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PASTORAL
Ensinos de Jesus sobre a oração

    A vida ministerial de Jesus com toda
sua intensidade e desafios só foi possí-
vel porque orava intensamente. Além de
orar muito, sozinho ou com os discípu-
los, Ele apresentou uma abordagem di-
ferente. Ele não apenas orou, mas nos
ensinou a orar. Quando lemos sobre sua
vida de oração aprendemos que orar vai
além de passar um tempo com Deus.
   Aprendemos, analisando a vida de
oração de Jesus, que orar não se trata
apenas de passar muito
tempo em oração. Orar não é
apenas o tempo cronológico
contando os minutos do
relógio. Orar tem a ver
também com os assuntos
apresentadosna oração;
vejamos alguns exemplos:
      1. Ele ensinou orar pelos inimigos,
em Mateus 5:44 – Ao citar uma
passagem do Antigo Testamento sobre
amar o próximo e odiar o inimigo, neste
texto ele ordena orar pelos inimigos. Que
elemento assustador e intrigante orar
pelos inimigos e pelos que perseguem.
A oração vai além de um tempo
cronológico; tem a ver também com o
conteúdo e o direcionamento de Cristo.
Portanto, passar tempos em oração
pelos motivos errados pode nos levar a
lugar nenhum; pelo contrário, podemos
estar jogando palavras ao vento. Se não
oramos pelos que nos perseguem e
pelos inimigos não cumprimos as leis
de Cristo.
     2. A oração não obedece a um lugar
especifico – Mateus 6:6 – “Tu, quando

orares, vai para o teu
quarto e, após ter
fechado a porta,
orarás a Teu Pai.” – O lugar de oração é o
lugar de nossa intimidade com Deus.
Orar  no quarto é orar no dia-a-dia, em
todo o momento. Orar no quarto é entregar
a casa para Deus. É convidá-Lo a estar
conosco em todo ambiente residencial.
Não adianta orar no quarto. se a casa está
desprotegida e vazia da presença de

Deus. Não adianta orar muito e
não orar pela casa e pela família.
Não adianta orar muito na igreja
e não orar nada em casa. O lugar
da oração será onde estivermos
com Ele e Ele conosco. Orar no
quarto é reconhecer que
precisamos parar, frear, nos

recolher diante de Sua presença.
       3. A oração não obedece a um modelo
ou reza específica – Mateus 6:7 – “Quando
orares, não useis de vãs repetições, como
fazem os pagãos; pois imaginam que
devido ao muito falar serão ouvidos.” A
oração brota de um relacionamento diário
com Deus. As palavras deste
relacionamento brotam como brotam as
raízes de uma semente plantada numa
terra seca. O coração seco, mas regado
pela presença de Deus, transborda com
palavras vivas, sinceras, que chegam ao
Pai. De fato, Deus não é surdo e tem
excelente memória.
        Que o Senhor nos ajude não apenas
a orar em todo tempo, mas também orar
pelos motivos e maneiras corretas. Que
Deus nos abençoe!

 Pr. David Pereira

A oração vai além
de um tempo

cronológico, tem a
ver também com o

conteúdo e o
direcionamento

de  Cristo.



Boletim Dominical IMB 3

Avisos e Notas
crianças (ligue para o Min. de Missões) e
das ofertas específicas para a construção
do templo naquele local.

6 RIACHO  FUNDO  II
    A Diretoria da Igreja aprovou, “ad
referendum” da Assembleia, a contratação
da empresa JVC Instalações Elétricas para
elaborar os projetos das instalações
(elétrica, hidrosanitária, telefonia, águas
pluviais, incêndio, descargas atmosféricas,
ar condicionado) para a construção de
nossa congregação no Riacho Fundo II. O
prazo para entrega dos projetos é de 15
dias úteis a partir de 15/04.  Assim que
tivermos os projetos, iniciaremos o
levantamento de preços para a conclusão
da construção.

7 CONTRATAÇÃO  DE  FUNCIONÁRIO
    A Administração da Igreja informa a
abertura de 01 (uma) vaga para contratação
de um Auxiliar Técnico para o quadro de
funcionários. É exigido o segundo grau
completo e é desejável que o candidato
possua cursos técnicos e/ou experiência
na manutenção de equipamentos de
informática, telefonia, câmeras, sistemas
de vigilância, equipamentos de áudio e
vídeo.  O prazo para os interessados
enviarem currículo para nossa gerente
executiva foi prorrogado até 30 de abril.
Enviar para o e-mail:
gerexecutiva@imbb.org.br.

