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PASTORAL

Viva o poder de transformar

     A Junta de Missões Mundiais (JMM)

da Convenção Batista Brasileira (CBB)

escolheu para a campanha missionária

de 2021 o tema “Viva o poder de transfor-

mar”, baseado no texto de 2 Timóteo 1:7,

que diz: “Porque Deus não nos tem dado

espírito de covardia, mas de poder, de

amor e de moderação.”

Juntamente com outras agên-

cias missionárias, a JMM se en-

contra diante de um grande desa-

fio, a manutenção dos missioná-

rios e projetos mantidos pelos

Batistas em alguns países. Com

as constantes mudanças na mo-

eda norte-americana, torna-se imperati-

vo nosso envolvimento e engajamento

nesta campanha. As constantes oscila-

ções do câmbio aumentam nossa res-

ponsabilidade com a oração e

envolvimento missionário das igrejas

brasileiras.

Por um lado temos as dificuldades

econômicas para manutenção da obra

missionária, e do outro, o cenário propí-

cio para a pregação do evangelho da es-

perança e salvação eterna em Cristo. A

revista da campanha missionária nos traz

inúmeros e preciosos testemunhos em

muitos países do que

Deus tem feito através

dos missionários e nossas ofertas. Por-

tas se abrem ao evangelho em muitas

partes do mundo, independente de sis-

temas ideológicos, políticos, povo, língua

ou condição econômica.

 A crise mundial e o cenário

pandêmico abrem caminhos

para muitas conversões e ex-

periências com Cristo. Pesso-

as aflitas e sem esperanças

podem conhecer a mensagem

eterna do poder de Deus, mes-

mo na dor e no sofrimento.

    O tema da campanha é desafiador

e nos convida a testemunhar de Cristo,

com poder, amor e moderação. Num tem-

po de medo e insegurança é vital o poder

de Deus em nossa vida. Só o poder de

Deus em nós através do Espírito Santo

para nos capacitar para a obra diante das

projeções nada animadoras. O tempo é

de aproveitar as oportunidades que sur-

gem para a Igreja de Cristo em sua no-

bre missão de pregar o evangelho a toda

criatura.

           Que o Senhor nos capacite a teste-

munhar com poder, amor e moderação!

Pr. David Pereira

“O tempo é de
aproveitar as
oportunidades
que surgem
para a Igreja
de Cristo.”
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Avisos e Notas
1. Cultos presenciais
   Em função da complexidade do assunto,
a decisão sobre a retomada dos cultos
presenciais deverá ser analisada em
sessão extraordinária da Assembleia, por
videoconferência, na próxima quinta-feira,
dia 18, às 19h30.  Até aquela data, os cultos
permanecem somente transmitidos via
Internet. Solicitamos que os Irmãos
permaneçam em oração a Deus para que
dê à Igreja sabedoria no enfrentamento
dessa pandemia.

2. Reunião do Conselho da Igreja
   Será na próxima terça-feira, dia 16/3, às
19:30, por videoconferência. Todos os
membros da Igreja podem participar da
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
interessados em participar podem obter o
“link” ligando para o telefone da Igreja, em
horário comercial, a partir da terça-feira.

3. Sessão Extraordinária da Assembleia
    Será realizada na próxima quinta-feira,
dia 18 de março, às 19h30, por
videoconferência, para deliberar, em caráter
de urgência, sobre a seguinte Ordem do
Dia: decisão sobre a retomada dos cultos
presenciais da Igreja; definição da
competência do Comitê Covid; e
encerramento. Os membros da Igreja que
desejarem participar devem obter o link de
acesso à reunião. Para isso, devem se

inscrever previamente pelo aplicativo ou
pelo telefone 3244-8806.

