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PASTORAL

Perseguição velada na Itália

     Paloma  é  uma  das  muitas
mulheres estrangeiras que vivem na
Itália. Tivemos a oportunidade de
agregá-la ao pequeno grupo virtual que
iniciamos na pandemia. É perceptível
a sua grande fome espiritual. Mas à
medida que estreitamos a amizade,
conhecemos um pouco mais da sua
história.
     Como tantas estrangeiras, ela é
casada com um italiano que não
concebe a ideia de haver um
relacionamento com Deus. Ela
confessou que deseja frequentar
a nossa igreja, mas sabe que
seu marido não permitirá. Se não
fosse um grupo que acontece
pela internet, Paloma não
conheceria a palavra de Deus e nem
seria discipulada.
       Cesare, um  italiano  de  uns  65
anos, é outro que tem o seu
relacionamento com Deus prejudicado,
mas por ele mesmo. Logo após uma
cerimônia de casamento, ele puxou
conversa comigo, comentando sobre o
sermão que ouviu. Ele contou que seu
pai, um comunista convicto, começou
a mudar depois de ler a Bíblia. Naquele
momento tentamos marcar um café
para “conversar mais sobre essas
coisas”. Mas ele, muito firme, disse:
“Não, obrigado. Não quero viver a
mesma experiência do meu pai”.
       Aqui na Itália não há perseguição
como a que acontece em alguns países

da Ásia e do Norte da
África, em que igrejas
são queimadas e os cristãos
massacrados e mortos. Mas a
“perseguição” aqui acontece de outras
formas: é através da burocracia que
dificulta ou não autoriza a igreja a fazer
um simples culto ao ar livre; vem de
pessoas como o marido da Paloma ou
como o Cesare.
        Realizar  a  obra   missionária
nesse contexto exige total dependência

de Deus, sabedoria do alto e
estratégias que tragam
resultados positivos. Estamos
sempre focados em ações
que sejam uma resposta a
essa calamidade.
Transmitimos a visão
missionária através de cultos

missionários e do mentoreamento de
líderes. Despertamos os crentes a
sinalizar o Reino de Deus suprindo
algumas necessidades materiais à sua
volta.
         São  desafios  que  requerem
tempo e paciência para ver os
resultados. Contamos com as suas
orações para continuarmos a obra que
o Senhor nos confiou em terras
italianas.

Luiz Cláudio Marteletto, missionário na
Itália

*Texto extraído da Revista da Junta de
Missões Mundiais (JMM) - Campanha
2021, “Viva o Poder de Transformar”, 2
Timóteo 1:7, página 17.

Pr. David Pereira

“Realizar  a
obra  aqui

neste contexto
requer  total
dependência

de  Deus.”
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Avisos e Notas
1. Missões Mundiais – Oferta especial
   “Viva o poder de transformar” – A Igreja
não pára: a obra e a campanha para
Missões Mundiais de 2021 continuam. A
contribuição pode ser feita de casa, através
de transferência bancária ou 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.
Acrescente R$0,03 (três centavos) na
transferência, para identificação da oferta
para Missões Mundiais. O dia da oferta
especial será no domingo 18 de abril. Não
fique de fora da obra que o Senhor está
fazendo!

2. 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

3. Assembleia Ordinária da Igreja
  Será realizada na terça-feira, dia
30.03.2021, às 19h30, por
videoconferência, com a seguinte Ordem
do Dia: I – Exercício espiritual; II –
Expediente: 1 – Aprovação da Ordem do Dia,
2 – Comunicações, 3 – Ata anterior (1.037 –
25.02.2021); III – Atualização do rol de
membros; IV – Relatórios e pareceres: 1 –
Relatório da Tesouraria, 2 – Parecer do
Conselho Fiscal, 3 – Pareceres do
Conselho da Igreja: 3.1 – Autorização para

contratar a execução da obra de adequação
das salas alugadas para o funcionamento
da Congregação no Jardins Mangueiral, 3.2
– Autorização para remanejamento de
recursos financeiros para custear as obras
na Congregação do Jardins Mangueiral; V
– Encerramento. Os membros da Igreja que
desejarem participar da assembleia
deverão se inscrever previamente pelo app
ou por telefone, para obter o “link” de
acesso à reunião.

4. Ata da mais recente sessão da Assembleia
da Igreja
  Os membros interessados em ler a ata
da mais recente sessão da Assembleia de
nossa Igreja (Ata nº 1.037, de 25.02.2021)
podem obtê-la por e-mail, bastando solicitá-
la no telefone geral da Igreja (3244-8806)
no horário comercial.

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

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

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
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. 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 (99-319-
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.