8 ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA MEMORIAL
– AFAM 2020

Deverá ser realizado nos dias 31 de
outubro, 1º e 02 de novembro de 2020. Entre
em contato com os Irmãos Esdras Queiroz
e Danícia para obter mais informações e
fazer inscrição.

9   LEITURA   BÍBLICA
      Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 19/04 - Sl 25-27
     • Dia 20/04 - Sl 28-30
     • Dia 21/04 - Sl 31-33
     • Dia 22/04 - Sl 34-36
     • Dia 23/04 - Sl 37-39
     • Dia 24/04 - Sl 40-42
     • Dia 25/04 - Sl 43-45

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

e-mail da Gerente:
gerexecutiva@imbb.org.br

1   PANDEMIA
     Desde 15 de março, os cultos públicos
de nossa Igreja têm sido realizados com a
presença somente de membros do
Conselho Pastoral, auxiliados pelos
músicos de plantão e pelas equipes de
transmissão via Internet, tendo em vista as
normas sanitárias para evitar o contágio
pelo vírus da atual Pandemia.

2 CULTOS  DE  ORAÇÃO
– O culto de oração matinal está sendo

realizado por teleconferência (Zoom), de 8h
às 8h30. Quem quiser participar ligue para
o pr. Francisco (99-319-5873) antes do
horário e peça o “link”.

– O culto de oração de 4ª feira está
sendo transmitido ao vivo pelo Youtube às
19h30. Participe acessando a transmissão
via Internet.

3  MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO E
COMUNHÃO .
    O coordenador do ministério, pr.
Francisco, convida a todos para ligarem
diariamente a dois outros membros da
Igreja e orarem juntos. Além de promover a
comunhão, esta atitude nos aproximará
nestes dias difíceis que temos vivido.

4 MISSÕES MUNDIAIS – OFERTA
ESPECIAL

“Transforme o mundo com a alegria de
Jesus” – A igreja não para: a obra e a
campanha de 2020 continuam. O dia da
oferta especial é HOJE. A contribuição pode
ser feita de casa, através de transferência
bancária. Acrescente R$0,03 (três centavos)
na transferência, para identificação da oferta
para Missões Mundiais. Não fique de fora
do que o Senhor está fazendo!

5 PROJETO   CAVALCANTE (GO)
– Neste momento de dificuldades na

saúde e nos recursos financeiros das
pessoas, o ChildFund, nosso parceiro na
Ponte Social, está ajudando mais de 500
famílias em Cavalcante, praticamente um
terço da população. Você também pode
participar dessa iniciativa doando o “Kit
Compaixão” (alimentos e materiais de
higiene e limpeza) para auxiliar as famílias
carentes daquela cidade e de vilarejos
próximos, como São Domingos.  Acesse o
“link” bit.ly/childfund_covid para fazer a sua
contribuição.

– Continue participando do projeto
através da oração, do apadrinhamento de



& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular             – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.

4

Culto da Manhã (10h15) - Transmitido pela Internet
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ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações
Convite pastoral à adoração e boas-vindas
Prelúdio ............................................................................................................................................. Piano
Leitura bíblica alternada .................. Salmo 115: 1-3; 12-13 ....................................... Congregação
       PASTOR: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória,
       por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade.
       CONGREGAÇÃO: Por que diriam as nações: Onde está o Deus deles?
       No céu está o nosso Deus e tudo faz como Lhe agrada.
       PASTOR: De nós se tem lembrado o Senhor; Ele nos abençoará;
       abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão.
       TODOS: Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes.

Hino ......................... “Não a nós, Senhor” (Guilherme Kerr Neto) HCC 23 ............ Congregação
Oração
Mensagem musical ...... “Sem Jesus estão” (Waldenir Carvalho)  ..... Solo: Ana Rita Soares
Encerramento da Campanha de Missões Mundiais - 2020

TEMA:
“TRANSFORME  O  MUNDO  COM  A  ALEGRIA  DE  JESUS”

DIVISA:
“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).

Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino .......... “A Jesus Cristo contarei tudo” (Hoffman \ Ginsburg) HCC 350 ....... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical... “Jesus alegria dos homens” (J.S. Bach) ... Coro Mensageiros da Paz
Mensagem .................... A PAZ SEJA CONVOSCO  .... Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes
                                      (Texto bíblico: João 20: 19)
Hino ...................... “Sou feliz com Jesus” (Spafford \ Entzminger) HCC 329 ......... Congregação
Oração e bênção
Poslúdio ...........................................................................................................................................  Piano
Recessional ......................................................................................................................Piano e órgão
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NÃO   A   NÓS,   SENHOR

Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória,
por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade.