4. Curso  para  Noivos
   O Ministério com Famílias – McFam
promoverá, no mês de abril, com previsão
para início no dia 10/04, o Curso para
Noivos. Os interessados deverão solicitar
a sua inscrição pelo e-mail do Ministério:
mcfam@imbb.org.br

5. Cursos  da  FTBB
     A Faculdade Teológica Batista de Brasília
(FTBB) está com inscrições abertas para
cursos de pós-graduação em Teologia. A
pós-graduação em Liderança e Gestão tem
o objetivo de preparar líderes para atuar com
equipe de alto desempenho. O “link” para
inscrição é https://www.ftbb.com.br/
lideranca. A pós-graduação em Bíblia
Sagrada tem o objetivo de investigar os
métodos desenvolvidos na interpretação
bíblica, na busca do sentido original dos
textos por meio do conhecimento dos
contextos históricos, sociais e religiosos.
Também visa formar docentes e
pesquisadores na área da Teologia. O link
para inscrição é https://www.ftbb.com.br/
biblia-sagrada. Informações: (61) 3273–
5576 (das 14 às 20 horas), 98-596-5306
(WhatsApp) ou pelo site www.ftbb.com.br.

6. Doações são bem-vindas
   O Ministério de Ação Social solicita doação
de bíblia, roupa, bolsa, calçado, bijuteria,
brinquedo, móveis e utensílios. O material
arrecadado será para atender às

Intercessão (Emergenciais)
Oremos por nossos Irmãos: Alda Villas Boas Teixeira de Carvalho (3248-2497);
Adalberto José Dantas (99989-7068);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); Nieda Hollanda (3344-9583); Norma Zilda Dourado Lacerda
(M. Surdos: 98-429-8572); Otaídia Couto Vasconcelos (3367-1420); Zilá de Oliveira
Veiga (3561-3160) (Tiago 5:15).
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Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99-381-7935

E-mail da gerente:
gerexecutiva@imbb.org.br

congregações e igrejas do Distrito Federal
e entorno. É importante que os objetos
estejam limpos e em bom estado de
conservação. As doações devem ser
colocadas nas caixas de madeira
localizadas próximo à entrada do Templo e
da cantina.

7. Chave PIX
 Os dízimos e ofertas podem ser
transferidos pela modalidade PIX. Basta
informar a chave CNPJ 00.105.510/0001-
23. Os comprovantes devem ser
encaminhados para o e-mail
tesouraria@imbb.org.br.

8. Agenda  dos  cultos  e  EBD
- Cultos dominicais com transmissão pelo
site da Igreja e YouTube, às 10:15 e às 19
horas.
- Cultos dominicais do Ministério Crescer,
às 10h15, com transmissão pelo YouTube
(ministério crescer – imbb crescer).
- Culto de oração às quartas-feiras, às
19:30, com transmissão pelo site da Igreja.
- Culto de oração matinal, por
videoconferência, de segunda a sábado,
das 8 às 9 horas. Para participar  telefone
para o Pr. Francisco Menezes (99319-5873),

antes do horário marcado, para solicitar o
“link”.
- Escola Bíblica Dominical com
transmissão de estudo bíblico, às 9 horas,
pelo site da Igreja e pelo YouTube.
  Neste trimestre o estudo é sobre o livro de
Gênesis.

9. Atendimento pastoral
   O agendamento para atendimento pelos
pastores da Igreja pode ser feito pelo
telefone 3244-8806.

10. Leitura bíblica
      Seguem as leituras bíblicas da semana:
     Dia 14/03 – Js 20-22
     Dia 15/03 – Js 23-24
     Dia 16/03 – Jz 1-3
     Dia 17/03 – Jz 4-6
     Dia 18/03 – Jz 7-9
     Dia 19/03 – Jz 10-12
     Dia 20/03 – Jz 13-16

O Ministério com Famílias – McFam

parabeniza os casais de nossa Igreja

que comemoram aniversário de

casamento:

15/03 - Jessé da Costa Lima e Raimunda

Lopes Calda Lima (8) 33336340.

Aniversário de Casamento

17/03 - César Fontana Silva e Eliane da

Silva Fontana (17).