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

9. Leitura bíblica
     Seguem as leituras bíblicas da semana:
    Dia 21/03 – Jz 17-19
    Dia 22/03 – Jz 20-21
    Dia 23/03 – Rt 1-4
    Dia 24/03 – 1Sm 1-3
    Dia 25/03 – 1Sm 4-7
    Dia 26/03 – 1Sm 8-10
    Dia 27/03 – 1Sm 11-14

O Ministério com Famílias – McFam

parabeniza os casais de nossa Igreja

que comemoram aniversário de

casamento:

2 2 /0 3  -  Filipe Zappala Massi de O

Francioni e Renata Francioni Lopes

Zappala (4).

Aniversário de Casamento

23/03 - Carlos Alberto Souza Barbosa e

Viviane Braga Leite Barbosa (25); Rogé-

rio Veras Rodrigues e Ana Paula Quintes

Bonifácio (21) 32568323.

26/03 - Ruy Lessa de Miranda e Wandyr

Freire Miranda (66) 33273184.



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

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

Avisos e comunicações

Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração

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

Cântico .................................... “Cantai ao Senhor” (Nélson Bomilcar) .................... Congregação

&* Oração

&* Leitura bíblica em uníssono ..... Hebreus 13: 15; Salmo 33:1-3 ......................... Congregação

“Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor,

que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome.

Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-Lo. Celebrai o Senhor com

harpa, louvai-O com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-Lhe novo cântico,

tangei com arte e com júbilo.”

&* Hino.........“Louve, meu ser, ao grandioso Senhor” (Neander) HCC 227 ........ Congregação

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.”

(II Timóteo 1: 7)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Hino ...................“Preciosa a graça de Jesus” (Newton/Faustini) HCC 314 ....... Congregação

Oração de intercessão

Mensagem musical ............... “Manhã” (Kerr Neto/Tirza Silveira) .................. Solo: Kelly Neves

Mensagem .. “UMA VIDA TRANSFORMADA PELO PODER DE DEUS” .. Pr. Jair Sousa Pereira

    (Texto bíblico: Hebreus 11: 24-25)

&* Hino ................. “O segredo do viver” (Henry Maxwell Wrigth) HCC 357 .......... Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã

CANTAI   AO   SENHOR

Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras.
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação.

Anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas,
porque grande é o Senhor, mui digno de ser louvado,

mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no Seu santuário.

LOUVE,   MEU   SER,  AO   GRANDIOSO   SENHOR

1. Louve, meu ser, ao grandioso Senhor, Rei da glória.
Sua bondade conserve pra sempre em memória.

Cante ao Senhor hinos de grato louvor, pois Ele é o Deus da vitória.

2. Louve ao Senhor, o Deus sábio que tudo dirige.
Ele protege você, e assim nada o aflige.

Ao Salvador ame com todo o fervor; só nele se regozije.

3. Louve, meu ser, ao Senhor, de quem vem toda graça,
pois Ele dá a saúde e afasta a desgraça.

Firme, de pé, leve o escudo da fé e da justiça, a couraça.

4. Louve, meu ser, ao seu Deus, a bendita Trindade,
pois lá do céu o abençoa com muita bondade.

Só Deus é luz, vista somente em Jesus - vida, caminho e verdade.

PRECIOSA   GRAÇA   DE   JESUS

1. Preciosa a graça de Jesus, que um dia me salvou.
Perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou.

2. A graça, então, meu coração do medo libertou.
Oh, quão preciosa salvação a graça me outorgou!

3. Promessas deu-me o Salvador, e nEle eu posso crer.
É meu refúgio e protetor em todo o meu viver.

4. Perigos mil atravessei e a graça me valeu.
Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu.

O   SEGREDO   DO   VIVER

1. Quando me cercar o mal, ao rugir o temporal,
em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar.

O segredo do viver, o segredo do vencer,
é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar.

2. Quando a dor ou a aflição perturbar meu coração,
é preciso confiar e a Jesus tudo entregar.

3. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir,
e pesar a minha cruz, “Crê somente!”, diz Jesus.

4. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus,
perto e pronto pra salvar quem somente confiar.
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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
Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração
Prelúdio ......................................................................................................................... Piano e saxofone
Cântico ..................“Grande é o Senhor”(S.McEwan/Adhemar de Campos) ........Congregação
&* Leitura bíblica em uníssono .......... Salmo 57: 9-11 ............................................... Congregação

“Render-Te-ei graças entre os povos; cantar-Te-ei louvores entre as nações.
Pois a Tua misericórdia se eleva até aos céus, e a Tua fidelidade, até às nuvens.
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; e em toda a terra esplenda a Tua glória.”

&* Cântico/Hino ... “Deus é fiel” (A. Borba) – Tu és fiel, Senhor (Sutton) HCC 25 estr. 1 .. Congregação

Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei,
eu sei, que meu Deus é fiel (bis)

Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim,
por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim.
Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar,

mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar,
e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor.

Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar no Seu grande e imenso amor.

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.

