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PASTORAL

Morte que trouxe vida

        Durante toda a história da

Humanidade muitas pessoas morreram

em nome de seus ideais. Foram heróis

do passado que conquistaram reinos, li-

bertaram povos e nações e, portanto,

tiveram seus nomes reverenciados pelo

grande legado que deixaram. Contudo, a

vida desses mesmos homens quando

comparadas ao que Cristo fez, perdem o

seu valor. Pois os seus feitos até geraram

mudanças, mas foram mudanças ape-

nas de ordem terrena e passa-

geira, mas Cristo, por meio de

Sua morte, além de nos garan-

tir uma vida plena aqui na terra,

também nos abriu um novo e

vivo caminho para a eternidade.

Aleluia!! Jesus é nossa espe-

rança!!

      Em I  Coríntios  15:21 e 22

encontramos uma poderosa verdade:

“Porque assim como a morte veio por um

homem, também por um homem veio a

ressurreição dos mortos. Pois assim

como em Adão todos morrem, do mesmo

modo, em Cristo, todos serão vivificados”.

A Bíblia está afirmando que o pecado de

Adão foi imputado a nós. A palavra imputar

significa “lançar na conta de alguém”.

Dessa forma todos nós pecamos

juntamente com Adão, pois ele

representava a Humanidade. Assim,

estávamos sujeitos a viver sem

esperança, separados de Deus.

                  Mas a decla

ração de Paulo não termina dessa forma,

pois no verso 22 podemos perceber o

grande amor de Deus por meio de Seu

plano redentor. Plano para redimir os

perdidos. Para levantar e dar vida aos que

se sentem abatidos e caídos. Plano

redentor para todos os que se sentem

aprisionados e destruídos pela força e

poder do pecado. Pois se por um lado

morremos juntamente com Adão, pela

morte de Cristo, por um só ato de

justiça, recebemos a garantia da

ressurreição dentre os mortos e

o direito de sermos chamados

filhos de Deus tendo acesso ao

Seu reino que jamais terá fim.

 Diante dessa poderosa verdade

precisamos reconhecer, que há situações

ou coisas que somente Cristo será capaz

de realizar em nós e por nós. Portanto, o

que precisamos fazer, é simplesmente

nos lançar em Seus braços de amor e

permitir que através de Sua vida e poder,

esqueçamos das coisas que ficaram para

trás e avancemos com ousadia, andando

em novidade de vida, porque Ele é a

própria vida, Ele é a solução e a resposta

que procuramos.

        Lembre-se:  em  Cristo  há

esperança e vida verdadeira para cada

um de nós. Só Ele tem o poder para nos

fortalecer a cada dia, nos fazendo mais

do que vencedores.

Pr. Neander Marques da Silva

“Em Cristo há

esperança e

vida verdadeira

para cada

um de nós.”
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Avisos e Notas
1. Escola Bíblica Dominical (EBD)
        e transmissão de cultos
    Durante o mês de janeiro, está alterado o fun-
cionamento das aulas presenciais da EBD e a
transmissão dos cultos.
   Na EBD permanecem, a partir das 9 horas,
uma classe conjunta no miniauditório, a trans-
missão de gravação de aula pelo YouTube (e no
“site” da Igreja) e as classes de Crescimento
Cristão.
    Os cultos de oração às quartas-feiras são so-
mente presenciais. Não há transmissão pela
internet.
   Os cultos infantis dominicais do Ministério
Crescer também são presenciais. As transmis-
sões dos cultos matutinos do Crescer serão re-
tomadas, pela internet, a partir do dia 23 de janei-
ro.

2. Novo portal da Igreja Memorial Batista
   O Ministério de Comunicação informa que a
Igreja Memorial tem novo portal. O portal é mais
moderno, visual e intuitivo. Na página inicial, há
“links” diretos para assistir ao vivo os cultos da
Igreja, para consultar os boletins dominicais, a
missão, a visão, os valores e o calendário de
eventos. Os ministérios também foram lembra-
dos. São mostrados os serviços realizados, fo-
tos e vídeo informativo dos ministérios. Quanto à
Juventude e o Ministério Crescer, há também
“links” diretos para a transmissão dos cultos e
vídeos. O portal tem ainda maior interatividade
com o Youtube e com o aplicativo Flickr. Essa
interatividade permite mais agilidade na atuali-
zação de fotografias e vídeos. Visite o novo portal
e conheça essa importante ferramenta de infor-

mação e evangelização.