18/03 - Daniel Barbosa de Almeida e Dé-

bora Paiva de Oliveira Almeida (43)

34541051;  Pedro Abs de Rezende

Martins e Priscilla Consigliero de

Rezende Martins (15) 32642781.



& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular             – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.

Culto da Manhã (10h15) - Templo
ORDEM  DO  CULTO

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS - 2021

Avisos e comunicações
Convite pastoral à adoração e saudação aos internautas
Prelúdio ...................................................................................................................................... Piano

“SOMOS GRATOS PELO PODER DE DEUS
QUE NOS LEVA A PROCLAMAR O SEU AMOR!”

Recitativo bíblico ....................................... Mateus 28: 19,20...................................... Congregação
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,

e do Filho,  e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas
as coisas que vos tenho ordenado.

E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos.”

Hino .... “As boas novas anunciai” (M.A.Thompson/S.L.Ginsburg) HCC 541 .... Congregação
Oração
Saudação aos visitantes
Informativos da campanha ............................................................................... Ministério de Missões

Tema:
VIVA O PODER DE TRANSFORMAR

Divisa:
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”

(II Timóteo 1: 7)

Vídeo da Campanha ........................................................................ Pr. João Marcos Barreto Soares
Mensagem musical ... “Viva o poder de transformar” (D. Damázio) ... Solo: Pr. Mateus Santiago
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação

“SOMOS GRATOS PELO PODER DE DEUS
QUE NOS PROTEGE”

Leitura bíblica em uníssono ...................... Salmo 46: 1-3 ......................................... Congregação
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.

Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e
os montes se abalem no seio dos mares;

ainda que as águas tumultuem e espumejem e
na sua fúria os montes se estremeçam.”

Hino ................. “Estou seguro” (E.A.Hoffman\A.J.Showalter) CC 314 .......... Congregação
Momento de oração

“SOMOS GRATOS PELO PODER DE DEUS
QUE NOS SALVA”

Mensagem musical ...... “Por Ti darei a minha vida” (Simone Rosa) ...... Solo: Nara Tafanni
Mensagem ............................... “VIVA O PODER DE TRANSFORMAR” ............. Pr. Jorge Siqueira

                           (Texto bíblico: II Timóteo 1: 7)

Hino .......................... “Eu aceito o desafio” (Joan Larie Sutton) HCC 543 ............. Congregação
Oração e bênção
Poslúdio ........................................................................................................................................... Piano
Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã

AS  BOAS  NOVAS  ANUNCIAI

1. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois Ele, compassivo, não deseja a perdição do indigno pecador.

As boas novas anunciai. Que Deus nos ama, contentes proclamai.

2. Oh! Contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique Cristo Jesus, libertador real.

3. Anunciai bem alto, ao mundo inteiro, que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador.

4. Oh! Consagrai os vossos bens e filhos pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas, participai da causa de Jesus.

ESTOU  SEGURO

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.
Gozo 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.

EU  ACEITO  O  DESAFIO

1. Eu ouvi as palavras de Cristo: “Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara”. E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes refletirei Sua luz.

2. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia, bem feliz, com meu Mestre, vou.

3. Se algum dia pra os campos distantes o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante: “Eis-me aqui, para trabalhar.”

6 Boletim Dominical IMB



Culto da Noite (19h00) - Templo
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
Prelúdio .............................................................................................................................................. Piano
Chamada à adoração ... “Vem, esta é a hora da adoração” (Brian Doerksen) ... Congregação
Leitura bíblica alternada .......................... Salmo 84: 1-5 ............................ Dirigente/congregação

Todos: Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos!
Dirigente: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor;
o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo!
Congregação: O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si,
onde acolha os seus filhotes; eu, os Teus altares, Senhor dos exércitos,
Rei meu e Deus meu!
Dirigente: Bem-aventurados os que habitam em Tua casa;
louvam-Te perpetuamente.
Congregação: Bem-aventurados os homens cuja força está em Ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.

