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PASTORAL
Oração para tempos difíceis

     Davi cuidava tranquilamente das ove-

lhas do seu pai, quando o profeta Samuel

foi enviado pelo Senhor à casa de Jessé

e, diante dos seus irmãos, o ungiu como

rei de Israel em lugar de Saul.

     O Espírito do Senhor se apossou de

Davi e ele experimentou uma ascensão

meteórica: 1 - Tornou-se o tocador de

harpa do Rei Saul (I Sam.16.23); 2 - Ven-

ceu o gigante Golias na Batalha (I Sam.

17.50). 3 - Tornou-se amigo íntimo do prín-

cipe Jônatas (I Sam.18.1); 4 -

Foi ovacionado como campeão

pelo povo: “Saul feriu seus mi-

lhares e Davi seus dez milha-

res” (18.7). Tudo caminhava

para o cumprimento das pala-

vras de Samuel, quando a his-

tória mudou drasticamente.

      Em muitas ocasiões, a nossa vida vira

pelo avesso repentinamente. Por causa

do ciúme de Saul, ele foi obrigado a fugir.

Procurou abrigo entre os filisteus, mas

foi descoberto e levado a presença do

Rei Aquis. Temendo por sua vida, fingiu

estar doido. Fez barulho, jogou-se no

chão e começou a babar. Então Aquis afir-

mou: Será que já não tenho loucos de-

mais aqui para que me enviem mais um!

Deixou Davi ir embora (I Sam. 21.10-15).

     Então Davi foi esconder-se na caver-

na de Adulão, onde fez esta incrível ora-

ção, que nos ajuda muito em tempos di-

fíceis, quando experimentamos perdas,

solidão e aflição: “Clamo em alta voz ao

Eterno! Em alta voz, suplico por Sua mi-

sericórdia. Apresento

todas as minhas quei-

xas a Ele e exponho

meus problemas nos mínimos detalhes.

Quando mergulho no desespero, meu

espírito enfraquece, e Tu sabes como me

sinto. Sabes do perigo que estou corren-

do, das armadilhas escondidas no cami-

nho. Olho para a direita e para a esquer-

da: não há uma alma que se preocupe

com o que acontece! Eu protes-

to, mas sem êxito: Sinto-me

abandonado. Então, clamo ao

Eterno: Tu és minha última

chance, minha única esperan-

ça! Ouve, por favor! Nunca fiquei

assim. Livra-me dos que me

perseguem! Não sou páreo

para eles. Tira-me desta prisão, para que

eu te agradeça em público! Teu povo fará

um círculo em torno de mim, e tu me tra-

rás chuvas de bênçãos” (Salmo 142 –

Versão Viva).

         Propositalmente, utilizei esta versão

para facilitar a compreensão dos irmãos

da dramaticidade que envolvia a vida de

Davi naquele momento. Creio que, neste

tempo de pandemia, estejamos

vivenciando problemas semelhantes.

Portanto, que esta oração seja instrumen-

to do Senhor para trazer alívio e esperan-

ça ao coração. A nossa vida pode mudar

de uma hora para outra, mas o Senhor

permanece sempre fiel e nos concede o

consolo e conforto espiritual que preci-

samos. Deus nos abençoe!

Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes

“A nossa vida pode
mudar de uma hora
para outra, mas o

Senhor permanece
sempre fiel.”
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Avisos e Notas

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1    CULTOS PRESENCIAIS
  Os interessados em participar
presencialmente nos cultos dominicais,
manhã e noite, no culto e oração na quarta-
feira à noite e no culto da juventude no sá-
bado podem se inscrever previamente, pelo
aplicativo da Igreja ou por telefone (em ho-
rário comercial). Todos os cultos estão sen-
do realizados no Templo. O número de ins-
crições é limitado, em função dos requisi-
tos estabelecidos no Decreto GDF nº
40.846, alterado, na semana passada, pelo
Decreto GDF nº 41.099. Temporariamente,
em decorrência dos citados decretos, não
será permitido o acesso 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 apre-
sentando temperatura igual ou superior a
37,3ºC.