Por que perguntam as nações: “Onde está nosso Deus?”
No céu está o nosso Deus; e tudo faz como Lhe agrada.

Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas,
e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos?

A   JESUS   CRISTO   CONTAREI   TUDO

1. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar;
os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar.

A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição;
aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução.

2. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer;
só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger.

3. Sei que este mundo quer atrair-me, do bom caminho me desviar;
mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar.

SOU   FELIZ   COM   JESUS

1. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor  a mais forte sofrer,
oh, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou!

Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.

2. Embora me assalte o cruel Satanás, e ataque com vis tentações;
oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus!

3. Meu triste pecado, por meu Salvador  foi pago de um modo total.
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual! Sou feliz, graças dou a Jesus.

4. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar;
em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus.



ORDEM  DO  CULTO
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Culto da Noite (19h00) - Transmitido pela Internet

Boletim Dominical IMB

& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular        – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.

Avisos e comunicações

Convite pastoral à adoração e boas-vindas

Prelúdio .............................................................................................................................................. Piano

Recitativo bíblico ........................................... Atos 4: 11-12 ............................................ Congregação

“Este Jesus é a pedra que vocês, construtores,

rejeitaram, e que se tornou a pedra angular.

Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há

nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.”

Cântico ...................................... “Para adorar-Te” (Tim Hughes) .............................. Congregação

Oração

Mensagem musical ................. “Louvai-O” (Michael W. Smith) ................ Coro de  Adolescentes

Momento missionário

TEMA:

“TRANSFORME  O  MUNDO  COM  A  ALEGRIA  DE  JESUS”

DIVISA:

“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)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Cântico ................. “Grandioso é o Senhor” (Chris Tomlin\Hiram Rollo Jr.) .......... Congregação

Oração intercessória

Mensagem musical .... “Levanta  a  tua  voz  e  anuncia” (M. Mathias \ M. Gatz) ...Solo: Leonardo Souza Silva

Mensagem ....TRANSFORME  VIDAS COM O EVANGELHO DE JESUS ..... Pr. Jair Sousa Pereira

                                               (Texto bíblico: Mateus 9: 9-13)

Cântico .................................... “Visão de Deus” (Gláucia Carvalho) ....................... Congregação

Oração e bênção

Poslúdio ............................................................................................................................................. Piano

Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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PARA   ADORAR-TE

Só Tu, Jesus, és a luz para as trevas,
dá-me visão do Teu ser.

Tua grandeza, poder, majestade,
quero expressar Teu querer.

Para adorar-Te, para exaltar-Te, para contemplar-Te, eis-me aqui,
pois Tu somente és digno, santo e amoroso. És maravilhoso para mim.

Eterno Rei, exaltado em glória, és soberano Senhor.
Vieste até nós, tão humilde nasceste, por nós morreste em amor.

GRANDIOSO   É   O   SENHOR

Vestido de esplendor o Santo Deus de amor,
Rei da Criação, Rei da Criação.

Na luz envolto está, pra sempre reinará,
o Deus da salvação, o Deus da salvação.

Grandioso é o Senhor! Cantarei: grandioso é o Senhor!
Seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor!

Eterno, imortal, princípio e final,
Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus.

Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador.
Ele é o trino Deus, o trino Deus.

VISÃO   DE   DEUS

Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus.
Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu.

Eu preciso deixar que Ele use a mim.
Eu preciso estar pronto pra dizer: “Eis-me aqui”.

Deus nos quer povo unido numa só intenção.
Este corpo existe, se existe missão;

é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar.

Missionário quero ser, emissário do amor,
pra dizer a todo homem, que Jesus é o Senhor.

Que Deus fale à minha vida, e que eu sempre O possa ouvir,
e dizer: “Estou pronto, Jesus, eis-me aqui”.



Mensagem:  A PAZ SEJA CONVOSCO
Texto bíblico: João 20: 19

Mensageiro: Pr.  Francisco Carlos Soares de Menezes
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  TRANSFORME VIDAS COM O EVANGELHO DE JESUS
Texto bíblico: Mateus 9: 9-13

Mensageiro: Pr.  Jair Sousa Pereira

Boletim Dominical IMB

Mensagem da Noite
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Representação Gráfica – Dízimos e Ofertas
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“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as
primícias de toda a tua renda; assim se encherão de
fartura os teus celeiros, e trasbordarão de mosto
os teus lagares (Provérbios 3: 9,10)”. Os gráficos
abaixo indicam o percentual atingido do orçamento
mensal e o número de contribuintes membros da
Igreja. Os valores recebidos são direcionados
exclusivamente para a execução dos projetos e
atividades aprovados em assembleias da Igreja. Seja
fiel à orientação da Palavra e acompanhe a utilização
dos recursos financeiros.