Cântico ....................................... “Senhor, Te quero” (Andy Park) ............................... Congregação
Oração
Saudação aos visitantes
Momento missionário

Tema:
VIVA O PODER DE TRANSFORMAR

Divisa:
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”

(IITimóteo 1: 7)
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino ................................. “Aos pés de Deus” (João Alves Feitoza) HCC 353 .......... Congregação
Oração intercessória
Mensagem musical ..... “Sou feliz com Jesus” (arr. Ralph Manuel) .... Solo: Cristiane Falco
Mensagem ........................... “COMBATE, FÉ E BOA CONSCIÊNCIA” ................... Pr. David Pereira
                                                   (Texto bíblico: I Timóteo 1: 18-20)
Hino ................. “Refúgio verdadeiro” (Manuel Avelino de Souza) CC 324 ........... Congregação
Oração e bênção
Poslúdio ............................................................................................................................................. Piano
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Noite

8

VEM,  ESTA  É  A  HORA

Vem, esta é a hora da adoração.
Vem, dar a Ele teu coração.

Vem, assim como estás para adorar.
Vem, assim como estás diante do Pai.

Vem!

Toda a língua confessará ao Senhor.
Todo o joelho se dobrará,

mas aquele que a Ti escolher
o tesouro maior terá!

SENHOR,  TE QUERO

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

Conhecer-Te eu quero mais.

Senhor, Te quero, quero ouvir Tua voz, senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te Tua face eu quero ver, Senhor, Te quero mais

Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir eu vou Te seguir.

Conhecer-Te eu quero mais.

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.

REFÚGIO   VERDADEIRO

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

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

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

Seu poder eterno sempre a susterá.

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

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

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

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



Mensagem:  VIVA O PODER DE TRANSFORMAR
Texto bíblico:  II Timóteo 1: 7

Mensageiro: Pr. Jorge Siqueira

Mensagem da Manhã

   ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mensagem:  COMBATE, FÉ E BOA CONSCIÊNCIA
Texto bíblico: I Timóteo 1: 18-20
Mensageiro: Pr. David Pereira

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 (Pro-
vérbios 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 exclu-
sivamente para a execução dos projetos e ati-
vidades aprovados em assembleias da Igre-
ja. Seja fiel à orientação da Palavra e acompa-
nhe a utilização dos recursos financeiros.

Para a segurança da Igreja, evite contri-
buir 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 respecti-
vos 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

Aniversariantes da Semana
14/03 - Célia Souza da Silva (3447-
3444); Cláudia Esteves de Meneses
Araújo; Daniel Kepler Carvalho Mandim
(3033-7059); Germano Kudiess (3032-
8040); Mariana Oliveira Esteves (120-
2735-6757); Marí l ia  Paula Santiago
Vargas (3203-3013); Sônia Maria dos
Santos  (3226-9458) ;  Th iago
Vasconcelos  de Souza S Bandeira
(3257-2911).

15/03 - Ester Alves de Castro Coutinho
(3541-1626); Maria Odete de Souza
(3361-2802); Paulo Henrique Roriz dos
Santos.

16/03 - Renata Bianchini Barbeiro A
Mart ins (3253-6885); W ilma Pereira
Costa.

17/03 - Alécio de Oliveira Silva (3597-
2857); Bruno Maurício Ribeiro (3344-
4347); Fernanda do Valle Serejo (3343-
2718); Mariana Pires Ferreira Corrêa
(3201-9672); Marlice José Araújo Silva
(3375-6384); Neander Marques da Silva;
Pammel leye Kather inne F  R J S L
Machado (3352-4498).

18/03 - Celina Schettini (3344-6159);
Danícia Lobão de Queiroz (3425-2748);
Doriana Maria de Carvalho (3223-0009);
Elisabeth Lopes da Silva (3340-4960);
Veraluce Barbosa Viegas (3272-2297).

