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PASTORAL
A Bíblia como referência para

o culto cristão?

Muitas são as formas de culto en-
contradas nas mais variadas religiões
existentes no mundo. Cada povo, etnia,
possue manifestações próprias e en-
tendimentos variados sobre o que seja
cultuar; indígenas , africanos, ciganos,
árabes, hindus, asiáticos, ocidentais e
outros povos cultuam com suas tradi-
ções e crenças. As Sagradas
Escrituras são parâmetros de culto e
adoração cristã ao nome do Senhor.
Vejamos o que a Bíblia fala sobre o
culto:

1) A presença de Deus é essencial
e indispensável mais que qualquer nú-
mero de pessoas. “Onde se reunirem
dois ou três em Meu nome, ali estou no
meio deles.” (Mateus 18.20).
Sem Deus não há culto, há
apenas reunião e ajuntamento.

2) O culto deve ser voluntá-
rio e desejado pelo fiel – “Ale-
grei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor.” (Salmo 122.1).

3) O culto é somente a Deus – “Or-
denou-lhe então Jesus: “Vai-te, Sata-
nás, porque está escrito: ‘Ao SENHOR,
teu Deus, adorarás e só a Ele servi-
rás.” (Mateus 4.10).

4) O culto deve ser alegre com lou-
vores exaltando o nome do Senhor –
(Salmo 110.1).

5) O culto é constante e essencial-
mente integrante em nossa vida – “To-
dos os dias, continuavam a reunir-se
no pátio do templo. Partiam o pão em
casa e juntos participavam das refei-
ções, com alegria e sinceridade de co-
ração, louvando a Deus e tendo a sim-
patia de todo o povo. E o Senhor lhes
acrescentava diariamente os que iam
sendo salvos.” (Atos 2. 46-47).

6) O culto deve
ser decente e ordeiro
- “Porém, que tudo
seja realizado com
decência e ordem” (1ª Coríntios 14.40).

7) O culto deve ser em espírito e
em verdade – “Mas a hora vem, e agora
é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verda-
de; porque o Pai procura a tais que as-
sim O adorem” (João 4.23).

8) O culto deve ser cheio da pre-
sença de Deus – “Não se embriaguem
com vinho, que leva à libertinagem, mas
deixem-se encher pelo Espírito, falan-
do entre vocês com salmos, hinos e

cânticos espirituais, cantando
e louvando de coração ao Se-
nhor, dando graças constan-
temente a Deus Pai por todas
as coisas, em nome de nos-
so Senhor Jesus Cristo”

(Efésios 5.18-20).
9) O culto deve contar com a fideli-

dade presencial do adorador – “Não dei-
xemos de reunir-nos como igreja, se-
gundo o costume de alguns, mas pro-
curemos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se
aproxima o dia” (Hebreus 10.25).

10) Por último, nesta seleção tex-
tual, o culto deve ser um sacrifício de
louvor com confissão a Deus. “Sendo
assim, por intermédio dele, ofereçamos
continuamente a Deus um sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que con-
fessam o Seu nome” (Hebreus 13.15).

Que Deus abençoe esta Igreja Memo-
rial em sua comemoração de aniversário,
fazendo-a perseverar no verdadeiro culto
ao Senhor. Tenha uma ótima semana!

Pr. David Pereira

“O culto deve
ser cheio da
presença do

Senhor.”
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Avisos e Notas
Conselho Pastoral, do Pr. Neander Marques da Silva para
atuar como Ministro Auxiliar com Juventude; III – Encerra-
mento. Os membros da Igreja que desejarem participar da
assembleia deverão se inscrever previamente pelo app ou
por telefone, para obter o “link” de acesso à sessão.

5 MINISTÉRIO COM SURDOS
Neste mês de julho, o  Ministério com Surdos está

disponibilizando, nas redes sociais da Igreja, uma série
de vídeos contendo os primeiros passos da Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras). A série de vídeos chamada
"Gotas de Libras" ajudará você na comunicação básica
com uma pessoa surda. Acompanhe, aprenda e abençoe
nossos Irmãos surdos.

6 ATENDIMENTO PASTORAL
O Conselho Pastoral informa o retorno gradual e

parcial no atendimento pastoral presencial  no Templo
que está ocorrendo às terças e quartas, no horário de 16h
e 18h. O agendamento pode ser feito com a recepcionista
no telefone geral da IMB.

