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PASTORAL
Três princípios que aprendi

com a Bíblia

   O que você  aprendeu com  a vida
até aqui? Ou, em que as circunstâncias
da vida transformaram você? A Palavra
de Deus diz em Provérbios que "há cami-
nhos que ao homem parecem direito,
mas o fim conduz a morte". Apenas sere-
mos bem sucedidos e teremos uma vida
que agrada a Deus aplicando os Seus
princípios em nossa vida.
          1. Eu aprendi que a Bíblia precisa
ser vivida.  Se você não praticar a Pala-
vra, ela será esquecida e se tor-
nará inoperante (sem poder de
ação ). A Bíblia existe pra ser
manuseada, seguida, vivida to-
dos os dias.Tiago 1:22 diz:
"Sede cumpridores da palavra,
e não somente ouvintes, enga-
nando a si mesmos com falsos
discursos". Portanto,  o que fará a dife-
rença não é apenas ouvirmos, mas viver-
mos a palavra!  Por isso, se você, de fato,
deseja andar por um caminho que vai
gerar uma verdadeira mudança em sua
vida, um caminho de salvação, de trans-
formação genuína, de esperança, alegria
e sabedoria, não existe outra opção. O
único caminho é fazer da Palavra de Deus
a sua regra de fé e prática.
           2. Eu aprendi a importância de per-
severar na oração. Esteja certo de que
não existe vida com Deus sem oração,
porque oração é sinônimo de proximida-
de, dependência e intimidade com o Se-
nhor. A Palavra de Deus nos exorta em 1
Tessalonicenses 5:17: "orai sem cessar".

Nesse sentido, está
contente, ore com gratidão. Enfrenta uma
enfermidade constante? Ore. Está triste
devido a uma perda, devido aos proble-
mas? Ore. Precisa tomar uma decisão?
Ore. Deus parece estar em silencio? Con-
tinue orando! Ele sabe exatamente o que
se passa em sua vida e certamente no
momento oportuno lhe dará o que neces-
sita segundo a Sua boa vontade.
           3. Eu aprendi a perseverar na de-

cisão de seguir a Cristo. Mui-
tas pessoas não conseguem
se manter firmes na decisão de
seguir a Cristo porque Cristo
está sempre em segundo pla-
no. Família, cursos, amizades,
carreira e projetos estão ocu-
pando o primeiro lugar. Em

Filipenses 3:13,14 Paulo faz a seguinte
declaração: "Prossigo para o alvo". Paulo
já havia reconhecido que uma vez decla-
rada a sua fé e amor ao Senhor, a sua
vida não pertencia mais a si mesmo, mas
ao Senhor. Por essa razão a sua decisão
de não olhar para trás e seguir em frente
era o princípio norteador da sua vida in-
dependentemente da situação ou dor.
            Lembre-se: é necessário vontade,
entrega e firme decisão para romper com
os habitos da velha natureza que preci-
sam ficar para trás, para então seguir-
mos de maneira confiante e ousada rumo
à nova vida proposta por Deus para cada

um de nós na eternidade.

Pr. Neander Marques da Silva

“Se você não

praticar a Palavra,

ela será

esquecida e

se tornará

inoperante.”
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Avisos e Notas
1. Liderança da Memorial Batista
    O processo de eleição e indicação da li-
derança para o período de abril/2022 a mar-
ço/2024 se encerra HOJE, dia 13 de março,
quando acontecerá a sessão da
Assembleia, após o culto da manhã, para
apresentação e votação do relatório final da
Comissão Escrutinadora (antiga Comissão
de Indicações).  A posse da nova liderança
ocorrerá no dia 27 de março, domingo, du-
rante o culto da manhã.

2. Ministério com Famílias (MCFam)
      Estão abertas as inscrições para a quar-
ta edição do curso Casamento Pleno. As
atividades serão dia 18 de março, próxima
sexta-feira. As inscrições podem ser reali-
zadas HOJE, com a equipe McFam, após o
culto, no final da rampa de descida. As va-
gas são limitadas! Participe!