19/03 - Arthur Pereira Sabbat (3053-
9714); Cristiane Falco Corrêa de Sá
Carneiro (3208-3840); Esmeralda da
Silva Beserra (3443-6654).

20/03 - Rafael Araújo de Vasconcelos
(3263-9688).

Contribuições Realizadas – MARÇO Número de Membros Contribuintes
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HOJE - 14.03 PRÓXIMO DOMINGO - 21.03
Escalas de Serviço

MINISTÉRIO CRESCER:

Coordenadora: Débora F. de Araújo Bianchi Godoy

CONSELHO DIACONAL:

Manhã:  Equipe “D”

Noite: Equipe “D”

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Israel Saba (N);

Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio Flepa

(N); Oper. Som Internet => Rosber Júnior (M) e

Fábio Pereira (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã:  Deimiluce Lopes Fontes Coaracy; Ellen

Correia Araújo.

Noite: Kátia Kristina Carvalho Araújo; Liane

Pedrosa Guedes Paixão.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Lyvia Martins; Denise Boaventura do

Nascimento; Renata Serafim.

Noite: Ludmila Siqueira Campos; Rubmaier

Antunes; Ageu Albuquerque.

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell  (piano)

Jair dos Santos (órgão)

Noite: Vanessa Schoenell (piano)

Rejane Araújo (órgão)

MINISTÉRIO CRESCER:

Coordenadora: Débora F. de Araújo Bianchi Godoy

CONSELHO DIACONAL:

Manhã:  Equipe “B”

Noite: Equipe “B”

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Israel Saba (N);

Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio Flepa

(N); Oper. Som Internet => Rosber Júnior (M) e

Fábio Pereira (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã:  Darlene Côelho Sepúlveda Contaifer;

Cíntia Campos Silva.

Noite: Mônica Teixeira Gonçalves Accioli; Liane

Pedrosa Guedes Paixão.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Márcia Mendes; Renata Serafim; Herbert

Barros.

Noite: Ageu Albuquerque; Pedro Albuquerque;

Rafael Paixão.

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell  (piano)

Jair dos Santos (órgão)

Noite: Vanessa Schoenell (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
19h00 – Encontro da Juventude - JMTV

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

Albânia (JMM) – Pr. Henrique e Henriqueta Davanso
Haiti (JMM) - Miss. Reginald Pyrhus

Sul da Ásia (JMM) – Pr. Ael e Bel Oliveira
Leste Europeu (JMM) – Miss. Anatoliy e Iryna Shmilikhovskyy

Espanha (MCE) - Pr. Cláudio e Érica Ferreira
Tailândia (OMF/Sepal) – Pr. Bruno e Ana Cecília Vila Nova

Ananindeua-PA (JMN) – Pr. Marcos e Graciely Chaves
Porto Nacional - (JMN) – Pr. Robson e Judite Pereira
Tocantínia - TO (JMN) – Pr. Werner e Regiane Seitz
Tefé-AM (JMN) – Miss. Douglas e Camila Torquato

Vale do Amanhecer - DF (JMN) – Pr. Cleber e Junia Rodrigues
Paes Landim-PI – (AIB) Ev. Giuvan D’santtos Machado

Mucajaí-RR – (MEVA) – Miss. Alfredo e Tatiana D’Artibale
São Luiz-MA (MEAP) – Pr. Reinaldo e Márcia Leareno

PIB da Expansão do Setor O-DF (CBPC) – Pr. Denilson e Sara Gomes
Frente Missionária no Monjolo - Pr. Érico e Claudia Lobão

Projeto Cristolândia-DF (JMN) – Pr. Paulo Sales e Geisa da Silva
Projeto Fábrica de Sorrisos – Dr. Leonardo Vargas

Projeto Xerentes On-line - Pr. Rinaldo e Gudrun de Mattos

Ação Missionária

Congregação no Riacho Fundo II - Pr. Manoel Pereira de Oliveira
Congregação no Jardins Mangueiral - 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.