Oremos por nossos Irmãos: Alda Villas Boas Teixeira de Carvalho (3248-2497); Cândida Esther
Pimentel (3568-6513); Carlos Torquato da Silva (3242-7632); Cláudia e Mirtes Ferraz (3226-4719);
Edyr Benjamim de Souza e seu esposo Zaire Carvalho de Souza (3468-7703); Emília Maria da Costa
(98466-6987); Helena Carneiro Leite (99975-1055); Juliana Nazareth Regueira Burgos (98335-0618);
Lídia Santos de O. Dias (63-99919-2146); Luiz Hastimphilo Mestrinho (3234-2783); Maria Martins
Costa (3443-9877); Nieda Hollanda (3344-9583); Norma Zilda Dourado Lacerda (M. Surdos: 98429-
8572); Otaídia Couto Vasconcelos (3367-1420); Zilá de Oliveira Veiga (3561-3160); (Tiago 5:15).

Para a segurança da Igreja, evite contribuir
em dinheiro. Faça cheques nominais à Igreja
Memorial Batista ou deposite suas contribuições
nas contas da Igreja (CNPJ: 00.105.510/0001-23),
trazendo os respectivos comprovantes ou
enviando por e-mail.
BB: Ag. 1004-9 C/C 13729-4;
BrB: Ag. 059 C/C 601740-5,
Itaú: Ag. 0522 C/C 17288-1
Ag. 0522 C/C 80001-0 (Reforma do Templo).
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Intercessão (Emergenciais)

Contribuições Realizadas – ABRIL Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
19/04 - Alda Villas Boas Teixeira de Carvalho
(3248-2497); Helbem Vieira dos Santos (3046-
3974); Maria Zenaide Ferraz Rocha de Oliveira
(3965-4515); Zilda da Silva Vidal (3456-1386).

20/04 -Abraham Lincoln Ferreira Cardoso (3380-
4316); Ana Lúcia Villar Vianna Baptista (3340-
7988); Giovana Lacerda Soares (3397-4114);
Gisele Gois Pereira da Silva (3877-1148); Luciene
Alves Dias de Alencar; Maria Heloisa Teixeira
Mendonça (3272-1325); Maria José Torquato de
Andrade; Stella Regina de Paula Santiago
Bahiense; Terezinha Almeida Papa (3034-3358).

21/04 - Antônio Alberto Rocha Accioli (3203-6041);
Ezeran Eran Paula de Morais (3222-0081); Lúcia
Maria Vilela Cabral (3245-3422); Maria do Carmo
Monteiro Marques (3272-4757); Raísa Caroline
Azeredo de Lima; Ruth Canêdo de Macêdo
Manhães de Almeida (3443-8510).

22/04 - Beatriz de Oliveira Teixeira Pinto (3788-

8922); Carla Patrícia Maia de Medeiros Mathias
(3542-1080); Daniel Nogueira Vaz (3273-9472);
Patrícia Mello Garrido Ishida (3248-5455).

23/04 - Alexandre Willik Neto (3273-25329);
Isabelle Albuquerque Menezes (3203-6980); Leo-
nora Moura Brasileiro do Valle (3051-1914); Lia
Gomes Lima Mangueira; Lóren Alvim Araújo (3353-
4870); Ronaldo Borges Gomes (3435-7788);
Roseneide Freire de Alvarenga; Rute Ignowsky
Borba (3081-01289).

24/04 - Bruno Alexandre Alves de Couto (3346-
5951); Dalila Walkyria Tôrres Pinto (3349-4352);
Delvany de Souza Lima (3879-7943); Marcelo
Daiha Castro Araújo (3349-3572); Marco Antônio
da Cruz Borba (3081-0128); Wanda Ferreira
Vasconcellos (3032-7133).

25/04 - Joselita Viana e Silva (3234-2471); Zuleide
Guerra Antunes Zerlotini (3226-0884).

12/04 Total Jun MarMar
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HOJE - 19.04 PRÓXIMO DOMINGO - 26.04

Escalas de Serviço

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Marcos Rosa (M) e Davi

Viza (N), Oper. Monitor => Claudio

Flepa (M) e Claudio Flepa (N), Oper.

Som Internet => Alexandre Vieira (M)

e Rosber Júnior (N).

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Kátia Cristina Carvalho Araújo; Dgian

Pereira de Oliveira; Ellen Correia

Araújo.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Albérico Florêncio Lucas Jr.

Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Matheus Machado

(Fábio P.) (M) e Davi Viza (N), Oper.