2    EBD E CULTOS
  – Cultos dominicais: estão sendo
presenciais, mas continuam a ser transmi-
tidos via Internet, às 10h15 e 19h.
     – Culto da Juventude (sábado): está sen-
do presencial, mas continua a ser transmi-
tido via Internet, às 19h.
    – Culto de oração de 4ª feira: está sendo
presencial, mas continua a ser transmitido
ao vivo pelo “Youtube”, às 19h30. Participe
vindo ao Templo ou acessando a transmis-
são na página da Igreja na Internet.
   – Escola Bíblica Dominical: transmissão
de estudo bíblico, às 9h, via Internet. Neste
3º trimestre, estamos estudando “A doutri-
na bíblica da 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 18 de
agosto, às 19h30, por videoconferência.
Todo membro da Igreja pode participar des-
sa reunião e discutir os assuntos, mas ape-
nas os membros do Conselho podem apre-
sentar 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   MINISTRO COM JUVENTUDE
    O  culto  de posse do Pr. Neander Mar-
ques da Silva como Ministro Auxiliar com
Juventude da Igreja está marcado para o
dia 06/09/2020, durante o culto dominical
da manhã. Na ocasião, pregará o Pr. Se-
bastião Arsênio, pai do empossado.

5    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.
Até a próxima sexta-feira, 21 de agosto, o
Pr. David está em gozo de férias.

6    MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO E COMU-
NHÃO
     O coordenador do ministério, Pr. Fran-
cisco, convida a todos para ligarem diaria-
mente a dois outros membros da Igreja e
orarem juntos. Além de promover a comu-
nhão, esta atitude nos aproximará nesses
dias de isolamento.

7    PROJETO CAVALCANTE (GO)
       – Continue participando do projeto atra-
vés da oração, do apadrinhamento de cri-
anças (ligue para o Min. de Missões) e de
oferta específica para concluir a construção
do Templo, prevista para o final deste mês
(ver o andamento da obra nos avisos antes
dos cultos).
      – As famílias carentes de Cavalcante e
de vilarejos próximos, como São Domin-
gos, estão sendo atendidas com alimen-
tos e materiais de higiene e limpeza. Você
pode participar dessa iniciativa doando o
“Kit Compaixão”, para auxiliar essas famíli-
as. Acesse o link bit.ly/childfund_covid e faça
sua contribuição.

8    RIACHO FUNDO II
       Foram   enviadas  cartas-convite   para
empresas visando a contratação dos servi-
ços de conclusão da construção do Tem-
plo e do Espaço de Convivência de nossa
congregação no Riacho Fundo II. Até o final
deste mês, será escolhida e contratada a
empresa que dará continuidade à obra,
com previsão de conclusão até dezembro
deste ano. Ore por esse empreendimento
e participe com oferta específica.

9    LEITURA BÍBLICA
    Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 16/08 - Is 41-43
     • Dia 17/08 - Is 44-47
     • Dia 18/08 - Is 48-51
     • Dia 19/08 - Is 52-57
     • Dia 20/08 - Is 58-62
     • Dia 21/08 - Is 63-66
     • Dia 22/08 - Jr 1-3



& 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

Hino ... “Sim, com Certeza Meu Senhor Aqui Está?” (Lanny Wolfe) HCC 236 ... Congregação

&* Leitura bíblica em uníssono ... Salmo 118: 1,24; Sofonias 3: 17 ........................ Congregação

“Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,

porque a Sua misericórdia  dura para sempre.

Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nEle.

O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te;

Ele se deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no Seu amor,

regozijar-se-á em ti com júbilo.”

