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PASTORAL
OBEDECENDO COM PRAZER O CHAMADO

DO MESTRE*

  Em um movimento de retorno aos
princípios do Novo Testamento, a Igreja
Multiplicadora é uma visão para
desenvolver a multiplicação intencional
de discípulos, alicerçada em princípios
bíblicos para o crescimento: oração,
evangelização discipuladora, plantação
de igrejas; formação de líderes,
compaixão e graça. Estes 5 princípios,
desenvolvidos com base nos
Relacionamentos Discipuladores - a
prática da “vida na vida” - e impulsionados
pelos PGMs - Pequenos Grupos
Multiplicadores -, resgatam o foco
principal da Igreja de Cristo:
investir em vidas, obedecendo
à Grande Comissão de Jesus
em nossa “Jerusalém” e até os
confins da Terra.
   Essa breve explicação diz
muito sobre o que os Batistas
têm realizado nos últimos 10
anos por meio dos projetos
missionários, em todos os
estados do Brasil.
   Com o objetivo de gerar uma reflexão
sobre o papel do crente como discípulo
de Jesus, bem como sobre a prática do
sacerdócio universal, o movimento de
Igreja Multiplicadora difundiu-se pelas
igrejas do País e da América Latina, a
convite da União Batista Latino-
Americana.
  Especificamente na realidade brasileira,
nosso foco de plantação de igrejas e
também de multiplicação de discípulos
está em campos pioneiros, com ênfase
nos povos não alcançados.
    A atuação de 70% da força missionária
dos Batistas está assim distribuída:
  - entre povos ribeirinhos, sertanejos,
indígenas, ciganos, imigrantes e
refugiados;
    - em campos pioneiros, nas cidades
do interior de Minas Gerais, São Paulo,
Goiás e sul do Brasil. Estes são contextos
em que a evangelização é mais lenta,
porque o nível de compreensão do
evangelho é menor, em função da
tradição religiosa e da cosmovisão da
população-alvo;
  - na multiplicação de discípulos em
cidades com taxas de crescimento acima

da média;
 - em cidades sem
presença batista.
   Mesmo não sendo
uma metodologia de
crescimento de igreja ou uma ação
estratégica que visa unicamente à
expansão numérica, seguindo o
regulamento da Convenção Batista
Brasileira e fundamentados nos 5
princípios bíblicos, em 20191 os batistas
organizaram 13 novas igrejas, em vários
estados do País. Em 20202, até o final de
abril, foram organizadas mais duas. Em

janeiro, a Igreja Batista Celina
Park-Eldorado, em Goiânia (GO)
- que fica numa região com
predominância de
condomínios fechados - e, em
fevereiro, a Igreja Batista Videira,
em João Pessoa (PB).
   Esses desafios
evangelísticos vêm sendo
superados e, em 2020, quando

a visão de Igreja Multiplicadora completa
10 anos de implantação, reforçamos a
necessidade de contar com todos os que
reconhecem o amor de Deus pelos
brasileiros.
  Porque Ele nos amou primeiro,
convocamos você a chamar para si a
responsabilidade - em todos os sentidos
- de manter o comprometimento e a
generosidade com a obra missionária no
Brasil [como voluntário e parceiro de
Missões Nacionais], intercedendo,
investindo e sustentando cada vez mais
os projetos que influenciam diretamente
na multiplicação de igrejas e de
discípulos.

1 Fonte: Relatórios de Atividades da Junta
de Missões Nacionais da CBB, 2019/2020.

2 Em virtude da pandemia causada pela
COVID-19, muitas atividades presenciais
foram profundamente afetadas, devido ao
isolamento social ordenado pelas
autoridades de todo o Brasil.

*Texto extraído da Revista da Campanha
- Junta de Missões Nacionais,2020.”

