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PASTORAL
Parabéns, Memorial!

    Na próxima quarta-feira a Igreja
Memorial Batista comemorará 60 anos.
Os escritos disponíveis narram uma linda
e impactante história daquela que viria
se tornar um marco histórico na cidade
de Brasília, no Planalto Central e
consequentemente na Convenção
Batista Brasileira, sendo protagonista na
obra missionária, fruto do espírito reinante
entre seus fundadores.
      A Igreja Memorial  foi fundada no dia
22 de julho de 1960 pelo missionário
norte-americano James Everett Musgrave
Junior, pouco depois da fundação da
cidade de Brasília, tornando-se
o primeiro pastor da igreja
inaugurada.
     Conhecido como um homem
muito simples, mudou-se de
Goiânia para Brasília com a
esposa e os filhos, quando se
d e d i c a v a à s a t i v i d a d e s
m i s s i o n á r i a s e
denominacionais. Em Brasília
residiu numa casa popular, ficando até
julho de 1962. Estas e outras preciosas
informações podem ser lidas no livro
“História da Igreja Memorial Batista”,
tendo como organizador o Ir. Roberto
Torres Hollanda, que aqui participou pela
primeira vez, em 1961, juntamente com
sua esposa Nieda Gomes Hollanda,
vindos do Rio de Janeiro para exercer
função pública na nova Capital Federal.
      A história desta Igreja transbordou
durante seis décadas de existência. Com
alma gigante e imponente espinha dorsal,
se erigiu sobre alguns pilares bem
sólidos e f irmes, assumindo papel
relevante na obra batista. Ideais de
liberdade, zelo doutrinário, vocação
missionária e comprometimento
denominacional, serviram como âncoras
nesta rica e emocionante trajetória
eclesiástica.

      Ao chegarmos
neste tempo  de
c o m e m o r a ç õ e s
sejamos gratos a
Deus pelos “heróis da fé” que por aqui
passaram deixando marcas e rastros
preciosos a serem seguidos. Louvamos
a Deus pelos 44 fundadores da Igreja,
juntamente com a liderança pastoral
estabelecida na época, tomada pelo
fervor evangelístico, próprio dos Batistas
brasileiros.
        Que esta  “Igreja viva para o Deus
vivo” continue a olhar para o futuro, pois

seguimos em sua direção.
Caminhemos sem perder a
inspiração dos que nos
antecederam. A narrativa
histórica desta Igreja torna-se
referência para aqueles que
amam  e querem  vê-la
triunfante nas próximas
décadas até a volta do Senhor,

que virá para buscar Sua noiva.
Parabéns,Igreja Memorial Batista!
Parabéns aos membros fundadores,
alguns poucos vivos e espalhados por
este Brasil! Parabéns aos familiares pelo
suporte e dedicação! Parabéns Igreja, por
sua fundação, história e perseverança
nos caminhos do Senhor.
        Façamos valer com intensidade e
zelo nosso tema anual, “Igreja
perseverante”, norteador de nossas
ações em 2020.
        Para a aniversariante, a bênção
sacerdotal, e o convite para o culto de
celebração na próxima quarta-feira, às
19h30: “O Senhor te abençoe e te guarde;
o Senhor faça resplandecer o Seu rosto
sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o
Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te
dê a paz”  (Números 6:24-26).

Pr. David Pereira

“Parabéns
Igreja, por sua

fundação,
história e

perseverança
nos caminhos
do Senhor!”
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Avisos e Notas
anos a participarem das nossas reuniões virtuais que
ocorrem aos sábados às 17hs. Informações (61)
982092322 – Diógenes; (61) 99147-2249 -Alex e (61)
99654-2237  -Marcelo.

6   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
Brasileira 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.

7   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.

8  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 nesses dias de isolamento.

9   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 concluir a
construção do Templo, prevista para o final de agosto
(ver o andamento da obra nos avisos antes dos cultos).
          –  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 Compaixão”,
para auxiliar essas famílias. Acesse o link bit.ly/
childfund_covid e faça sua contribuição.

10   ACAMPAMENTO  DA  FAMÍLIA  MEMORIAL – AFAM 2020
        A nova data deverá ser definida na reunião do
Conselho da Igreja na próxima quinta-feira. Outras
informações podem ser obtidas com os Irmãos Esdras
Queiroz e Danícia.

11  LEITURA  BÍBLICA
           Seguem as leituras bíblicas da semana:
          • Dia 19/07 - Jó 35-37
          • Dia 20/07 - Jó 38-40
          • Dia 21/07 - Jó 41-42
          • Dia 22/07 - Pv 1-3
          • Dia 23/07 - Pv 4-6
          • Dia 24/07 - Pv 7-9
          • Dia 25/07 - Pv 10-12

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1    RETORNO DOS CULTOS PRESENCIAIS
           Os interessados em participar nos próximos cultos
dominicais, manhã e noite, no culto de oração na quarta-
feira à noite e no culto da juventude no sábado podem se
inscrever previamente, pelo aplicativo da Igreja ou por
telefone (em horário comercial). Todos os cultos estão
sendo realizados no Templo.  O número de inscrições é
limitado, em função dos requisitos estabelecidos no
Decreto GDF nº 40.846/20. Temporariamente, em
decorrência do citado decreto, 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
presenciais, 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
videoconferência, de segunda a sábado, de 8h às 9h.
Ligue para o  pr. Francisco (99-319-5873) antes do horário
e peça o “link”.