7   PROJETO   CAVALCANTE  (GO)
        – As famílias carentes de Cavalcante e de vilarejos
próximos, como São Domingos, estão sendo atendidas
com alimentos e materiais de higiene e limpeza. Você
pode participar dessa iniciativa doando o “Kit Compai-
xão”, para auxiliar essas famílias. Acesse o link bit.ly/
childfund_covid e faça sua contribuição.

8   ACAMPAMENTO  DA  FAMÍLIA MEMORIAL –
AFAM 2020
      Em função das incertezas do momento atual, esta-
mos adiando o AFAM. A nova data deverá ser definida na
reunião do Conselho da Igreja no próximo dia 21/07.
Outras informações podem ser obtidas com os Irmãos
Esdras Queiroz e Danícia.

9 LEITURA  BÍBLICA
Seguem as leituras bíblicas da semana:
• Dia 12/07 - Jó 9-11
• Dia 13/07 - Jó 12-15
• Dia 14/07 - Jó 16-20
• Dia 15/07 - Jó 21-25
• Dia 16/07 - Jó 26-28
• Dia 17/07 - Jó 29-31
• Dia 18/07 - Jó 32-34

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1 RETORNO DOS CULTOS PRESENCIAIS
No dia 28 de junho último, nossa Igreja retomou os

cultos presenciais. Os Irmãos puderam participar presen-
cialmente nos cultos dominicais, manhã e noite, no culto
de oração na quarta-feira à noite e no culto da juventude no
sábado. Os cultos foram realizados no Templo, ao qual
tiveram acesso os Irmãos que fizeram inscrição, as equi-
pes de plantão e outras pessoas que vieram à Igreja,
atendendo aos requisitos estabelecidos no Decreto GDF
nº 40.846/20. Os interessados em participar nos próximos
cultos devem se inscrever previamente, pelo aplicativo da
Igreja Memorial ou por telefone. O número de inscrições
está limitado, em função das regras estabelecidas pelo
GDF. Temporariamente, em decorrência do citado decre-
to, não será permitido o acesso dos Irmãos com mais de
60 anos, das crianças com menos de 12 anos, de pessoas
do grupo de risco (com doenças crônicas preexistentes,
como diabetes e doenças cardiovasculares) e de quem
estiver apresentando temperatura igual ou superior a 37,3ºC.

2 EBD  E  CULTOS
– Cultos dominicais:  estão sendo presenciais, mas

continuam a ser transmitidos via Internet às 10h15 e 19h.
– Cultos de oração de  4ª feira: estão sendo presen-

ciais, mas continuam a ser transmitidos ao vivo pelo
“Youtube”, às 19h30. Participe, vindo ao templo ou
acessando a transmissão na página da Igreja na Internet.

– Escola Bíblica Dominical: transmissão às 9h via
Internet, de estudo bíblico. Neste 3º trimestre, estamos
estudando “O que a Bíblia diz sobre a oração”.

– Culto  de  oração matinal: realizado  por videoconfe-
rência, de segunda a sábado, de 8h às 9h. Ligue para o pr.
Francisco (99-319-5873) antes do horário e peça o “link”.

3 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO
O Ministério de Informação, com apoio dos ministé-

rios de Música, Juventude e com Surdos, continuará
realizando no próximo sábado, dia 18 de julho, a partir
das 9h da manhã, oficinas de capacitação para novos
voluntários. Os eventos seguem todos os protocolos de
prevenção à Covid-19 e acontecem no Templo da Igreja.
São oficinas nas áreas de áudio, iluminação, vídeo, trans-
missão, louvor e acessibilidade. No sábado passado, dia
11, aconteceu a palestra introdutória, que será seguida
no próximo sábado pela prática. As inscrições podem ser
feitas no Espaço de Convivência ao final dos cultos ou
por solicitação enviada ao e-mail: mthcarrijo@gmail.com.

4 ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA IGRE-
JA

Será realizada no dia 23.07.2020, quinta-feira, às 19h30,
por videoconferência, com a seguinte Ordem do Dia: I –
Exercício espiritual; II – Deliberação sobre a indicação, pelo



& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular             – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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Culto da Manhã (10h15) - Templo
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ORDEM  DO  CULTO
Avisos e comunicações
Convite pastoral à adoração e saudação aos internautas
Prelúdio ............................................................................................................................................. Piano
&* Leitura bíblica em uníssono .............. Isaías 12: 5-6; 61: 10 ................................. Congregação

“Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas;
saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião,

porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus;

porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com
o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante,

como noiva que se enfeita com as suas joias.”

