
Ano 58 – 07 de junho de 2020 – Nº 23

www.imbb.org.br  memorial@imbb.org.br

SGAS Via W5 Sul Quadra 905 Conjunto E
(61) 3244-8806 CEP: 70390-050 Brasília-DF

Pastor Titular: Pr. David Pereira



PASTORAL
Quais os perigos do isolamento social

para a fé cristã? (Parte I)

   O Senhor Jesus já advertia os discípu-
los sobre sinais que antecederiam Sua
volta. Lemos no evangelho de Lucas
21:11. “Haverá grandes terremotos, epi-
demias e fome em vários lugares, coi-
sas espantosas e também grandes si-
nais do céu.” O aumento da iniquidade, o
esfriamento do amor e o enfraquecimen-
to da fé, seriam também evidências de
Sua vinda. Todas as evidências, escritas
na Palavra, somadas, apontam para a
volta de Cristo.
    A pandemia provocada pelo
coronavírus nos traz um alerta
para a fé cristã. O isolamento
social prolongado se torna
um perigo para os discípulos.
Precisamos estar alertas e
vigilantes sobre este tempo
de isolamento. Destaco
alguns destes perigos:
     1. Distanciamento do local de culto - O
local de culto possui um simbolismo
muito forte na espiritualidade – há uma
identificação do fiel com o local da
adoração desde o Antigo Testamento.
Ainda que o Senhor Jesus tenha indicado
que a adoração não se restringe a um
lugar (João 4:20-21), o local do
ajuntamento representa um símbolo de
união e comunhão. Assim foi também
com a igreja de Atos que se reunia de
casa em casa e no templo.
   2. Enfraquecimento do espírito de
coletividade presente no “Corpo de
Cristo.” – Adorar em família, compartilhar
pedidos de oração, compartilhar a
Palavra, apertos de mão, ajuda
humanitária, presença dos coros, são
ingredientes que tornam o culto mais
belo, mais contagiante e fervoroso.
   3. Perda de referências - como de
Irmãos mais experientes e exemplos de

fé – Perdemos
contatos com lideres,
c o n s e l h e i r o s ,
p r o f e s s o r e s ,
mentores e os amigos.
        4. Perda do contato físico – Sabemos
da importância do contato pessoal, do
olhar, do sorriso. A comunhão nos traz
cura, alegria. É remédio contra a
ansiedade e depressão.
         5. Perda da alegria como ingrediente
da atividade cúltica – o entusiasmo – a

alegria contagiante que muitas
vezes não encontramos em
alguns lares.
  6. Limitações nas programações
e redução do repertório musical –
Número de pessoas reduzidas no
local de culto e limitação dos
capacitados a estarem presentes.

      7. Impedimento da aplicação dos
dons e talentos a serviço de Deus e ao
próximo no espaço físico do templo, como
por exemplo, ação social e
multiministério.
     8. Enfraquecimento das relações
sociais - Diminuição da convivência.
Diminuição das atividades ministeriais.
Interpessoalidade comprometida.
  9. Enfraquecimento bíblico –
Comprometimento da interação na
Escola Bíblica Dominical. Educação
infantil comprometida. Dificuldades no
discipulado.
   10.  Enfraquecimento da  fé e
surgimento  da  apostasia. -  Cultos  “on
line”  podem  levar  à  perda do  interesse
pela atividade espiritual.
        Que o Senhor nos ajude a vencer este
tempo sem perder a fé, o amor, a alegria
e a esperança no que Deus pode fazer
para nos socorrer. Tenham todos um
ótimo dia!

 Pr. David Pereira

A pandemia
provocada pelo
coronavírus nos
traz um alerta

para a fé cristã.
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Avisos e Notas
comunhão, esta atitude nos aproximará
nesses dias difíceis que temos vivido.

5     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 do Templo (notícias sobre o
andamento das obras têm sido dadas no
período de avisos antes dos cultos
dominicais).
      – As famílias carentes estão sendo
atendidas com alimentos e materiais de
higiene e limpeza. Você pode participar
dessa iniciativa doando o “Kit Compaixão”,
para auxiliar essas famílias de Cavalcante
e de vilarejos próximos, como São
Domingos. Acesse o “link” bit.ly/
childfund_covid e faça sua contribuição.

