OANSE 
      Ficou decidido recomeçar este trabalho no 
primeiro sábado de Agosto. Vamos fazer pri-
meiro uma boa divulgação no bairro.  
11.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. 
12.CLASSE DE DOUTRINA 
        Funciona no gabinete pastoral às 9hs. Ve-
nha conhecer as doutrinas bíblicas fundamentais. 
Matricule-se! 
13. MOTIVOS DE ORAÇÃO 
   Pelas autoridades do nosso Brasil e pelo povo 
brasileiro Os irmãos: Joaquim; Ernestina e Nilton 
Joaquim 
 
*************************************** 

DOMINGO É O DIA DO SENHOR 
 

Boas vindas & Motivo do Culto  
Prelúdio instrumental 
 
Leituras Bíblicas selecionadas (Salmo 

147: 1; Salmo 148:1; Salmo 149:1;  
Salmo 150: 6) 

 
“Louvai ao Senhor porque é bom e 
amável cantar louvores ao nosso 

Deus; fica-lhe bem o cântico de lou-
vor. Aleluia! Louvai ao Senhor dos 

altos dos céus, louvai-o nas alturas. 
Aleluia! Cantai ao Senhor um novo 

cântico e o seu louvor na assembleia 
dos santos. 

Todo ser que respira louve ao Senhor. 
Aleluia!” 

 
Chamada à adoração: 417 HCC 
Oração de louvor 
 
Conhecendo os nossos visitantes 
Momento Missionário: Promotor de 
Missões 
 
 
 

 
 
 
 

“Meu Deus suprirá todas as vossas 
necessidades segundo as  

suas riquezas na glória em Cristo  
Jesus” (Filipenses 4.19) 

 
Ofertório e cânticos 
Oração de consagração 
Mensagem Bíblica 
Pastorais & Oração final 

NOITE 

ENCERRAMENTO  DA  
CAMPANHA DE MISSÕES  

ESTADUAIS 
 
Prelúdio instrumental 
Saudações e motivo do culto 
Oração Invocatória 
 
Conhecendo os visitantes 
Hino 437 CC – “AS BOAS-NOVAS”  
Comunicações IBJE 
 
Cânticos 
 
Teatro infantil 

 
Batistas juntos no avanço do reino 

em Goiás 
 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os 
irmãos vivam em união” 

Salmos 133.1 
 

Intercessão por missões 
 
Inspiração musical 
Oração pelas crianças 
 
Mensagem Bíblica -  Pr. Aldimar   
Ofertório -  Inspiração musical  
 
Pastorais 
Oração final  e  poslúdio 


