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PASTORAL
CONSIDERAÇÕES SOBRE O MINISTÉRIO

PASTORAL

     Já não é de hoje que a atividade
pastoral tem sido considerada uma das
atividades mais estressantes de nosso
tempo. Juntamente com profissionais da
saúde, da educação dentre outros, a
função ministerial tem sido motivo de
muita preocupação no ambiente
religioso. Muitas responsabilidades e
tomadas de decisão são alguns dos
motivos para tanto estresse e abandono
do ministério.
   Vivemos tempos difíceis e de muita
complexidade humana.
Crises graves e diversas são
experimentadas por todos, isto
inclui os ambientes religiosos.
Conviver com a dor e
sofrimento do próximo exige
muita serenidade e confiança
em Deus. Acompanhar
viciados, aconselhar
pessoas, ouvir problemas de natureza
grave, fazem parte da rotina pastoral de
nossos dias. Não se descarta também
responsabilidades imprescindíveis,
como a vida pessoal e familiar, além da
constante preocupação com a pregação
e vida devocional.
   O que se espera de um pastor? A
resposta pode beirar o infinito, mas
algumas características podem nos
ajudar a entender o ofício pastoral:
1. que não seja neófito;
2. que não seja falador;
3. que não seja medroso, mas corajoso
para enfrentar as lutas e obstáculos da
trajetória;
4. que não seja jactancioso e ganancioso;
5. que seja apto para ensinar;
6. que seja paciente e amoroso;
7. que seja responsável;
8. que seja moderado;
9. que não tenha medo de exercer a

liderança e o papel
que o Senhor lhe
confiou;
10. que faça aliança
com Deus em primeiro lugar;
11. que saiba chegar e saiba sair do
ministério de maneira mansa e pacífica.
     Diante de tantas responsabilidades, a
Palavra de Deus também aconselha o
pastor a cuidar de si mesmo. Cuidando
de si com responsabilidade e atenção,
poderá estar apto e em condições de

liderar o seu rebanho. Atos 20.38
nos traz este precioso ensino:
“Cuidem de vocês mesmos e de
todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo os designou como
bispos, para pastorearem a
igreja de Deus, que ele comprou
com o seu próprio sangue.”
   Que o Senhor nos dê

sabedoria e habilidades para conduzir o
rebanho de Deus em nossos dias. Deus
escolheu pastores para os nossos dias
e para o nosso tempo, com
características necessárias ao
entendimento de nossa sociedade, sem,
contudo, abandonar a doutrina, o zelo
pastoral e o amor pelas ovelhas e o
estudo da Palavra.
    Somos chamados ao exercício
pastoral no tempo que se chama “hoje”
com todos os seus desafios e
contrariedades. Que o façamos com
dedicação, zelo, empenho e coragem,
acima de tudo na dependência do Senhor.
     Sejam muito bem-vindos, Pr. Neander
e Djorrane, entre nós. Que o Senhor
abençoe toda equipe pastoral desta
Igreja, capacitando e ministrando aos
corações, a fim de sermos servos do
Deus Altíssimo no meio desta geração.
Um bom dia a todos.

Pr. David Pereira

“Conviver com a
dor e sofrimento do

próximo exige
muita serenidade e

confiança em
Deus.”
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Avisos e Notas

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1    MINISTRO COM JUVENTUDE
     Nossas boas-vindas ao Pr. Neander Marques
da Silva, que toma posse hoje, no culto da manhã,
como Ministro Auxiliar com Juventude, e a sua
esposa, Djorrane M. Diniz de Oliveira Marques.
Que Deus abençoe o ministério de vocês em
nossa Igreja!   Nossa saudação também ao Pr.
Sebastião Arsênio, pai do Neander, pastor titular
da Igreja Batista da Esplanada – Governador
Valadares (MG), que apresentará a Mensagem
de Deus nesse culto de posse.

2   PORTAS ABERTAS
     A partir desta semana, será permitido o acesso
de membros da Igreja ao templo, de 2ª a 6ª feira,
no horário de 9h às 17h, para, individualmente,
desfrutarem de momento de reflexão ou
receberem atendimento pastoral. Nesse sentido,
serão tomadas medidas diárias de sanitização no
templo, sendo mantidas as regras de isolamento
recomendadas pelas autoridades sanitárias.