&* Hino ............................ “Segurança” (F.J. Crosby \ G.B. Nind) CC 375 ............... Congregação
&* Oração
Mensagem musical ................... “Razão do meu louvor” (Cindy Berry) ............... Coro Memorial
                                                               (gravado em 24/02/19)

Momento missionário

TEMA:
Uma missão extraordinária

DIVISA:
E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias.

(Atos19: 11)

Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino ................. “Refúgio verdadeiro” (Manuel Avelino de Sousa) CC 324 .......... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical ................. “Muda o meu coração” (C. Mel) .............. Solo: Viviane Amorim
Mensagem ............................ O VÉU DE MOISÉS ......... Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes
                                     (Texto bíblico: Êxodo 34: 29-35)
&* Cântico .................“Coração igual ao Teu” (Ana Paula M.Valadão Bessa) ...... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ........................................................................................................................................... Piano
Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã
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SEGURANÇA

1. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz!
Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus.

Canta minha alma! Canta ao Senhor! Rende-Lhe sempre ardente louvor!
Canta minha alma! Canta ao Senhor! Rende-Lhe sempre ardente louvor!

2. Ao Seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti.
anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus.

3. Sempre vivendo em Seu grande amor, me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus.

REFÚGIO  VERDADEIRO

1. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus.
Não posso duvidar desse amor leal; ele em Seu caminho sempre me conduz.

Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar.
A Sua graça não me recusará; sim, Jesus é quem me pode sustentar.

No poder de Cristo,  o Mestre,  minha vida salva está!
Do perigo que cercá-la Ele poderá livrá-la;

Seu poder eterno sempre a susterá.

2. Abrigo eterno tenho no Salvador Ele esconde a minha vida em Seu poder.
Eu recear não posso do Malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer.

Confiado, então, nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel
na minha vida, cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel.

3. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará.
Com Sua proteção, e com Seu amor, dirigindo minha vida Ele estará.

Nunca O deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor.
A  Cristo, Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei, firmado em Seu amor.

CORAÇÃO  IGUAL  AO  TEU

Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom.
Mas um desejo tenho: de ser transformado.

Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre.

Dá-me um coração igual ao Teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer.

Dá-me um coração igual ao Teu.
Ensina-me a amar o meu Irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão.

Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, oh! Deus.
Dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos.

Oh! Deus. Dá-me um novo coração!
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Culto da Noite (19h00) - Templo
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& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular        – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.

Avisos e comunicações

Convite pastoral à adoração e saudação aos internautas

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

&* Leitura bíblica em uníssono ............ Salmo 119: 1-3, 9, 10 .................................... Congregação

Bem-aventurados os irrepreensíveis no Seu caminho,

que andam na lei do Senhor!  Bem-aventurados os que

guardam as Suas prescrições e O buscam de todo o coração;

não praticam iniquidade e andam nos Seus caminhos.

De que maneira poderá o jovem guardar puro o Seu caminho?

Observando-o segundo a Tua palavra.

De todo o coração Te busquei; não me deixes fugir aos Teus mandamentos.

&* Cântico ................................... “Senhor, Te quero” (“Vineyard”) ............................. Congregação

&* Oração

TEMA:

Uma missão extraordinária

DIVISA:

E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias.

(Atos19: 11)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Mensagem musical ....................... “Salmo 100” (Kevin Blake) ................. Coro de Adolescentes

                                                           (gravado em 06/10/19)

Cântico .................................. “Deus de promessas” (Davi Sacer) ........................... Congregação

Momento de oração

Mensagem musical...................................................................... Dueto: Elisa Ávila / Rubens Silveira

Mensagem ............................... A MISSÃO EXTRAORDINÁRIA .................... Pr. Jair Sousa Pereira

                                                      (Texto bíblico: João 3: 16)

&* Hino ................ “Quanto nos ama Jesus!” (Kurt Frederic Kaiser) HCC 168 ..... Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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SENHOR,  TE  QUERO

Eu Te busco, Te procuro, oh Deus, no silêncio Tu estás.
Eu Te busco, toda hora espero em Ti, revela-Te a mim.

Conhecer-Te eu quero mais.

Senhor, Te quero, quero ouvir Tua voz.
Senhor, Te quero mais, quero tocar-Te.