Pr. David Pereira

“O foco da
igreja é

investir em
vidas”
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Avisos e Notas

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1   INAUGURAÇÃO DO TEMPLO EM
CAVALCANTE
     O culto de inauguração do templo de
nossa congregação em Cavalcante - GO
foi adiado sine die, em função da ocorrência
de casos de infecção pelo coronavírus
naquela cidade. Oportunamente será
comunicada a nova data para o evento.

2   GRUPO  DE  APOIO  AOS  PAIS
    O Ministério com Famílias em parceria
com o Ministério com Juventude realizará
no dia 16 de outubro, às 20h, o primeiro
Encontro de Pais de Adolescentes. A
proposta será um encontro para um tempo
de oração, estudos bíblicos e orientações
para que os pais consigam atravessar com
confiança e ousadia a tão desafiadora fase
da adolescência. Mais informações com os
líderes do McFam ou com o pr. Neander
Marques.

3   ATA DE SESSÃO DA ASSEMBLEIA DA
IGREJA
     Os membros interessados em ler a ata
da sessão da Assembleia de nossa Igreja
de 27/08/2020 (Ata nº 1.031) podem obtê-la
por e-mail, bastando solicitar no telefone
geral da Igreja (3244-8806) no horário
comercial.

4  OFERTAS  ESPECÍFICAS
     Os Irmãos que desejarem fazer ofertas
específicas, por transferência bancária,
para Missões Nacionais, devem
acrescentar R$0,09 (nove centavos) ao valor
de sua oferta.  As ofertas para a construção
no Riacho Fundo II devem ser
acrescentadas de R$0,02 (dois centavos).
Tal procedimento facilita a identificação pela
Tesouraria dessas contribuições.

5   PORTAS  ABERTAS
     Está 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, mantidas
as regras de isolamento recomendadas
pelas autoridades sanitárias. Nesse
sentido, também, estão sendo tomadas
medidas diárias de sanitização no Templo.

6  MINISTÉRIO  DE  AÇÃO  SOCIAL
      O Ministério de Ação Social da IMB
solicita doações de roupas, bolsas,
calçados, bijuterias, brinquedos, móveis e
utensílios, para atendimento às
congregações e igrejas do Distrito Federal
e entorno. Pede-se que os objetos estejam
limpos e em bom estado de conservação e
que sejam colocados nas caixas de
madeira localizadas próximo à entrada do
Templo e da cantina.

7    EBD  E  CULTOS
    – Cultos dominicais: presenciais, com
transmissão pelo site da Igreja, às 10h15 e
19h.
    – Culto  da  Juventude  (sábado às 19h):
presencial, com transmissão pelo canal
"Juventude Memorial" via YouTube e na
página @juventudememo no Facebook.
    – Culto de oração de 4ª feira às 19h30:
presencial, com transmissão pelo site da
Igreja.
    – Escola  Bíblica  Dominical: transmissão
de estudo bíblico, às 9h, pelo site da Igreja.
Neste trimestre, está sendo feito o estudo
do livro de Apocalipse.
     – Culto de oração matinal: 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”.
.

8    ATENDIMENTO  PASTORAL
     O Conselho Pastoral informa o retorno
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.

9  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.

10  BOLETIM   DOMINICAL
     O boletim de nossos cultos dominicais
pode ser consultado no app (Culto/Boletins)
ou no site da Igreja. O uso dessas
alternativas possibilita diminuir o número
de boletins impressos, preservando o meio
ambiente e resultando em economia para
a Igreja.

11   LEITURA BÍBLICA
    Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 04/10 – Mq 1-7
     • Dia 05/10 – Na 1-3
     • Dia 06/10 – Hc 1-3
     • Dia 07/10 – Sf 1-3
     • Dia 08/10 – Ag 1-2
     • Dia 09/10 – Zc 1-6
     • Dia 10/10 – Zc 7-11



& 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

Boletim Dominical IMB

ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações
Convite pastoral à adoração e saudação aos internautas
Prelúdio ..................................................................................................................................... Piano
&* Leitura bíblica alternada............... Lucas 24:1-6 ........................... Dirigente/congregação

Dirigente: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo,
levando os aromas que haviam preparado.
Congregação: E encontraram a pedra removida do sepulcro; mas, ao entrarem, não
acharam o corpo do Senhor Jesus.
Dirigente: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões
com vestes resplandecentes;
Congregação: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles
lhes falaram:
TODOS: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas
ressuscitou.