3. Eleição para a liderança da Memorial Batista
     A eleição da liderança da Igreja para o biênio
abril/2022 a março/2024 seguirá o seguinte
cronograma de sessões da Assembleia, sen-
do todas no horário após o culto da manhã:
     Dia 30/1/22 - eleição para a Diretoria;
    Dia 6/2/22 - apresentação e votação do pri-
meiro relatório da Comissão Escrutinadora (an-
tiga Comissão de Indicações);
      Dia 6/3/22 – apresentação e votação do rela-
tório final da Comissão Escrutinadora.
    As três sessões da Assembleia serão
presenciais (sem videoconferência).

4. Calendário de atividades
    Os calendários das atividades da Igreja, nos
meses de janeiro e fevereiro de 2022, podem
ser consultados no site www.imbb.org.br. Clicar
no menu em “atividades” e “calendários”.

5. Funcionamento da Biblioteca da Igreja
    A Biblioteca está funcionando em horário nor-
mal. Aos domingos, das 9 às 10h15. Abrirá tam-
bém às quartas-feiras, antes dos cultos de ora-
ção, das 18 às 19h30. Todos os membros e
congregados são bem-vindos!

6. A ação social precisa da sua contribuição
    Você pode ajudar o Ministério de Ação Social
doando Bíblias, roupas, bolsas, calçados, biju-
terias, brinquedos, móveis e utensílios. As doa-
ções serão destinadas às congregações e igre-
jas do Distrito Federal e entorno. É importante
que os objetos estejam limpos e em bom esta-

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 Reguei-
ra Burgos (98335-0618); Lídia Santos de O. Dias (63-99919-2146); Luiz Hastimphilo
Mestrinho (3234-2783); Nieda Gomes Hollanda (3344-9583); 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

do de conservação. As doações podem ser co-
locadas nas caixas de madeira localizadas ao
lado da entrada no Templo e próximo à tenda.
As doações também podem ser entregues na
Administração da Igreja durante a semana.

7. Curso de pós-graduação
     Continuam abertas as matrículas para o
curso Ministério com Crianças, com espe-
cialização em diversas áreas no ensino re-
ligioso infantil. Informações na Faculdade
Teológica Batista de Brasília. Contatos:
www.ftbb.edu.br, 3272-1136 e 98-596-5306.

8. Apresentação de bebês
   Para agendar, os papais e as mamães
devem entrar em contato com Heloísa Men-
donça (99-197-1756 / 3272-1325), com a
Secretaria (3244-8806) ou com os pasto-
res.

9. Agenda dos cultos
    Cultos dominicais presenciais com iní-
cio às 10h15 e às 19 horas. São transmiti-
dos pelo “site” da Igreja e pelo YouTube.
     Cultos  infantis  dominicais presenciais
do Ministério Crescer com início às 10h15
e às 19 horas.  A partir do dia 23 de janeiro
retornará a transmissão do culto matutino
pelo YouTube (ministério Crescer – Imbb
Crescer).
   Culto de oração às quartas-feiras,  às

19h30. No mês de janeiro, somente
presencial, sem transmissão pelo canal da
Igreja no YouTube.
 Cultos de oração matinais por
videoconferência, de segunda a sábado,
das 8 às 9 horas. Para participar, acesse o
“link” no “site” da Igreja.

10. Atendimento pastoral
       O agendamento para atendimento pas-
toral pode ser realizado pelo telefone 3244-
8806. Durante o mês de janeiro, o pr. David
Pereira não está em Brasília e o pr. Fran-
cisco Menezes está de férias até o dia 24.
Nesse período, o agendamento pode ser
feito com os demais pastores.

11. Leitura anual da Bíblia
       Dia 16/01 – Gn 43-45
       Dia 17/01 – Gn 46-48
       Dia 18/01 – Gn 49-50
       Dia 19/01 – Êx 1-4
       Dia 20/01 – Êx 5-7
       Dia 21/01 – Êx 8-10
       Dia 22/01 – Êx 11-13

O Ministério com Famílias – McFam -

parabeniza os casais de nossa Igreja que

comemoram aniversário de casamento:

17/01 - Ageu P. A. de Albuquerque e Lívia G.

de Albuquerque (18) 3877-1443; Henrique

S. Souto Muniz e Karoline C. Souto

Muniz(13); Luiz H. Mestrinho e Maria do Céu

Aniversário de Casamento

de M. Mestrinho(63) 3234-2783.