3    EBD  E  CULTOS
    – Cultos dominicais: estão sendo presenciais,
mas continuam a ser transmitidos via Internet, às
10h15 e 19h.
    – Culto  da  Juventude  (sábado): está sendo
presencial, mas continua a ser transmitido via
Internet, às 19h.
    – Culto de oração de 4ª feira às 19h30: está
sendo presencial, mas continua a ser transmitido
ao vivo pelo Youtube. Participe vindo ao Templo
ou acessando a transmissão na página da Igreja
na Internet.
    – Escola  Bíblica  Dominical: transmissão de
estudo bíblico, às 9h, via Internet. Neste 3º
trimestre, estamos estudando “A doutrina 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”.

4    CULTOS  PRESENCIAIS
     Os cultos dominicais e o culto de oração na
quarta-feira à noite estão sendo realizados no
Templo.  Não há restrições de acesso aos maiores
de 60 anos nem de crianças com idade inferior a
12 anos. Temporariamente, está proibido o acesso
de pessoas com doenças crônicas preexistentes
(como diabetes e doenças cardiovasculares) e
de quem estiver apresentando temperatura igual
ou superior a 37,3ºC.

5   MINISTÉRIO CRESCER I
     A retomada das atividades presenciais do
Ministério Crescer se dará no próximo domingo,
dia 13/9, no culto da manhã (10h às 12h) e à noite
(19h às 20h30), no auditório, obedecendo aos
critérios de segurança do templo. É necessário o
uso de máscaras a partir de três anos de idade.

6   MINISTÉRIO CRESCER II

     O Crescer realiza encontros semanais, aos
domingos, por teleconferência, das 9h às 9h40,
com as crianças das turmas azul (4 e 5 anos),
laranja (6 e 7 anos), verde (8 e 9 anos) e amarela
(10 a 12 anos). Nesses encontros, trabalhamos
a lição bíblica da semana, disponível via Youtube,
Facebook e Whatsapp. Para incluir sua criança,
ligue para (61) 98175-8448 e fale com a tia Débora.
Louvado seja Deus por mais essa atividade
realizada por nossos queridos voluntários do
Ministério! Deus abençoe a todos!

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, essa atitude nos
aproximará nesses dias de isolamento.

9   CONGREGAÇÃO NO RIACHO FUNDO  II
     Assinado contrato com a empresa Félix
Engenharia para as obras de conclusão da
construção do Templo e Espaço de Convivência
de nossa congregação no Riacho Fundo II, com
previsão de conclusão até dezembro deste ano.
     Ore por esse empreendimento e participe com
oferta específica, dado o grande desafio que
representa para a Igreja.

10  CONGREGAÇÃO EM CAVALCANTE  (GO)
     - Continue participando desse projeto através
da oração e do apadrinhamento de crianças (ligue
para o Min. de Missões).
     - A construção do Templo foi concluída e as
chaves entregues aos missionários Pr Paulo Dias
e Lídia Oliveira.
     - O culto de inauguração será agendado em
breve.

11   LEITURA BÍBLICA
    Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 06/09 - Lm 1-3
     • Dia 07/09 - Lm 4-5
     • Dia 08/09 - Ez 1-4
     • Dia 09/09 - Ez 5-8
     • Dia 10/09 - Ez 9-12
     • Dia 11/09 - Ez 13-16
     • Dia 12/09 - Ez 17-20



& 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

CULTO DE POSSE DO PR. NEANDER MARQUES DA SILVA COMO PASTOR DO

MINISTÉRIO COM JUVENTUDE

Convite pastoral à adoração
&* Hino Nacional Brasileiro
&* Oração pelo Brasil
Cântico ........................ “Jesus, Essência do Louvor” (Matt Redman) ............ Congregação
&* Leitura bíblica alternada ...............  2 Timóteo 2 1-7 ..............................Pastor/Congregação

Pastor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de
minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens
fiéis e também idôneos para instruir a outros.
Congregação: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
Pastor: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu
objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou.
Congregação: Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.
Todos: Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas
as coisas.