&* Hino ......... “Adoro o Cristo Vivo” (A.H.Ackley/J. S.Fonseca) HCC 136 .... Congregação
&* Oração
Saudação aos visitantes
Momento missionário

Tema:
PORQUE ELE ME AMOU

Divisa:
“Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro” (I João 4:19)

Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino ................ “Perto, mais perto” (L. Morris/J. Moraes) HCC 442 ............... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical ......... “Eu não Te deixarei” (J. Santos) ..... Quarteto Palavras de Vida
Mensagem ................. “ELE ME AMOU, ELE ME COMISSIONOU” .................. Pr. David Pereira
                                          (Texto bíblico: I João 4:19 e João 15.16)
Mensagem musical ....... “O caminhar da cruz” (E. Borges) .... Quarteto Palavras de Vida
Celebração da Ceia do Senhor

Distribuição dos elementos .. “Só no sangue” (Robert Lowry) CC 93 .... Congregação
&* Cântico ............................ “Aleluia ao Cordeiro” (Don Moen) ......................... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio .................................................................................................................................... Piano

Recessional .............................................................................................................. Piano e órgão
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ADORO  O  CRISTO  VIVO
1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.  Se os homens O rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a

glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes, vem me ajudar.

Jesus, Jesus agora vivo está.  Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus,  meus erros perdoou.  Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou.

2. Em tudo que me cerca eu vejo o Seu amor.  E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;  me livra a Sua graça de todo o mal.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também: amor, consolo, vida e todo bem.

PERTO,  MAIS  PERTO
1. Perto, mais perto, ó Deus, de Ti, perto de Ti eu preciso viver.

Perto, mais perto, ó Deus, de Ti, em Tua graça desejo crescer.  Em Tua graça desejo crescer.

2. Perto, mais perto; mui pobre sou, tudo, porém, venho aqui Te ofertar.
Todo o meu ser, contrito Te dou. Busco o Teu reino em primeiro lugar.  Busco o Teu reino em primeiro lugar.

3. Perto, mais perto; em meu viver, sei que seguro pra sempre hei de estar,
e finda a luta, quando eu morrer, perto, mais perto de Ti vou ficar. Perto, mais perto de Ti vou ficar.

SÓ  NO  SANGUE
1. Quem me poderá salvar? Cristo, que verteu Seu sangue.
Onde as manchas vou limpar? Só no Seu precioso sangue.

Oh, que preciosa paz, que vem da Sua cruz,
a qual me dá Jesus pelo Seu precioso sangue!

2. Vejo a minha salvação só no Seu precioso sangue.
Deus concede-me perdão só no Seu precioso sangue.

3. DEle vem perfeita paz pelo Seu precioso sangue;
infalível e eficaz esse tão precioso sangue.

4. Minha justificação tenho no precioso sangue;
gozo traz ao coração esse tão precioso sangue.

5. Entrarei no céu, enfim, pelo Seu precioso sangue;
louvarei, então, sem fim, Cristo, que verteu Seu sangue.

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!
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Culto da Noite (19h00) - Templo

Boletim Dominical IMB

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 ........................... “Ajuntamento” (Jorge Camargo) ............................ Congregação

&* Oração

Saudação aos visitantes

Cântico ................................... “Perseverai” (Moisés Barreto) .............................. Congregação

Momento missionário

Tema:

PORQUE ELE ME AMOU

Divisa:

“Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro” (I João 4:19)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Mensagem musical .. “Eu não posso fugir do Teu Espírito” (arr. M. Barreto) .. Grupo Mashiach

Leitura bíblica em uníssono ................... Salmos 30:4,5 .................................... Congregação

Cantai ao Senhor, vós que sois Seus santos, e celebrai a memória da Sua santidade.

