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PASTORAL
A Igreja que persevera no poder de Deus

      Prosseguindo no tema anual propos-
to à Igreja sobre a perseverança, inicia-
mos o mês de maio, mês da família, es-
crevendo sobre o “Poder de Deus.” Uma
das características do grupo de Irmãos
que se reuniam, além da doutrina, co-
munhão e oração, era a ação poderosa
de Deus através dos discípulos. Os dis-
cípulos agiam no poder de Deus dando
continuidade à obra redentora e
propagadora do evangelho de
Jesus Cristo.
      O  livro  de  Atos  nos  diz:
“Mas recebereis poder, ao
descer sobre vós o Espírito
Santo, e sereis minhas
testemunhas, tanto em
Jerusalém, como em toda
Judeia e Samaria, e até aos confins da
terra.” (Atos 1:8). Na sequência do
mesmo capítulo de Atos encontramos o
seguinte texto: “Voltando para
Jerusalém... todos estes perseveravam
unânimes em oração...” (Atos 1:12 e 14).
       Uma sequência de atitudes e práticas
eram percebidas no estilo de vida dos
primeiros discípulos. A oração sempre
presente na vida da Igreja, tornando-a
poderosa e dinâmica. Uma Igreja que
adora e ora é uma Igreja poderosa nas
mãos de Deus.
    Assim que o Espírito Santo foi
derramado entre eles foram tomados de
grande poder. Cheios da presença de
Deus pregavam a Palavra com
veemência salvando vidas e
consagrando pessoas. A pregação de

Pedro resultou na

conversão de quase

três mil pessoas

conforme o relato de Atos 1:41. Muitos

eram tomados de espanto pelo que viam.

          No capítulo três da narrativa de Atos

dos apóstolos, Pedro e João indo ao

Templo se depararam com um paralítico

que pedia esmolas. Pedro o curou no

poder de Deus. Assim, a Palavra de Deus

prevalecia no cumprimento dos

propósitos de Deus.

   Não apenas sinais e prodígios

eram realizados pelos

discípulos. O testemunho diário

dos que iam sendo salvos

demonstrava a graça salvadora

do Cristo ressuscitado. Todos

os que criam tinham tudo em comum.

Eram alegres e participativos no reino.

Louvavam a Deus e a simpatia era

percebida como diferencial dos novos

discípulos. Isto também era poder de

Deus.

         Louvamos a Deus por aquele tempo

de testemunho vivo e contagiante dos

primeiros cristãos. Louvamos a Deus

pela Igreja de HOJE, a noiva de Cristo,

comprada por bom preço. Louvamos a

Deus pelo poder de Deus exercido pelos

crentes de HOJE. Os que oram, pregam,

confortam, consolam, aconselham,

ensinam, dirigem, lideram, e tantos outros

testemunhos, também usados por Deus

com grande poder para edificar a Sua

Igreja e prepará-la para a volta do Noivo.

 Pr. David Pereira

O testemunho diário
dos que iam sendo

salvos demonstrava
a graça salvadora

do Cristo
ressuscitado.



Boletim Dominical IMB 3

Avisos e Notas
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.

5 RIACHO   FUNDO  II
    Encontram-se em elaboração, pela
empresa JVC Instalações Elétricas, os
projetos das instalações (elétrica,
hidrosanitária, telefonia, águas pluviais,
incêndio, descargas atmosféricas, ar
condicionado), para a construção da nossa
congregação no Riacho Fundo II.  Assim
que tivermos os projetos, iniciaremos o
levantamento de preços para a conclusão
da construção.

6 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.

7   LEITURA   BÍBLICA
      Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 03/05 - Sl 67-69
     • Dia 04/05 - Sl 70-72
     • Dia 05/05 - Sl 73-75
     • Dia 06/05 - Sl 76-78
     • Dia 07/05 - Sl 79-81
     • Dia 08/05 - Sl 82-84
     • Dia 09/05 - Sl 85-87

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 PROJETO   CAVALCANTE   (GO)
– Continue participando do projeto

através da oração, do apadrinhamento de
crianças (ligue para o Min. de Missões) e
de oferta específica para concluirmos  a
construção.