Tua face eu quero ver, Senhor, Te quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou
a coroa conquistar.

Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou Te seguir.
Conhecer-Te eu quero mais.

DEUS  DE  PROMESSAS

Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim,
e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.

Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã!
És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, Tu és fiel.

Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir.

Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas Tua palavra vai se cumprir.

Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim,
e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.

Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã!
És Deus de perto (sempre estás perto), também de longe,

nunca mudaste, Tu és fiel.

Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.
Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está

nas mãos do grande Eu Sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.

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!



Mensagem:  O VÉU DE MOISÉS
Texto bíblic: Êxodo 34: 29-35

Mensageiro: Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  A MISSÃO EXTRAORDINÁRIA
Texto bíblico: João 3: 16

Mensageiro: 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 – JULHO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana

12/07 - Edilene Barros Soares de Brito (3347-3479);
Fausto Ramiro Silva; Laís Dias Ferreira (2108-7690);
Luiz Augusto Xavier Correia (3399-1001); Márcio
Adriano Nunes e Sousa (3551-8979);

13/07 - Alcinélia Sepúlveda Brito Barreto (3368-
2627); Nelson Simões da Silva (3323-9858).

14/07 - Élvio Frans Andrade Santos (352-68190);
Hildegart Bess Bedritichuk (3045-4209); Laér-
cio Villar Vianna (3383-1762); Max Efraim
Bianchi Godoy (3081-2768); Miúcha Micheli
Figueiredo Magalhães; Roberta Serednicki de
Ávila (3551-0506).

15/07 - Luiz Antônio de Faria Arantes (3327-6497);
Odeilson Cabral de Carvalho.

16/07 - Caroline Macedo de Almeida (3443-
8510); Gabriel Afonso Kruklis (3879-3338); Isa
Soares Brasil (3273-4474); Leonardo Sena
Borges (3963-4036); Mayara Trindade Yano
(3024-9264).

17/07 - Raquel Zanello Vianna Borela (3343-0989).

18/07 - Esther Sepúlvida Silva Póvoa Lustosa
(3222-6892); Sarah Russo Leite Saunders
(3548-6436).
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HOJE - 12.07 PRÓXIMO DOMINGO - 19.07
Escalas de Serviço

MINISTÉRIO CRESCER: Coordenadora: Débora
F.  de Araújo Bianchi Godoy.

CONSELHO DIACONAL:

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Fábio Pereira
(N), Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio
Flepa (N), Oper. Som Internet => Alexandre Viera
(M) e Alexandre Viera (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Ellen Correia Araújo; Liane Pedrosa
Guedes Paixão.
Noite: Deimiluce Lopes Fontes Coaracy; Cíntia
Campos Silva.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Albérico Flôrencio Lucas Jr.
Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Jair dos Santos (órgão)
Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Rejane Araújo (órgão)

MINISTÉRIO CRESCER: Coordenadora: Débora
F.  de Araújo Bianchi Godoy.

CONSELHO DIACONAL:
Manhã: Eduardo Freitas; Cláudia Freitas; Viviane
Amorim.
Noite: Eduardo Freitas; Cláudia Freitas; Thiers
Ribeiro.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Coordenação: Max Bianchi Godoy
Manhã: Débora Fialho de A. Bianchi Godoy; Dé-
bora Lúcia dos Santos Coelho; Ellen Cristina
Florêncio da Cunha; Emanuel Renan Cunha Coe-
lho; Mary Ellen Florêncio da Cunha; Nirciene
Laboissiere.
Noite: Ana Lúcia Villar Vianna Baptista; Carla
Beatriz Rodrigues de Azevedo Ferreira; Débora
Fialho de A. Bianchi Godoy; Dulcinéia Veríssimo
Cabral Netto.

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Fábio Pereira
(N), Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio
Flepa (N), Oper. Som Internet => Alexandre Viera
(M) e Alexandre Viera (N).

TESOURARIA:
Manhã: Leonardo Serejo Soares; Arthur Weslei
Oliveira Leite.
Noite:  Leonardo Serejo Soares; Rafael Granja
Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Darlene Coêlho Sepúlveda; Liane
Pedrosa Guedes Paixão.
Noite: Ellen Correia Araújo; Deimiluce Lopes Fon-
tes Coaracy.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Robson Granja Cardoso
Noite: Darcy Freire Miranda

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Jair dos Santos (órgão)
Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Rejane Araújo (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.