Porque a Sua ira dura só um momento; no Seu favor está a vida. O choro pode durar

uma noite, mas a alegria vem pela manhã.

Hino .................... “Aos pés de Deus” (João Alves Feitoza) HCC 353 .............. Congregação

Momento de oração

Mensagem musical .... “Perto quero estar” (K. Carpenter/D. Williamson) ... Grupo Mashiach

Mensagem ............................. “A PARÁBOLA DAS BODAS” ............................. Pr. David Pereira

          (Série de mensagens: Os Últimos Sermões Proféticos de Jesus em Mateus)

 ( Texto bíblico: Mateus 22.1-14  )

&* Hino ........“Quando Deus fizer chamada”(Black/ Dunstan) HCC 157 ...... Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ............................................................................................................... Piano e órgão
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AJUNTAMENTO
Vem e sopra sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento;

honra e santifica este momento, com a Tua igreja que é Teu povo.
Faz Teu rio de paz correr no meio destes que, por fé, vêm bendizer-Te,

e a uma voz oferecer-Te seus louvores, súplicas e anseios.
Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora,

no correr da história, revelando Seu amor.
Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador.

PERSEVERAI
O Mestre é quem nos diz assim: “Perseverai, e sejam firmes na batalha do meu Pai.

Perseverai em união, perseverai no meu amor. E eu prometo que pra sempre estarei ao
seu redor.”

Nessa promessa eu firmado viverei, dos braços de Jesus não me afastarei.
Nas orações, no partilhar, prometo sim, perseverar.
Com alegria e singeleza  vamos nós a Deus louvar.

Na doutrina e comunhão, nas orações, partindo o pão. Sempre unidos pelo amor,  com
gratidão nos corações. Igreja viva que anuncia o vivo Deus, perseverai.

    A unidade será sempre o ideal, uma só voz, um só amor em memorial. A Deus, o Pai,
glorificar, Seu filho amado anunciar que o Espírito derrame até a igreja transbordar.

Na doutrina e comunhão, nas orações, partindo o pão. Sempre unidos pelo amor, com
gratidão nos corações. Igreja viva que anuncia o vivo Deus, perseverai.

Igreja viva que anuncia o vivo Deus, perseverai.

AOS  PÉS  DE  DEUS
1. Aos pés de Deus eu deixo a minha dor; a minha vida ponho em Suas mãos.

O bom Senhor me dá consolo e amor; a Sua paz me envolve o coração.

O choro pode durar uma noite, mas alegria chega de manhã.
O choro pode durar uma noite, mas alegria chega de manhã.

2. Libertação eu tenho no Senhor; libertação da angústia, do sofrer.
Em Deus descanso: Ele é consolador. Só Deus me ampara em todo o meu viver

3. Se cruz pesada eu tenho de levar, cruz mais pesada já levou Jesus.
Morreu ali a fim de me salvar e dar-me vida eterna e Sua luz.

QUANDO  DEUS  FIZER  CHAMADA
1. Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer,

e os remidos desta terra meu Jesus vier buscar, e fizer-se então chamada, lá estarei.

Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada,
quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei.

2. Nesse dia glorioso, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar,
quando os salvos, triunfantes, O saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei.

3. Viverei então pra Cristo, ‘té o dia terminar; falarei do Seu amor por nós aqui;
quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei.