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    CASAMENTO
    Os Irmãos Alícia Hartmann Monteiro e
Ítalo Gusmão Ribeiro casaram-se na última
4ª. feira, dia 03/6, em cerimônia realizada
no Cartório Colorado . A noiva é neta dos
Irmãos José Antônio Guimarães Monteiro
(in memorian) e Brigitte Irene Hartmann
Guimarães Monteiro (Kitty). Desejamos ao
casal as mais ricas bênçãos dos céus (Ct
8.7) .

8   LEITURA  BÍBLICA
     Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 07/06 - 2Rs 18-19
     • Dia 08/06 - 2Rs 20-23
     • Dia 09/06 - 2Rs 24-25
     • Dia 10/06 - 1Cr 1-2
     • Dia 11/06 - 1Cr 3-5
     • Dia 12/06 - 1Cr 6
     • Dia 13/06 - 1Cr 7-8

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

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

2   RETORNO  DOS  CULTOS  PRESENCIAIS
      A comissão gestora da crise pandêmica,
composta pela Diretoria da Igreja,
Conselho Pastoral, Assessoria Jurídica e
Médica, decidiu adiar o retorno dos cultos
presenciais no templo. Após análise
cuidadosa do Decreto nº 40.846 do GDF,
datado de 30/05/2020, autorizando a
retomada dos cultos presenciais a partir de
03 de junho, a comissão decidiu pela
cautela e observação da evolução do Covid-
19 em Brasília. A volta aos cultos
presenciais se dará somente no dia 28 de
junho, domingo, pela manhã. Enquanto não
retornamos, nossos cultos continuam “on
line”. Antes de 28 de junho, em tempo hábil,
haverá outra reunião da comissão,
avaliando a evolução da doença na cidade.

3    EBD  E  CULTOS
      – Escola Bíblica Dominical: transmissão
às 9h, via Internet, de estudo bíblico. Neste
trimestre, estamos estudando cartas de
Paulo. Neste mês de junho, estamos
estudando as cartas aos Filipenses (dias
07 e 14)  e aos Colossenses  (dias 21 e
28), f inalizando assim o tema deste
trimestre.
    – Cultos dominicais: continuam a ser
transmitidos às 10h15 e 19h.
        – Culto de oração matinal: realizado por
teleconferência (“Zoom”), de segunda a
sábado, de 08h00 às 09h00. Ligue para o
pr. Francisco (99-319-5873), antes do
horário, e peça o “link”.
      – Culto de oração de 4ª feira: está sendo
transmitido ao vivo pelo “Youtube”, às 19h30.
Participe acessando a transmissão na
página da Igreja na Internet.

4   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



& 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
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ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações

Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração

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

Leitura bíblica alternada ........................ Lucas 24: 1-6a ............................ Dirigente/internautas

   Todos: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo,

   levando os aromas que haviam preparado.

   Dirigente: E encontraram a pedra removida do sepulcro;

   Internautas: mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus.

   Dirigente: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois

   varões com vestes resplandecentes.

   Todos: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes

    falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.

Hino .......................... “Porque vivo está” (Gaither \ Spann \ Alencar) HCC 137 ..... Congregação

Oração

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Mensagem musical .... “Cordeiro Santo de Deus” (B. George e T. Greer) .. Solo: Ruth Netto

Momento de oração

Hino .............................. “Logo de manhã” (Aristeu Pires Júnior) HCC 401........... Congregação

Mensagem ........ OS PERIGOS DO PROLONGAMENTO DO  ISOLAMENTO .... Pr. David Pereira

                                    SOCIAL PARA A VIDA DA IGREJA (PARTE II)

                                                 (Texto bíblico: Apocalipse 1: 1-3)

Mensagem musical ........................ “O Teu querer” (Craig Courtney) ................... Coro Memorial

                                                                 (gravado em 01/03/20)

Celebração da Ceia do Senhor

Pão e Cálice ....... “Quanto nos ama Jesus!” (K.F. Kaiser) HCC 168 ......... ... Congregação

Hino ....... “Já refulge a glória eterna de Jesus” (Howe \ Pitrowsky) HCC 153 .... Congregação

                                                         (gravado em 12/05/19)

Oração e bênção

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

Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã
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PORQUE  VIVO  ESTÁ

1. Deus enviou Jesus, Seu Filho, e Seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dEle o meu futuro, e a vida vale a pena . Cristo vivo está.