&* Hino ................. “Este É o Dia do Senhor” (J. Newton / G.B. Nind) HCC 226 ...... Congregação

&* Oração

Mensagem musical ................ “Tenho Paz como um Rio” (Spiritual) .............. Coro de Homens

                                                          (gravado em 20/10/2019)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Hino ............................................. “Firmeza” (Edward Mote) CC 366 .......................... Congregação

Momento de oração

Mensagem musical ............. “Busque ao Senhor” (Sally Deford) .............. Solo: Gisela Britto

Mensagem ......................................... O CHAMADO RADICAL ...................... Pr. Jair Sousa Pereira

                                                  (Texto bíblico: Mateus 19: 16-30)

&* Hino ................................. “Cristo Satisfaz” (J.J. Maxfield) CC 395 ..................... Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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SIM, COM CERTEZA MEU SENHOR AQUI ESTÁ

Sim , com certeza meu Senhor aqui está, pois eu sinto a Sua graça, Seu poder.
Refletida em cada face aqui, Sua glória posso ver; sim, com certeza

meu Senhor aqui está.

ESTE É O DIA DO SENHOR

1. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor.
A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem;

O Seu povo se lembrou que, reunido, bênçãos tem, que, reunido, bênçãos tem.

2. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz!
Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor.

Mostra Tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador.

3. Paz e glória lá dos céus manifesta, ó Deus.
Desejamos te louvar, Tua graça aqui sentir;

Neste culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir.

FIRMEZA

1. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus;
no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor.

A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
Estão firmados no Senhor.

2. Se Lhe não posso a face ver, na Sua graça vou viver;
em cada transe, sem falhar, sempre hei de nEle confiar.

3. Seu juramento é mui leal, abriga-me no temporal;
ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação.

4. Assim que o Seu clarim soar, irei com Ele me encontrar;
e gozarei da redenção com todos que no céu estão.

CRISTO SATISFAZ

1. Riquezas não preciso ter, mas, sim, celeste bem;
nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem

eterno gozo no Senhor, por desfrutar o Seu amor.

Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz;
com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente.

2. Do mundo as honras para mim perderam seu valor;
já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor.
Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal.

3. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou
e veja a face já sem véu de quem me resgatou.

Desejo só aqui viver de um modo que Lhe dê prazer.
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Culto da Noite (19h00) - Templo
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ORDEM  DO  CULTO

& 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

Cântico ......................................... “Jesus, em Tua Presença” .................................... Congregação

&* Leitura bíblica em uníssono .......... Hebreus 10: 19-22 ......................................... Congregação

“Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,

pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou

pelo véu, isto é, pela Sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,

aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração

purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.”

&* Cântico ........................ “Jesus, Essência do Louvor” (Matt Redman) ............... Congregação

&* Oração

Mensagem musical ................. “Maravilhoso Louvor” (C. Brown) .......... Coro de Adolescentes

                                                          (gravado em 09/09/2018)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

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

Momento de oração

Mensagem musical ........... “Diante de tudo isso” (Mateus Santiago) ... Solo: Mateus Santiago

Mensagem ..........  O FOGO QUE DESCEU DO CÉU .... Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes

                                              (Texto bíblico: I Reis 18: 21, 30-40)

&* Hino ........................... “Revivificação” (Henry Maxwell Wright) CC 164 ............. Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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JESUS, EM TUA PRESENÇA

Jesus, em Tua presença reunimo-nos aqui,
contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti.

Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai.

O véu que separava já não separa mais, a luz que
outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais,

só pra Te adorar, e fazer Teu nome grande,
e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui.

JESUS, ESSÊNCIA DO LOUVOR

Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
para dar-Te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti.

Dar-Te-ei mais que uma canção, pois a
música em si não é o que queres de mim.

Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou, e queres meu coração.

Quero adorar-Te com minha alma.
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.

Perdão, Senhor, é o que mais quero.
És o meu Redentor, e a essência do meu louvor.

Não sei explicar Teu grandioso amor, Tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mas o que tenho é Teu, minha vida dou.

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 mudastes, Tu é 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 mudastes, Tu é 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.

REVIVICAÇÃO

1. Tu, que sobre a amarga cruz revelaste Teu amor,
Tu, que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor!

Vem, oh, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar!
Com Teu puro e santo amor, vem, oh, vem nos inflamar!