&* Cântico ............................. “Reina Em Mim” (Brenton Brown) ...................... Congregação
Saudação aos visitantes
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino ........................ “Tu És Fiel, Senhor” (Chisholm/Runyan) HCC 25 ........... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical ................ “Usa-me” (Tina English/Don Blackley) ............. Grupo Vocal
Mensagem .. “REQUISITOS PARA UM MINISTÉRIO BEM SUCEDIDO” .. Pr. Sebastião Arsênio da Silva
                                  Texto Bíblico: Colossenses 1: 24-25

MOMENTO SOLENE DE POSSE

Oração de Posse ........................................................................................................ Pr. David Pereira
Entrega da bíblia ..................................................................... Pr. Francisco Carlos S. de Menezes
&* Cântico ......... “Grande é o Senhor” (S.McEwan/ A. de Campos) .............. Congregação
Palavra pastoral, oração e bênção ........................................... Pr. Neander Marques da Silva
Poslúdio ......................................................................................................................................... Piano
Recessional ..................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã
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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, 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.

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.

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.

TU ÉS FIEL, SENHOR
1. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás.

Nunca mudaste, Tu nunca faltaste: tal como eras, Tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda; Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares. Todo o Universo vem, pois, Te louvar!

3. Pleno perdão Tu dás, paz, segurança; cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir, oh, que doce esperança desfrutarei do Teu rico favor!

GRANDE É O SENHOR
Grande é o Senhor, e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus,

Seu santo monte, alegria de toda terra.
Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o Inimigo.

Por isso, diante dEle nos prostramos.

Queremos o Teu nome engrandecer, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas.
Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu.
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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.

Convite pastoral à adoração

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

&* Leitura bíblica alternada .............. Efésios 2:4-9 ................................ Pastor/ congregação

Pastor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que

nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com

Cristo, pela graça sois salvos,

Congregação: e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares

celestiais em Cristo Jesus;

Pastor: para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em

bondade para conosco, em Cristo Jesus.

Todos: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de

Deus; não de obras, para que ninguém se glorie.

&* Hino ................. “Maravilhosa Graça!” (Haldor Lillenas) HCC 193 .............. Congregação

&* Oração

Saudação aos visitantes

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Cântico ................................ “Te Agradeço” (Dennis Jernigan) ........................... Congregação

Momento de oração

Mensagem Musical  .......... “Vai Amanhecer” (Eyshila) ...... Dueto: Djorrane e Pr. Neander Marques da Silva

Mensagem ............ “JESUS, NOSSA PEDRA DE AJUDA” .... Pr. Neander Marques da Silva

                                         Texto: 1 Samuel 7:1-13

Mensagem musical ...... “Mistério Divinal” (Jay Rouse/ port. A. Motta) .......... Coro Memorial

                                                        (gravação 07/07/2019)

Celebração da Ceia do Senhor

Pão e Cálice .... “Alvos Mais Que a Neve” (E. Latta/H. Perkins) HCC 286 .... Congregação

&* Cântico ............ “Aleluia ao Cordeiro” (Don Moen/Debbye Graafsma) ....... Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ............................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Noite
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MARAVILHOSA GRAÇA
1. Maravilhosa graça! Graça de Deus, sem par! Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me

dá certeza, e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça! Que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim.

É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai.
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai!

2. Maravilhosa graça! Traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Hoje eu sou liberto; vivo de Deus bem perto pela maravilhosa graça de Jesus.

3. Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz! Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz.
Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus.

TE AGRADEÇO
Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,

por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo meu ser.

Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar.

Te agradeço, Jesus, Te agradeço, eu Te agradeço, Te agradeço.

ALVOS MAIS QUE A NEVE
1.Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu!

Seja bendito o Seu sangue que por nós, pecadores, verteu!
Salvos do mal nós estamos, por Tua graça e Teu favor,

pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois,
em Seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor.

2. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou;
 foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou.

Há nessas chagas pureza para o indigno pecador,
pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor.

3. Se tudo a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz,
Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.

Lavas de todo pecado. Que maravilha esse amor!
Pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor.