3   REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA
        Será na próxima terça-feira, dia 21 de julho, às
19h30, por videoconferência. Todo membro da Igreja pode
participar dessa reunião e discutir os assuntos, mas
apenas os membros do Conselho podem apresentar
propostas e votá-las. O link para a reunião será enviado
por e-mail para os membros do Conselho.  Os demais
Irmãos que queiram participar poderão obter o “link”, a
partir da terça-feira, ligando para o telefone da Igreja no
horário comercial.

4   ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA IGREJA
        Será na próxima quinta-feira, dia 23 de julho, às
19h30, por videoconferência, com a seguinte Ordem do
Dia: I – Exercício espiritual; II – Deliberação sobre a
indicação, pelo Conselho Pastoral, do Pr. Neander Marques
da Silva para atuar como Ministro Auxiliar com Juventude;
III – Encerramento. Os membros da Igreja que desejarem
participar da assembleia deverão se inscrever previamente
pelo app (opção “Inscrição em Eventos”) ou por telefone
(no horário comercial). O “link” de acesso à sessão será
enviado aos inscritos por e-mail.

5  EMBAIXADORES DO REI
      A  Embaixada Pr. Éber Vasconcelos agradece ao
Senhor por completar um ano do reinício de suas atividades
(20/07/2020). Registramos nossa gratidão aos pais e
responsáveis, bem como à Igreja Memorial que por meio
de seus pastores e ministérios têm apoiado essa
organização. Convidamos todos os meninos de 9 a 16



& 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 alternada ........................ Salmo 93 ................................ Dirigente/congregação
        Dirigente: O Senhor reina; está vestido de majestade. O Senhor se revestiu,
        cingiu-se de fortaleza; o mundo também está estabelecido, de modo que
        não pode ser abalado.
        Congregação: O Teu trono está firme desde a antiguidade; desde a
        eternidade Tu existes.
        Dirigente: Os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram o seu ruído,
        os rios levantam o seu fragor.
        Congregação: Mais que o ruído das grandes águas, mais que as vagas
        estrondosas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas.
        Todos: Mui fiéis são os Teus testemunhos; a santidade convém à Tua casa,
        Senhor, para sempre.

&* Cântico ............... “Maravilhoso  és,  Senhor!” (Benedito Carlos Gomes) ........ Congregação
&* Oração
Mensagem musical ...... “Cantai a glória do Senhor” (D. Liles \ N. Borop) ..... Coros Reunidos
                                                           (gravado em 14/07/19)

Momento missionário

TEMA:
Uma missão extraordinária

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

(Atos19: 11)
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração intercessória
Hino .... “Descansando no poder de Deus” (Hoffmann \ Pitrowsky)  HCC 330 ....Congregação
Mensagem musical ....................................................................................... Solo: Suellem Heringer
Mensagem .............................. UMA  MISSÃO  EXTRAORDINÁRIA ...................... Pr. David Pereira

         (Texto bíblico: Atos 19: 11)
&* Hino ................ “Trabalho cristão” (F.J. Crosby \ M.A. Menezes) CC 422 ......... Congregação
&* Oração
Poslúdio ........................................................................................................................................... Piano
Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã
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MARAVILHOSO  ÉS,  SENHOR

Quão formoso és, Rei do Universo; Tua glória enche a terra e enche os céus.
Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus.

Tua glória enche-me a vida, Senhor.

Maravilhoso é estar em Tua presença! Maravilhoso é poder Te adorar!
Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes! Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!

DESCANSANDO  NO  PODER  DE  DEUS

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

TRABALHO  CRISTÃO

1. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,
com o Mestre seguir no caminho dos céus;
com o Seu bom conselho o vigor renovar,
e fazer prontamente o que Cristo mandar!

No labor, com fervor, a servir a Jesus,
com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor.

2. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar;
para a fonte os sedentos depressa levar.
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3. Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
contra o reino das trevas será vencedor.
Ele, então, para sempre exaltado será,
pois real salvação pela graça nos dá!

4. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
que coroa real nos dará lá nos céus,

na mansão dos fiéis o descanso será,
pois Jesus salvação pela graça nos dá!



ORDEM  DO  CULTO
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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
&* Recitativo bíblico ................................... Salmo 47: 1-2 ............................................. Congregação

Aclamai a Deus com voz de júbilo,  porque o Senhor Altíssimo é tremendo;
é grande Rei sobre toda a terra.