Oh, vem! Oh, vem nossas almas inflamar!

2.Eis o mundo tentador procurando nos trair!
Sem Teu fogo abrasador presto estamos a cair.

3.Quantos que corriam bem já não mais Contigo vão!
Outros seguem, mas também frios, sem amor estão.

4.Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador.
Quer, altivo, resistir ao Teu brando e doce amor!



Mensagem:  O CHAMADO RADICAL
Texto bíblico: Mateus 19: 16-30

Mensageiro: Pr. Jair Sousa Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  O FOGO QUE DESCEU DO CÉU
Texto bíblico: I Reis 18: 21, 30-40

Mensageiro: Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes

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
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Intercessão (Emergenciais)

Contribuições Realizadas – AGOSTO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
16/08 - Christian Michael Popov (3321-6172); Fá-
bio de Souza Pereira (3397-4060); Fernanda Ro-
cha Pacheco Santos (3341-1754); Geny do
Carmo Oliveira; Marta Selene da Rocha Menezes
(3348-1646); Pedro Figueiredo Nunes (3346-
5632); Zilá de Oliveira Veiga (3561-3160).

17/08 - Beatriz Francioni Lima Almeida (3341-
1787); Caio Todd Silva Freire; Deni Dutra Gonçal-
ves (3223-8030); Felipe Ezequiel Sousa Silva
(3345-1723); Jéssica Dutra Gonçalves (3223-
8030); Lylio José de Oliveira (3368-6222); Maria
Aparecida Graciliano; Renilda Lopes Lima (3051-
1824); Silvana Francisco Pires Albernaz (3036-
6447); Thays Belo de Aragão E Lira (3264-1520).

18/08 - Alex Barros Brito (3567-9160); Cláudia
Pedreira do Couto Ferraz (3326-4719); Marcos
Pandino Ferreira (3395-2257); Pedro Henrique
Martins Marinho (3264-0930); Washington Luiz
de Oliveira (3543-9980).

19/08 - Heron Márcio Ferreira Duarte; Michel Mar-
ques das Neves (3879-4141); Willeman José
Maciel Cornélio Rosa (3552-5419).

20/08 - Adair Batista da Silva; Alba Ester Vilela
Pereira (3222-0353); André Almeida Gomes da
Silva (3797-8486); Breno Araújo Bantin 33812975
(3621-3666); Gilson Silva; Moisés de Souza
Andrade (3965-9768).

21/08 - Ellen Correia Araújo (3203-6598); Maria
Afonsina Montesuma Oliveira (3380-3877);
Salustiano Estevão Ramalho Filho (3242-3349).

22/08 - Felipe Fraga Messina (3368-2922); Fidelis
Faria (3552-1591); Matheus Carrijo Pereira Volnei
(3397-4060); Michelli Souza de Oliveira (3879-
8100).
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HOJE - 16.08 PRÓXIMO DOMINGO - 23.08
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 Vieira (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Cíntia Campos Silva; Darlene Coêlho

Sepúlveda.

Noite: Liane Pedrosa Guedes Paixão; Deimiluce
Lopes Fontes 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)

MINISTÉRIO CRESCER: Coordenadora: Débora

F.  de Araújo Bianchi Godoy.

CONSELHO DIACONAL:

Manhã: Herbert Borges Paes de Barros, Rejane

Silveira de Araújo.

Noite: Paulo Roger de Araújo; Silas Pereira.

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.

Noite: Ana Lúcia Villar Vianna Baptista; Carla

Beatriz Rodrigues de Azevedo Ferreira; Débora

Fialho de A. Bianchi Godoy.

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 Vieira (N).

TESOURARIA:

Leonardo Serejo Soares; Rafael Granja Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Darlene Coêlho Sepúlveda; Cíntia Cam-

pos Silva.

Noite: Liane Pedrosa Guedes Paixão.; Deimiluce

Lopes Fontes Coaracy.

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)



Revisão do Boletim: Jetro Neves Almeida

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.