19/01 - Givaldo de Oliveira e Eni de Oliveira

(59) 3340-2254.

22/01 - José Fernando da Silva e Maria José

da Silva (45) 3346-7185; Ronaldo Borges

Gomes e Mirian Silva Gomes(50) 3435-

7788.



& 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
Chamada à adoração
Prelúdio ............................................................................................................................................. Piano
&* Hino .................... “Oh, vinde adorar” (H. M. Wright / D. W. Hodges) HCC 1 ...... Congregação
&* Leitura bíblica em uníssono ................ Atos 2: 46,47 ............................................. Congregação

“Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e
tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e

contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor,
dia a dia, os que iam sendo salvos.”

&* Cântico ................... “Unidade e diversidade” (G. K. Neto/Jorge Rehder) ......... Congregação

Da multidão dos que creram era só um o coração,
e a alma uma somente, uma semente;

somente uma esperança, brotando dentro da gente.
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria,

o que se parte e reparte, a própria vida.
Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira.

Sempre, grande poder, curas, milagres de Deus,
sempre proclamação, Cristo o Senhor ressurgiu.

Da multidão dos que creram era só um o coração,
e na alma muita alegria, singela vida;

na simpatia de todos, nasce a igreja de novo;
povo de Deus, sal e luz, pra todos os povos.

&* Oração
Saudação aos visitantes
Mensagem musical .................. “Regozijai-vos” (Handel/Coggin) ................... Coro das Férias
Dedicação dos dízimos e ofertas
Hino ..................... “Conta as bênçãos” (J. Oatman Jr/E. R. Smart) HCC 444 ....... Congregação
Oração de dedicação
Hino ......... “Nossa fé Jesus contemplará” (J. Rowe / R. Pitrowsky) HCC 338 ... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical ...... “Um só rebanho” (L. Norris / R. D. Torrans) .......... Coro das Férias
Mensagem ................................ “INVESTIMENTOS PARA 2022” ................ Pr. Jair Sousa Pereira

(Texto bíblico: I Pedro 1: 22-25)

&* Cântico ............... “Corpo e família” (Daniel Souza, rev.Antônio  Henrique) ...... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ........................................................................................................................................... Piano

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

OH,  VINDE  ADORAR!

1. Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus, Senhor soberano da terra e dos céus,
que reina supremo, envolto na luz, e que se revela em Cristo Jesus!

2. Nos astros do céu, na terra e no mar, a glória divina podeis contemplar.
A gota de orvalho, o fruto e a flor proclamam constantes o Seu grande Autor.

3. A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor, ao Santo Espírito, o Consolador,
com vozes erguidas, em todo lugar, ao Deus trino e santo, oh, vinde adorar!

CONTA  AS  BÊNÇÃOS

1. Se da vida as ondas agitadas são; se desanimado, julgas tudo vão,
conta as muitas bênçãos, conta a cada vez, e hás de ver surpreso, quanto Deus já fez.

Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão.
Uma a uma, conta a cada vez; hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.

2. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar?
Conta as muitas bênçãos não duvidarás, e, cantando, alegre os dias passarás.

3.Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar.

4.Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti.
Seu divino auxílio, derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial.

NOSSA  FÉ  JESUS  CONTEMPLARÁ

1. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter
a resposta, sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará.

                         Nossa fé Jesus contemplará; tudo o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde   à petição; nossa   fé Jesus contemplará.

2. Deus tem prometido a quem não duvidar dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar;
Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará.

3. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme Nele confiou
e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará.

CORPO  E  FAMÍLIA

Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado, coração transformado,

coração que é inspirado por Jesus.

Como fruto deste novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu Irmão,

preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo, e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.

Uma família, sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade,

expressando a glória do Senhor.
Uma família vivendo o compromisso

do grande amor de Cristo,
Eu preciso de ti, querido Irmão,

precioso és para mim querido Irmão.
Eu preciso de ti, querido Irmão,

precioso és para mim, querido Irmão.
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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
Convite pastoral à adoração
Prelúdio .............................................................................................................................................. Piano
Cântico .............................. “Jesus, essência do louvor” (Matt Redman) .............. Congregação
&* Leitura bíblica em uníssono ......... I Crônicas 29: 11-13 ........................................ Congregação

“Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade;
porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra;

Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos.
Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder;

contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus,
graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome.”