&* Oração
Saudação aos visitantes
Mensagem musical .................. “És minha visão” (Tom Matsumura) .............. Coros Reunidos
                                                              (gravado em 27/01/2019)
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.”

(II Timóteo 1: 7)

Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino .................... “Deus cuidará de ti” (C.D.Martin/S.L.Ginsburg) HCC 33 ........... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical ......... “Comunhão eterna” (arr. Ralph Manuel) ................ Coros Reunidos
                                                                  (gravado em 18/11/2018)

Mensagem ................................... “NOSSO DESTINO ETERNO” ............................ Pr. David Pereira
                  (Texto bíblico: João 14: 1-3)

&* Hino ................ “Céu, lindo céu!” (Richard Dennis Torrans) HCC 580 .............. Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio .........................................................................................................................Piano e saxofone
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Noite
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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.

DEUS   CUIDARÁ   DE   TI

1. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
Tens nos Seus braços proteção. Deus cuidará de ti.

Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê.
Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.

2. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti.
Socorro dá e direção. Deus cuidará de ti.

3. Os Seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti.
Com bênçãos mil te cobrirá. Deus cuidará de ti.

CÉU,   LINDO   CÉU!

1.Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber.
Minha firme esperança está no meu novo lar;
sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar.

Céu, lindo céu! Céu, lindo céu! Há mansões celestiais, todas feitas por Deus.
Céu, lindo céu! Céu, lindo céu! Eu vou pro céu, lindo céu,

com Cristo vou morar no lindo céu.

2.Ao passar pelo rio, nada mais temerei; nem pecados nem tristezas eu ali sofrerei.
Oh, que glória tão sublime quando eu subir para os céus!

Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus.



Mensagem:  UMA VIDA TRANSFORMADA PELO PODER DE DEUS
Texto bíblico:  Hebreus 11: 24-25

Mensageiro: Pr. Jair Sousa Pereira

Mensagem da Manhã

   ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mensagem:  NOSSO DESTINO ETERNO
Texto bíblico: João 14: 1-3

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
21/03 - Alice Nogueira Lobo Ribeiro;
Kelly Lima Cardoso das Neves (3879-
4141).

22/03 - Maria Eduarda Ferraz de Oliveira
Amorim (30272-7889); Mário da Cunha
Lemos (3563-3581) ; Ramon Sousa
Santos (3045-9965); Rogério Veras
Rodr igues (3256-8323);  Sebast iana
Gonçalves do Carmo (3475-3902).

23/03 - Amanda Coelho Guimarães da
Silva (3554-4500); Antonio Henrique
Lino Melo e Silva (3256-4117); Bruna
Pinheiro Castro (3385-9075); Eneida
Cardoso de Britto Corrêa (3053-2771);
Fortunato Menezes da Silva (3203-6980);
João Vitor dos Santos Macêdo de Souza
(3368-8027); Joquebede Silva Pinto;
Márcio Scarpim de Souza (3522-4398);
Mar iene Lemos Souto (3025-2289);
Paulo Henrique Blair de Oliveira (3348-

1550); Ruth Brengartner Alencar Netto
(3264-2664).

24/03 - Arthur Yuri Florêncio da Cunha
(3248-3346); Daniel Barbosa de Almeida
(3454-10510; Gerlayne Zuqui da Costa;
Júlia Morais Lacerda Rayol Warkentin;
Zalí Neves (3468-1324).

25/03 - Giovana Paula Santiago (3272-
2203); José Eduardo Evangelista de
Ávila (3468-6432); Leia Taveiros Fontes
Contae fer ;  Lucé l ia  Alves  Costa  de
Medeiros;  Matheus Fe i tosa D ias
Pinheiro; Nariam Oliveira Silva (3263-
8297).

26/03 - Pedro Henrique de Melo Contaifer
(3877-6241).

27/03 - Gudrun Körber de Mattos; Jader
Diener da Silveira (3361-0530); Joran
Corrêa Costa (3386-6636).

Contribuições Realizadas – MARÇO Número de Membros Contribuintes
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HOJE - 21.03 PRÓXIMO DOMINGO - 28.03
Escalas de Serviço

MINISTÉRIO CRESCER:

Coordenadora: Débora F. de Araújo Bianchi Godoy

CONSELHO DIACONAL:

Manhã:  Equipe “A”

Noite: Equipe “A”

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:  Cíntia Campos Silva; Darlene Côelho

Sepúlveda Contaifer.

Noite: Liliane Santos Silva; Liane Pedrosa Guedes

Paixão.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Renata Serafim; Lyvia Martins; Herbert

Barros.

Noite: Ludmila Siqueira Campos; Sillas Gomes;

Vivian Santiago.

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Regiane Cruzeiro (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Vanessa Schoeneli (piano)

Rejane Araújo (órgão)

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: Rodrigo Guimarães  (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Mariana Almeida (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
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.