Mensagem:  ELE ME AMOU, ELE ME COMISSIONOU
(Texto bíblico: I João 4:19 e João 15:16)

Mensageiro: Pr. David Pereira
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Mensagem da Manhã

Boletim Dominical IMB
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Mensagem:  A PARÁBOLA DAS BODAS
(Série de Mensagens: Os últimos sermões proféticos de Jesus em Mateus)

(Texto bíblico: Mateus 22:1-14)
Mensageiro: Pr. David 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
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Intercessão (Emergenciais)

Contribuições Realizadas – SETEMBRO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
04/10 – Laura Coimbra Silvestre Zanzoni
(3435-9350); Rafael Rodrigo Ruela Souza
(3548-1330); Suzana de Abreu Ribeiro de
Souza;

05/10 - Anderson Silveira Motta; Cícero Rosa
Prestes Filho (3368-8541); Idê Nunes
Moreira (3567-6837); Kátia Villar Vianna
(3383-1762);

06/10 - Adilza de Souza Bomfim (3877-
6014); Andressa Campos Braga (3042-
5729); Giovanna Serednicki da Ávila (3551-
0506); Helena Feijó Lara de Oliveira (3877-
1018); Terezinha de Jesus do Valle Sidou
(3274-2618);

07/10 - Alberto Kruklis (3879-3338); Danielle
Bremgartner Alencar Neves (3273-1833);
Júlia Rocha Nogueira (3338-6601);

Leonardo Pereira Souza Silva (3485-2076);
Maria José da Silva (3346-7185);

08/10 - Marcilene Nunes Moreira; Maria das
Graças Rodrigues (3326-7537);  Nadjana
Castro de Faria (3341-1279); Noemi da Silva
Ferreira; Olga de Souza Honda (3242-
2025); Priscila Rocha Silveira (3554-4340);
Roberto Torres Hollanda (3344-9583);

09/10 - Dalva da Silva Cabral (3552-1678);
Davi de Souza Lima (3340-5202); Kelly
Cristina Barbosa Levi Alvim (3351-9321);
Laércio Azevedo da Silva; Natália Faustino
Cury; Rafael Theberge de Viveiros (3345-
6462); Simone Torres Alves (3234-1752);
Tânia Magalhães Goulart (3368-3890);

10/10 – Ester de Almeida Lima (3797-8486).

Total  Mar Abr  Mai

2019

443

Jun

2020

 Jan

488

20/09 Fev

504

104%

496

27/09

49835%

478

90%

Jul

510

Ago

485

Ago DezNov

500

Set

531

Out

537

481

534

20%

11%

24%



HOJE - 04.10 PRÓXIMO DOMINGO - 11.10
Escalas de Serviço

MINISTÉRIO CRESCER: Coordenadora: Débora

F.  de Araújo Bianchi Godoy.

CONSELHO DIACONAL:

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:

COMUNICAÇÃO:

AUDIOTÉCNICA:

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Cíntia Campos Silva, Ellen Correia Araújo

Noite: Kátia Kristina Carvalho Araújo, Ellen Correia

Araújo.

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:

Eduardo Freitas, Herbert Barros, Thiers Lobo,

Silas Pereira.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:

Manhã: Coordenação da Equipe: Max

Bianchi Godoy - Equipe: Mônica Azarias, Natália

Azarias, Gustavo Alvarenga

Noite: Coordenação da Equipe: Carla

Ferreira - Equipe: Dulce Netto, Abigail

Guimarães, Cristiane Low

COMUNICAÇÃO: Coodenador: Max Biachi

Godoy

Manhã: Cláudia Freitas

Noite: Carla Ferreira

AUDIOTÉCNICA:

TESOURARIA:

Leonardo Serejo Soares e Rafael Granja e Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Cíntia Campos Silva, Deimiluce Lopes

Fontes Coaracy.

Noite: Darlene Coêlho Sepúlveda, Liane Pedrosa

Guedes Paixão.

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)



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

Pr. Neander Marques da Silva - Ministério com Juventude

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 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

Congregação em Cavalcante (GO) - Pr. Paulo Dias e Miss. Lídia Oliveira

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.