&* Cântico ......................... “Aclame ao Senhor” (Darlene Zschech) ....................... Congregação
&* Oração
Mensagem musical .................... “Geração” (Felipe Tonasso) ........................ Solo: Coro Jovem
                                                             (gravado em 14/07/19)
Momento missionário

TEMA:
Uma missão extraordinária

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

(Atos19: 11)

Dedicação dos dízimos e ofertas
Leitura bíblica alternada ........................ II Samuel 22: 31-34 .................... Dirigente/congregação

Dirigente: Quanto a Deus, o Seu caminho é perfeito,
e a palavra do Senhor é fiel;
Congregação: é Ele o escudo de todos os que nEle se refugiam.
Dirigente: Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é Rocha,
senão o nosso Deus?
Congregação: Deus é a minha grande fortaleza;
e Ele torna perfeito o meu caminho.
Todos: Faz Ele os meus pés como os das corças,
e me põe sobre as minhas alturas.

Hino .............. “Com a minha voz clamo ao Senhor” (Verner Geier) HCC 380 ...... Congregação
Oração intercessória
Mensagem musical ... “Jesus é a Rocha” (Alessandra Samadello) ... Solo: Elisângela Oliveira
Mensagem ....................................PARA CUMPRIR A MISSÃO...................... Pr. Jair Sousa Pereira

       (Texto bíblico: Marcos 4: 3)
&* Cântico ............................. “Visão de Deus” (Gláucia Carvalho) .......................... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ............................................................................................................................................  Piano
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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ACLAME  AO  SENHOR

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há em meu viver.
Quero cantar as maravilhas de Teu amor.

Consolo, abrigo, força e refúgio Tu és.
Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem, e rujam os mares, ao som de Teu nome.

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas prá mim.

COM  A  MINHA  VOZ  CLAMO  AO  SENHOR

Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico.
Diante dEle a queixar-me eu estou, diante dEle exponho a minha aflição.

1. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito,
Tu então conheces minha vereda. Olho à mão direita e vejo:
não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar.

2. Ó Senhor, a Ti clamei; pois Tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes.
Vem, atende minha prece, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte Tentador.

3.Tira-me desta prisão e assim louvarei Teu nome, e então os justos me cercarão.
Meu Senhor, eu clamo agora: Oh, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem!

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;
e 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:  UMA  MISSÃO  EXTRAORDINÁRIA
Texto bíblic: Atos 19: 11

Mensageiro: Pr. David Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  PARA CUMPRIR A MISSÃO
Texto bíblico: Marcos 4: 3

Mensageiro: Jair Sousa Pereira

Boletim Dominical IMB

Mensagem da Noite
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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 – JULHO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana

19/07 - Ditimar Sousa Britto (3242-3088); Elaíne
Isabel Paranaguá Nogueira Bello (3443-9117); Izabel
de Souza Santos (3349-3738); Lívio Rodrigues
Ciotti; Pedro Isaac Mariano Ferreira (3427-1219).

20/07 - Cláudio Ferreira da Silva Júnior; Jerônimo
Dantas Borges (3037-6183); Jerônimo Teles dos
Santos (3108-6179).

21/07 - André Granja Cardoso Godoy (3964-1902);
André Ishida (3248-5455); Charles Ariel de Araújo
Lemos; Cristiane Sales Low 32633462 (3273-
4897); Rosilea da Conceição Rodrigues Pontes
(3346-1761); Sebastião Cláudio de Oliveira (3234-
9996).

22/07 - Geisa Maria Oliveira da Silva (3202-6483).

24/07 - Célia Cavalcanti Delgado (3443-2221); Elisa

Almeida Sabbat (3053-9714); Joab da Silva Costa

(3879-6271); Natália Elisabeth Kruklis (3879-3338).

25/07 - Anna Paula dos Santos Macêdo de Souza

(3368-8027); Deizi Maria Ribeiro de Lima Devincenzi

(3033-7782); Indalécio Vanderlê Beserra; Mário

Lopes (3244-1474); Mônica Anastácia Bamuila T

Tshimbalanga; Ozéas Lucas de Oliveira (3327-

1260).
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HOJE - 19.07 PRÓXIMO DOMINGO - 26.07
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 Vieira
(M) e Alexandre Viera (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Darlene Coêlho Sepúlveda; Cíntia
Campos Silva.
Noite: Deimiluce Lopes Fontes Coaracy; Ellen
Correia Araújo.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Darcy Freire Miranda
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: Arthur Wesley Oliveira Leite
Noite: Robson Granja Cardoso

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Coordenação: Max Bianchi Godoy
Manhã: Débora Fialho de A. Bianchi Godoy;
Débora Lúcia dos Santos Coelho; Ellen Cristina
Florêncio da Cunha; Emanuel Renan Cunha
Coelho; Mary Ellen Florêncio da Cunha; Marta
Selene da Rocha Menezes.
Coordenação: Alcinélia Sepúlveda Brito Barreto
Noite: Ana Lúcia Villar Vianna Baptista; Carla
Beatriz Rodrigues de Azevedo Ferreira; 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:
Leonardo Serejo Soares; Abigail Gomes Machado
Guimarães

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)



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.