2. Que belo é um nenezinho, e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro: Cristo vivo está.

3. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor.
Morrer pra mim será vitória: verei a glória de Jesus, meu Salvador.

LOGO  DE  MANHÃ

Logo de manhã, quero Te buscar, Tua voz ouvir, Teu amor sentir
e estender as mãos para Te louvar, derramar meu coração sobre Teu altar.

Pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim;
que vou Te seguir e Te amar até o fim.

E no fim do dia, quando o sol se for, Te adorarei,
Te darei louvor; mesmo escura a noite, brilha a Tua luz
e em Teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.

QUANTO  NOS  AMA  JESUS!

1.Quanto nos ama Jesus! Quanto nos ama Jesus! Por nós sofreu, na cruz morreu.
Cristo te ama. Cristo me ama. Quanto nos ama Jesus!

2.Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim?
O que Ele fez, ao mal desfez. Cristo te ama.

 Cristo me ama. Quanto nos ama Jesus!

JÁ  REFULGE  A  GLÓRIA  ETERNA  DE  JESUS

1. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos reis;
breve os reinos deste mundo seguirão as Suas leis.

Os sinais da Sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus.

Glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia! Vencendo vem Jesus.

2. O clarim que chama os salvos à batalha já soou;
Cristo, à frente do Seu povo, multidões já conquistou.

O Inimigo, em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus.

3. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá,
e as nações e os reis da terra com poder governará.

Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus.

4. E por fim, entronizado, as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos, o Juiz hão de encarar.

E os remidos, triunfantes, lá no céu irão cantar: Venceu o Rei Jesus.



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

Hino ................................... “Tu és digno” (P.M. Mills \ I.L. Paula) HCC 43 .................. Congregação

Leitura bíblica em  uníssono ..................... João 4: 23-24 ............................................ Congregação

“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.

São estes os adoradores que o Pai procura.

Deus é espírito, e é necessário que os Seus adoradores

O adorem em espírito e em verdade”.

Cântico ..................................... “Reina em mim” (Brenton Brown) ........................... Congregação

Oração

Mensagem musical ............ “Erguemos nossa voz” (Lucas Pimentel) .................. Coro Jovem

                                                            (gravado em 16/02/20)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Momento de oração

Cântico ..........“Bem  sei  que  tudo  podes” (Benedito Carlos Gomes) .................. Congregação

Mensagem musical ....... “Confiarei” (Eduardo e Silvana) ..... Dueto: Ana Rita / Heron Duarte

Mensagem ...... DAVI SE REANIMOU  NO SENHOR .... Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes

                    (Texto bíblico: I Samuel 30: 1-6)

Hino .............. “Os que confiam” (J. McGranaham \ W.E. Entzminger) CC 451 ...... Congregação

Oração e bênção

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

Recessional ........................................................................................................................Piano e órgão
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    TU   ÉS   DIGNO

Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor;
digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder.

Porque Tu criaste, sim, todas as coisas, todas as coisas, Senhor;
por Tua vontade foram criadas. Tu és digno Senhor.

REINA   EM   MIM

Sobre toda terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o por-do-sol,
mas uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor!

Reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor!

Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim.

BEM   SEI   QUE   TUDO   PODES

Bem sei que tudo podes, meu amado.
Nenhum dos Teus planos é frustrado.

Ainda que com perdas e com dor
eu sempre seguirei a Ti, Senhor.