– Neste momento de dificuldades na
saúde e nos recursos financeiros das
pessoas, o ChildFund está ajudando mais
de 500 famílias em Cavalcante,
praticamente um terço da população. Você
também pode participar dessa iniciativa



& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular             – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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Culto da Manhã (10h15) - Transmitido pela Internet

Boletim Dominical IMB

ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações
Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração
Prelúdio ............................................................................................................................................. Piano
Leitura bíblica em uníssono....................... Salmo 96: 1-4 ......................................... Congregação

“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome; proclamai a Sua salvação, dia após dia.

Anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos, as Suas maravilhas.
Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado,

temível mais que todos os deuses.”

Hino ... “Aleluia! Aleluia! gratos hinos entoai” (Wordsworth \ Ginsburg) HCC 60 .. Congregação
Oração
Mensagem musical .................... “Quanto amor” (Paulo Baruk) .................... Solo: Nara Tafani
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino ...... “Descansando no poder de Deus” (Hoffmann\Pitrowsky) HCC 330 ... Congregação

1. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos braços do meu Deus,
vou seguro, descansando no poder de Deus.

2. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo Seu poder, descansando no poder de Deus.

3. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus.

4. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus.
Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus.

Momento de oração
Mensagem ................................... A  ROCHA  DO  SOCORRO .............................. Pr. David Pereira
                                                 (Texto bíblico: 1 Samuel 7: 7-12)
Mensagem musical ......... “Em  memória de  Mim” (R. Courtney \ B. Red) ....... Coro  Memorial
Celebração da Ceia do Senhor

Pão e Cálice .............. “Rude cruz” (George Bennard) HCC 132 ............ Congregação
Cântico ................ “Aleluia ao Cordeiro” (Don Moen/Debbye Graafsma) .............. Congregação
Oração e bênção
Poslúdio ........................................................................................................................................... Piano
Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã
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ALELUIA!  ALELUIA!  GRATOS  HINOS  ENTOAI

1. Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai.
Jubilosos e contentes, hinos a Jesus cantai.

Pra livrar-nos do pecado, triste morte padeceu;
triunfando dessa morte, Ele vida eterna deu.

2. Cristo, Redentor divino, o pecado aniquilou e alcançou
a mesma bênção para os que Ele resgatou.

Eis milhares de milhares a prestar-Lhe adoração,
descobrindo em Sua obra vida, luz e salvação.

3. Aleluia! Aleluia! A Jesus rendei louvor.
Aleluia eternamente ao bendito Redentor!

Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz.
Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz! Amém.

RUDE  CRUZ

1. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor.
Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz; suas bênçãos em vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz ‘té por uma coroa trocar.

2. Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim porque nela Ele me resgatou.

3. Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter.

ALELUIA   AO    CORDEIRO

Nós somos parte da Tua família, ó Deus, de várias tribos e nações.
Este é o Teu povo remido na cruz, livre por Cristo Jesus.

Não há palavras que expressem o real louvor, tampouco há pra dizer da gratidão,
mas vamos do coração um canto erguer, e a voz levantar.

Aleluia ao Cordeiro, Aleluia a Jesus! Aleluia, Aleluia pelo sangue lá na cruz!
Toda língua, toda voz, toda tribo e nação, dando glórias, dando honras

e louvando ao Cordeiro de Deus.

Todo joelho a dobrar, toda língua a confessar que é Senhor! É Senhor! É Senhor!

Aleluia ao Cordeiro, Aleluia a Jesus! Aleluia, Aleluia pelo sangue lá na cruz!
Toda língua, toda voz, toda tribo e nação, dando glórias, dando honras

e louvando ao Cordeiro.
Aleluia ao Cordeiro, Aleluia a Jesus! Aleluia, Aleluia pelo sangue lá na cruz!

Toda língua, toda voz, toda tribo e nação, dando glórias, dando honras
e louvando ao Cordeiro de Deus. (Aleluia!)
E louvando ao Cordeiro de Deus. (Aleluia!)

E louvando ao Cordeiro de Deus, Jesus, o Senhor!



ORDEM  DO  CULTO
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Culto da Noite (19h00) - Transmitido pela Internet
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& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular        – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.

Avisos e comunicações

Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração

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

Leitura bíblica em uníssono ............. 1 Crônicas 16: 34-36 ....................................... Congregação

“Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom;

porque a Sua misericórdia dura para sempre.

E dizei: Salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações,

para que rendamos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor.

Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade.