&* Cântico ............................... “Reina em mim” (Brenton Brown) ............................ Congregação

Sobre toda terra Tu és o Rei,
sobre as montanhas e o por-do-sol,

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.

&* Oração
Saudação aos visitantes
Dedicação dos dízimos e ofertas
Hino .................“Oh, trazei à casa do tesouro!” (L. Leech/J.L.Sutton) HCC 244 ... Congregação
Oração de dedicação
Mensagem musical ............ “Andai com Deus” (Rodgers / Peterson) .......... Coro das Férias
Hino ............................ “O segredo do viver” (Henry Maxwell Wrigth) HCC 357 ..... Congregação
Oração intercessória
Mensagem musical .................. “Minha oração” (Larry Mayfield) ...................... Coro das Férias
Mensagem ................ “QUAL A IGREJA QUEREMOS SER?” ... Pr. Neander Marques da Silva
                                         (Texto bíblico: Apocalipse 3: 1-6)

&* Hino ................... “Santifica a Tua igreja” (Henry Maxwell Wrigth) HCC 388 ..... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ............................................................................................................................................. Piano
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Noite
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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 e a essência do meu louvor.

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

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

OH,  TRAZEI  À  CASA  DO  TESOURO!

1. Oh, trazei à casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos, desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-O, confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
que grandes bênçãos sobre vós derramará.

2. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara; pelo Seu amor então prossigo.

3. Eu lhe dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos Ele me sustenta; nEle achei perdão e paz perenes.

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.

SANTIFICA  A  TUA  IGREJA

Santifica Tua Igreja, ó bendito Salvador!
Dá-lhe Tua plena graça; vem, renova seu vigor.

Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor!
Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor! Amém.
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Mensagem: INVESTIMENTOS PARA 2022
Texto bíblico: I Pedro 1: 22-25

Mensageiro: Pr. Jair Sousa Pereira

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mensagem: QUAL A IGREJA QUEREMOS SER?
Texto bíblico: Apocalipse 3: 1-6

Mensageiro: Pr. Neander Marques da Silva
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mensagem da Noite



10

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-os 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
PIX: 00105510000123
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Aniversariantes da Semana
16/01 - Anna Luíza Sena Borges (3963-
4036); Edson Balisa Damasceno (3244-
9552); Gerson Cipriano Júnior (3541-2534);
Madeleine El Nakle de Roure (3244-5342);
Renato Augusto Lyrio Ramos.

17/01 - Jefferson Luis Comin (3204-4347);
Larissa de Castro Silva (3272-3864);
Olivette Cabral Serejo Luper (3551-2854);
Renata Serafim Paes de Barros (3367-
7936); Sophia Araújo Dutra de Carvalho;
Tiago Pereira Lima (3326-6361); Vânia
Veronice Santos Santiago; Wanda Noguei-
ra Coelho Conceição.

18/01 - Arilma Jaqueline Macedo Moreth;
Cláudia Tâmar Coimbra Pereira (3877-
4733); Eunice Custódio da Silveira (3361-
0530); Hilton Rayol Filgueira (3554-4446);
Leila Carla Caixeta de Sá Aquino (3386-
1867); Magali Barbosa Ribeiro Vogado
(3263-3250); Maria Bernadete Campos
Noia; Maria Fernanda de Sousa Salazar;
Ruiter Carlos Arantes Filho (3522-0203);

Vitor Bittencourt dos Santos (3597-3974).

19/01 - Cláudia Costa Freitas da Silva;
Dulcinéia Veríssimo Cabral Netto (3222-
6755); Filomena Maria dos Reis Pinto
(3273-0476); Karen Ignácio da Silva; Kelen
Azevêdo Cornélio (3311-6689); Priscila
Amaral Contaifer (3340-7221).

20/01 - Ana Elizabeth de Freitas Lopes;
Deimiluce Lopes Fontes Coaracy (2109-
1353); Gisele Silva Machado Oliveira (3543-
9980); Isabela Campos Pereira; João Erich
Lira Hillebrand; Sebastiana Coelho Costa
Conde (3427-3677).