ALELUIA AO CORDEIRO
Nós somos parte da Tua família, ó Deus, de várias tribos e nações.

Este é o Teu povo remido na cruz, livre por Cristo Jesus.
Não há palavras que expressem o real louvor, tampouco há pra dizer da gratidão,

mas vamos do coração um canto erguer, e a voz levantar.

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

e louvando ao Cordeiro de Deus.

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

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

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

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

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



Mensagem:  REQUISITOS PARA UM MINISTÉRIO BEM SUCEDIDO
Texto bíblico: Colossenses 1: 24-25

Mensageiro: Pr. Sebastião Arsênio da Silva
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  JESUS, NOSSA PEDRA DE AJUDA
Texto bíblico: 1 Samuel 7: 1-13

Mensageiro: Pr. Neander Marques da Silva
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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
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Intercessão (Emergenciais)

Contribuições Realizadas – AGOSTO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
06/09 – Dilete Pereira de Lima (3447-1048);
Leonice de Oliveira Santos (3967-7758); Wilma
Pereira de Souza Rocha (3346-4230);

07/09 – Gustavo Barreto Chervenski (3532-7075);
Laís de Sousa Guedes (3458-7278); Luis
Fernandes de Brito (3347-3479); Mônica Coimbra
Silvestre Zanzoni (3435-9350);

08/09 – Dário Lourenço de Araújo (3335-1072);
Heloiza Christiane de Lima Sousa (3963-6783);
José Rossini Campos do Couto Corrêa (3272-
3611); Marília Martin Aguiar (3797-1349);

09/09 - Flávio Henrique de Rezende; Juliana
Vasconcellos de Oliveira Henauth (3205-7390);
Lúcia Clara Vieira (3408-6313); Miria de Sousa
Fer (3244-0754); Natalia Santana Azevedo da

Silva; Nielsen Fernandes Athayde Andrade; Paulo
Henrique Vasconcelos Mafra (3053-0398);
Waldimar Carvalho da Silva (3391-7258);
Weverson Batista da Silva;

10/09 – Carlos Magno Miranda Netto (3264-2664);
José Carlos da Costa (3042-1508); Lucas Renato
Alves Dias (3382-1322);

11/09 – Larissa Cristina de Paula Reis (3546-6624);
Rodrigo Rocha Silveira (3554-4340);

12/09 – Andra da Silva Aragão (3967-1270);
Eduardo Camargo dos Reis (3542-4082);
Elisângela da Silva Oliveira (3039-6922); George
Cézar Maia; Keila de Cerqueira Souza (2194-
7141); Maria Selma Alves Soares (3879-8125);
Ozanam Torres do Vale;

Total Jul Mar Abr  Mai

2019

443

JunJul Ago DezNov

500

515

Set

531

Out

537

481

534

2020
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488

16/08 Fev

504

108%

496

23/08

498

10%

93%

478

30/08

510

26%

16%

23% 22%



HOJE - 06.08 PRÓXIMO DOMINGO - 13.09
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; Deimiluce Lopes

Fontes Coaracy.

Noite: Liane Pedrosa Guedes Paixão; Darlene

Coêlho Sepúlveda.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Darcy Freire Miranda

Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Rejane Araújo (órgão)

Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)

MINISTÉRIO CRESCER: Coordenadora: Débora

F.  de Araújo Bianchi Godoy.

CONSELHO DIACONAL:

Manhã: Cleber Fábio Veiga da Silveira e Mônica

Silva e Azarias de Souza

Noite: Alcinélia Sepúlveda Brito Barreto, Luiz

Antônio Pereira da SIlva e Moacyr Soares de

Souza Júnior.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:

Coordenação: Max Bianchi Godoy

Manhã: Gustavo Alvarenga, Renan Coelho e

Débora Coelho.

Noite: Ana Lúcia Baptista, Carla Ferreira, Marta

Menezes, Dulce 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 Vieira

(M) e Alexandre Vieira (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Cíntia Campos Silva; Deimiluce Lopes

Fontes Coaracy.

Noite: Liane Pedrosa Guedes Paixão; Darlene

Coêlho Sepúlveda.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Darcy Freire Miranda

Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Rodrigo Guimarães (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.