Monitor => Claudio Flepa (M) e

Claudio Flepa (N), Oper. Som Internet

=> Sophia Dutra (M) e Rosber Júnior (N).

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Ester de Almeida Lima; Darlene

Coelho Sepúlveda Contaifer.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Robson Granja Cardoso

Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)



Revisão do Boletim: Roberto Torres Hollanda

NOSSA  MISSÃO
Levar pessoas a Cristo, à participação na

adoração, à comunhão na família de Deus e,
fundamentada na Bíblia, capacitar para o serviço
do Senhor.

NOSSA  VISÃO
Ser uma igreja relevante e íntegra, acolhedora

e propiciadora da descoberta, da capacitação e
do exercício dos ministérios de cada pessoa, em
pequenos grupos ou na grande congregação.

NOSSOS  VALORES
  1) a alegria em pertencer a Cristo e fazer parte

da Família Memorial Batista;

Calendário de Atividades
DOMINGO
09h – Escola Bíblica e Classes de Candidatos ao Batismo
09h – 10h e 18h15 – 18h50 – Biblioteca
10h15 – Culto
19h – Culto

TERÇA-FEIRA
15h – MMCM – Reunião conjunta/Oração nos lares

QUARTA-FEIRA
19h30 – Culto de Intercessão e Estudo Bíblico

QUINTA-FEIRA
14h – 17h – Serviço Social (Celeiro e Sala Dorcas)

SEXTA-FEIRA
15h – Reunião do GVC (quinzenalmente)

SÁBADO
16h00 – Min. com Surdos – Culto de Oração
19h30 – Encontro Jovem
19h30 – Coolteen (Adolescentes)

Período da Manhã – Recreação e Esporte no Campo de
Futebol e no Ginásio Polivalente – Grêmio Memorial.

Tarde e Noite – Ensaios dos Coros

Pr. David Pereira - Pastor Titular
MM. Antonio Henrique Lino Melo e Silva - Ministério de Música

Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes - Ministério de Integração e Comunhão
Pr. Jair Sousa Pereira - Ministério de Missões

Conselho Pastoral

Sul da Ásia (JMM) – Pr. Ael e Bel Oliveira
Albania (JMM) – Pr. Henrique e Henriqueta Davanso

Ucrânia (JMM) – Miss. Anatoliy Shmilikhovskyy
Espanha - Pr. Cláudio e Érica Ferreira

Tailândia – Pr. Bruno e Ana Cecília Granja Vila Nova
Lar Batista F. F. Soren-TO (JMN) – Pr. Robson e Judite Pereira

Ananindeua-PA (JMN) – Pr. Marcos e Graciely Chaves
Projeto Xerentes – Tocantínia-TO (JMN) – Pr. Rinaldo de Mattos

Projeto Xerentes – Tocantínia-TO (JMN) – Pr. Werner Seitz
Missão Cavalcante-GO – Pr. Paulo Dias e Miss. Lídia Oliveira

Missão Vale do Amanhecer – Pr. Cleber Rodrigues
PIB da Expansão do Setor O-DF (Missões Locais/CBPC) – Pr. Denilson e Sara Gomes
Paes Landim-PI – Associação das Igrejas Batistas – Ev. Giuvan D’santtos Machado

Mucajaí-RR – Evangelização Indígena – Povo Ninan – Miss. Alfredo e Tatiana D’Artibale
Tefé-AM – Ribeirinhos – Miss. Natalino e Hanna

Missão com Pescadores - MA – Pr. Reinaldo Leareno
Projeto Cristolândia – Pr. Paulo Sales e Geisa da Silva

Projeto Fábrica de Sorrisos – Dr. Leonardo Vargas

Ação Missionária

Congregação no Riacho Fundo II - Pr. Manoel Pereira de Oliveira
Congregação no Jardim Botânico (Lago Sul) - Pr. Renato Goes Damasceno

Ação Evangelizadora

Pr. James Musgrave Jr.
Pr. Éber Vasconcelos
Pr. Norton Riker Lages

Pastores Eméritos

  2) a excelência na adoração comunitária, com
ênfase na pregação bíblica e na execução
musical de qualidade;

  3) a constituição e a manutenção da família nos
princípios bíblicos;

  4) a legitimidade e a dignidade do ministério pastoral;
  5) a ação social altruísta;
  6) a transparência e a participação comunitária

na gestão administrativo-financeira;
  7) a intermediação do amor de Deus por meio da

evangelização e da ação missionária;
  8) o discipulado e maturidade cristã;
  9) a integração das gerações; e,
10) a comunhão e a confraternização comunitárias.