Os Teus caminhos posso não entender, Senhor,
mas, sei que tudo é visando o meu crescer.
Se lutas e tribulações eu tenho que passar,

Te peço forças pra continuar.

Continuar a crer e a confiar
no grande amor que tens, meu Pai, por mim.

O meu desejo eterno é Te adorar
e, aos Teus pés, me derramar sem fim.

OS   QUE   CONFIAM

1. Ceifeiros da seara santa, sois poucos, débeis sois;
porém, é forte vosso Mestre; avante! avante, pois!

Os que confiam no Senhor obterão vigor.
Forças novas hão de ter, subirão até às alturas,

andarão alegres sempre, correrão sem se cansar;
andarão alegres sempre, correrão sem se cansar.

Correrão e sem fadiga, como águias voarão.

2. Cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar;
por vós está Jesus, o Mestre; por que desanimar?

3. Jesus está conosco sempre na luta contra o mal;
coragem, pois, Irmãos, avante na obra sem igual!



Mensagem:  OS PERIGOS DO PROLONGAMENTO DO ISOLAMENTO
   SOCIAL PARA A VIDA DA IGREJA (PARTE II)

Texto bíblic: Apocalipse 1: 1-3
Mensageiro: Pr.  David Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  DAVI SE REANIMOU  NO SENHOR
Texto bíblico: I Samuel 30: 1-6

Mensageiro: Pr.  Francisco Carlos Soares de Menezes

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 – MAIO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
07/06 - Leonardo Magalhães Goulart (3381-8408);
Mary Ruth Cunha Amaral Santos (3233-7573);
Paulo César Tinoco (3222-1871); Samuel Lucas
dos Santos Graçano (2194-8211).

08/06 - Isabella Cristina Falco Carneiro (3208-
3840); João Wagner de Sousa Salazar (3041-
4940); Leomara Vieira de França (3272-1345);
Maria Eduarda Pires Albernaz (3036-6447); Nara
Gisele Bibas dos Santos (3344-2946).

09/06 - Emanuel Renan Cunha Coelho (2024-
9766); Flaviane Vilela Pereira (3222-0353); Mar-
cos Vinícius Lopes Mousinho (3248-7697);
Marcus Vinícius Teixeira Mendonça (3272-1325);
Paulo Gomes de Sousa (3485-9956); Túlya
Caroline Santos Soares do N Chagas (3036-5372).

10/06 - Bruna Lasserré Nunes Coêlho (3297-
2194); Keila Alves Santos Ribeiro (3879-7706);

Marilanda de Sousa Mendes (3443-6232).

11/06 - Cristina Maria Goes Damasceno (3244-
9552); Edson José Monteiro Bello (3443-9117);
Luana Lúcia Guimarães de Aguiar (3253-7865);
Maria Teresinha de Souza Pires (3328-9586); Ruth
Alves de São José (3203-6607); Vanessa Rocha
Schriver (3879-6655).

12/06 - Alex da Costa Graçano (2194-8211); Ma-
ria Júlia Magno Maia de Medeiros (3542-1080);
Silas Candeia dos Santos (3242-3813).

13/06 - Angélica Peixoto Seraine (3346-4883);
Débora Fialho de Araújo Bianchi Godoy (3081-
2768); Lídia Lemos Pinheiro (3244-0601); Lídia
Maria Menezes Ferreira Machado (3383-2108);
Lúcia Gonçalves Lopes Sato (3391-1951); Lys
Katarina Vidnik de Santana (3427-1308); Maria
Lenira de Oliveira Soledade (3443-2699).

10/05 Total Jun Mar Abr
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HOJE - 07.06 PRÓXIMO DOMINGO - 14.06

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:

Manhã: Darlene Coêlho Sepúlveda;

Deimiluce Lopes Fontes Coaracy.

Noite: Cíntia Campos Silva; Liane

Pedrosa Guedes Paixão.

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)

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Paulo Rogério (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:

Manhã: Cíntia Campos Silva; Liane

Pedrosa Guedes Paixão.

Noite: Ellen Correia Araújo; Darlene

Coêlho Sepúlveda.

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)
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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.