21/01 - Bernardo Ferreira de Souza; Eric
Correia Araújo (3264-2000); Helena
Christina Santos Mesquita Popov; Otmar
Schneider.

22/01 - Jonatan Neris Benjamim; Lôgan
Alvim Araújo (3353-4870); Rodrigo Pinto
Chaves (3380-3040).

Contribuições Realizadas – JANEIRO Número de Membros Contribuintes
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HOJE - 16.01 PRÓXIMO DOMINGO - 23.01
Escalas de Serviço

MINISTÉRIO CRESCER:
Coordenadora: Débora F. de Araújo Bianchi
Godoy

CONSELHO DIACONAL: José do Carmo
Rocha Filho (coord), Itamar Sousa Brito Júnior
(vice-coord), Adonias dos Reis Santiago, Arthur
Pereira Sabbat, Cláudia Fernanda Veiga da
Silveira Messina Felisbino, Dermeval Farias
Gomes Filho, Diego Messina Felisbino, Ditimar
Sousa Britto, Mário Lopes, Max Bianchi Godoy,
Rosber Neves Almeida e Wilma Pereira de Souza
Rocha.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Patrícia Thiers -
Equipe: Thiers Lobo, Cristiane Low, Dulce Netto,
Célia Costa, Abigail Guimarães, Heloísa
Mendonça.

Noite: Chefe de Equipe: Patrícia Thiers -
Equipe: Thiers Lobo, Cristiane Low, Dulce Netto,
Célia Costa, Abigail Guimarães, Heloísa
Mendonça.

COMUNICAÇÃO:
Coordenador: Dc. Max Bianchi Godoy
Manhã: Cláudia Freitas
Noite: Marie Freitas

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Israel Saba (N);
Oper. Monitor => Cláudio Ferreira (M) e Cláudio
Ferreira (N); Oper. Som Internet => Rosber Júnior
(M) e Fábio Pereira (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Cíntia Campos Silva e Ellen Correia Araújo.
Noite: Ellen Correia Araújo e Cíntia Campos Silva.

INSTRUMENTISTAS:
Manhã:   Rodrigo Guimarães (piano)
                Roberto Ramos (órgão)

Noite:     Thales Souza (piano)
               Jair dos Santos  (órgão)

MINISTÉRIO CRESCER:
Coordenadora: Débora F. de Araújo Bianchi
Godoy

CONSELHO DIACONAL: Eduardo César
Freitas da Silva (coord),  Daniel Barbosa de
Almeida (vice-coord), Cláudia Costa Freitas da
Silva, Herbert Borges Paes de Barros, Luiz
Hastimphilo Mestrinho, Maria do Céu de Mello
Mestrinho, Paulo Rogério de Araújo, Rejane Silveira
de Araújo, Rosana Maria dos Santos Cardoso,
Rosber Neves Almeida Júnior, Silas Pereira, Thiers
Lobo Ribeiro e Viviane Ferraz Rocha Oliveira de
Amorim.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Debora Coelho -
Equipe: Laíse Granja, Renan Coelho, Gustavo
Alvarenga, Lucia Mialski, Irleni Justo.

Noite: Chefe de Equipe: Debora Coelho -
Equipe: Laíse Granja, Renan Coelho, Gustavo
Alvarenga, Tidalva dos Santos, Lucia Mialski,
Paulo Ferreira, Irleni Justo.

COMUNICAÇÃO:
Coordenador: Dc. Max Bianchi Godoy
Manhã: Raísa Azeredo
Noite: Carla Ferreira

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Israel Saba (N);
Oper. Monitor => Cláudio Ferreira (M) e Cláudio
Ferreira (N); Oper. Som Internet => Rosber Júnior
(M) e Fábio Pereira (N).

TESOURARIA: Abigail Guimarães, Leonardo
Serejo e Rafael Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Kátia Kristina Carvalho Araújo e Deimiluce
Lopes Fontes Coaracy.
Noite: Kátia Kristina Carvalho Araújo e Liane
Pedrosa  Guedes Paixão.

INSTRUMENTISTAS:
Manhã:   Thales Souza (piano)
                Roberto Ramos (órgão)

Noite:     Edilene Cordeiro (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

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

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

Sul do Brasil - (JMN) - Pr. Marcelo e Cintia Philadelpho
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.