E todo o povo disse: Amém! E louvou ao Senhor.”

Hino ...... “Bendito seja sempre o Cordeiro” (Guilherme Kerr Neto) HCC 80 ..... Congregação

Oração

Mensagem musical ............... “Deus, Tu és santo” (Eddie James) ............... Coro da Juventude

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Cântico ....................................... “Doce nome” (Gláucia Carvalho) ........................... Congregação

Momento de oração

Mensagem musical ............. “Brilha Tua luz em mim” (Samuel Lóia) .............. Família Barreto

Mensagem ................................... DEUS E  O  NOSSO  VALE ............................... Pr. David Pereira

                                                   (Texto bíblico: Salmo 23: 4)

Cântico ................................. “Deus cuida de mim” (Kléber Lucas) .......................... Congregação

Oração e bênção

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

Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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BENDITO SEJA SEMPRE O CORDEIRO

1. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.

2. Remidos, comprados, do mundo inteiro muitos virão Te louvar.
Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

DOCE NOME

Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser.

Jesus! Que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração.
Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

DEUS  CUIDA  DE  MIM

Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.

Se uma porta se fecha aqui,  outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.

Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das Suas asas,

Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa,
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim na sombra das Suas asas.
Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho,

pois sei: Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção,
é preciso tomar decisão.

Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.

Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim.



Mensagem:  A  ROCHA  DO  SOCORRO
Texto bíblico: 1 Samuel 7: 7-12
Mensageiro: Pr.  David Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  DEUS E O NOSSO VALE
Texto bíblico: Salmo 23: 4

Mensageiro: Pr.  David Pereira
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Mensagem da Noite

9

   ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



10

Representação Gráfica – Dízimos e Ofertas

Boletim Dominical IMB

“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
03/05 - Alícia Hartmann Monteiro (3257-8041);
Francilene Cristina Pereira de Souza (3901-2510);
Judite Ana dos Santos (3263-4131); Maria
Aparecida de Azevêdo K Tavares; Matheus Soa-
res Machado (3879-8125); Mutaleci de Góes
Miranda (3551-4210); Victoria Silva Pinto;
Wanderson Alves Inocêncio.

04/05 - Gisela Cardoso de Britto (3361-8342); Mário
Soares de Brito.

05/05 - Flávia de Carvalho Antunes V Ribeiro
(3567-3727); Lauro Cruzaltense Vieira Concei-
ção (3264-9204); Marcelo Brandão de Araújo
(3311-4006); Mislene Pereira da Costa Félix (3233-
1738); Rayssa Soares de Brito (3347-3479).

06/05 - Ana Paula Quintes Bonifácio (3256-8323);
Cristina Gomes de Sousa (3485-8807); João Ba-
sílio Dias de Medeiros; Karla Regina Almeida de

Melo Nunes (3053-0716); Lucília Mary Fonseca
do Valle (3244-1025); Renilda Carvalho de Olivei-
ra (3272-5144).

07/05 - Andreia Gois da Silva Oliveira (3263-9888);
Charliston Ayres Homem (3483-4169); Henrique
dos Santos Cardoso (3380-4316); Marcelo José
Neves Cruz (3272-1091); Mariana Valle Caval-
cante de A Albano (3244-1025); Sirney Haykawa
Cunha (3551-8398).

08/05 - Ana Clara Fontana Batista; Devanir Martins
Lopes (3399-4723); Patrícia Nogueira Pereira Lôbo
Ribeiro; Raquel Souza Pereira (3327-9889); Valter
de Souza Oliveira; Vivian Santiago Araújo (3029-
2426).

09/05 - Alessandro Trindade Ventura (3963-3891)
Haiane Batista Pinto (3104-3960); Wendell de
Sousa Oliveira (3963-0181).

12/04 Total Jun MarMar
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HOJE - 03.05 PRÓXIMO DOMINGO - 10.05

Escalas de Serviço

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

=> Alexandre Vieira (M) e Rosber

Júnior (N).

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Mônica Teixeira Gonçalves Accioli;

Dgian Pereira de Oliveira; Darlene

Coêlho Sepúlveda Contaifer.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Robson Granja Cardoso

Noite: Darcy Freire Miranda

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Paulo Rogério (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:

Cíntia Campos Silva; Deimiluce

Lopes Fontes Coaracy.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Darcy Freire Miranda

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.