3. Reunião do Conselho da Igreja
    Será  na  próxima  terça-feira, dia 15 de
março, às 19h30, por videoconferência. To-
dos os membros podem participar da reu-
nião e discutir os assuntos, mas apenas
os membros do Conselho podem apresen-
tar propostas e votá-las. Os interessados
em participar podem solicitar o “link” pelo
telefone 3244-8806. Ligar em horário co-
mercial a partir de terça-feira.

4. Caravana para Cavalcante
    Nos próximos dias 19 e 20/03/2022, se
Deus quiser, estaremos partindo para Ca-
valcante. Faremos estudos bíblicos,
evangelismo e culto. Temos apenas 11 va-
gas. Inscreva-se, no pé da rampa, ao final
do culto.

5. Ministério de Música
    Os ensaios dos coros reiniciaram e to-
dos os membros da Memorial estão convi-
dados a participar dessa atividade.

Horários de ensaios aos sábados:
Coro de Homens .......................16 horas
Coro Hosana (mulheres) ...........16 horas
Coro Jovem ...............................16 horas
Coro de Adolescentes ...............17 horas
Coro Memorial ...........................17 horas
Coro Mensageiros da Paz .........17 horas
Coro Infanto-juvenil ...................17h30

6. Assembleia da CBPC
    Os membros da Igreja, interessados em
participar como mensageiros da 60ª
Assembleia Geral Ordinária da Convenção
Batista do Planalto Central (CBPC), deve-
rão colocar os nomes na relação que se
encontra no balcão da Recepção ou telefo-
nar para a secretaria (3244-8806), durante
a semana, em horário comercial, para que
seja providenciado o credenciamento. A
Assembleia da CBPC será realizada de 24
a 26 de março de 2022, nas dependências
do Templo Memorial. Na semana do início
da Assembleia, a Igreja encaminhará à
CBPC uma relação com os nomes dos in-
dicados para participar como mensageiros.
O próprio interessado deverá realizar a ins-
crição no “site” da CBPC (https://cbpc.org.br/
assembleia/) ou na Recepção do evento
(antes das sessões). O valor da inscrição
depende do formato do livro do mensagei-
ro: R$ 40,00 (digital) ou R$ 80,00 (impres-
so).

7. Assembleia da UFMBPC
   Convite para a 58ª Assembleia Geral da
União Feminina Missionária Batista do Pla-
nalto Central (UFMBPC) que se realizará no
dia 19 de março, sábado, no Auditório Éber
Vasconcelos, das 14 às 20h30. A oradora
oficial será Eliane Melo Salgado de Moraes
e o orador convidado será o pastor Paulo
Roberto Seabra. O tema será “Busquemos
a paz com misericórdia” (Ef 4:32). Inscrição
no valor de R$ 25,00. Informações: Cláudia

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 Gomes Hollanda (3344-9583); 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

Freitas (98-174-8787).

8. A rádio dos batistas brasileiros
     A Rede 3.16 é uma rádio via internet vol-
tada para a divulgação de mensagens
bíblicas e música. É uma iniciativa da Junta
de Missões Nacionais da Convenção Ba-
tista Brasileira. A rádio completa 10 meses
de criação. Já alcançou mais de dois mi-
lhões de acessos. Para ouvir a programa-
ção, basta acessar a loja de aplicativos de
seu dispositivo e buscar por Rede 3.16. Para
baixar no Android: https://bit.ly/
Rede316AppAndroid. Para baixar no
Iphone: https://bit.ly/Rede316AppiPhone.

9. Uso de máscara
     De acordo com decreto do Governo do
Distrito Federal (GDF), está extinta a
obrigatoriedade de uso de máscaras, no
âmbito do Distrito Federal, em razão da
pandemia da COVID-19.

10. Funcionamento da Biblioteca da Igreja
    A Biblioteca funciona aos domingos, das
9 às 10h15. Também às quartas-feiras, das
18 às 19h30. Todos os membros e congre-
gados são bem-vindos!

11. A ação social precisa da sua contribuição
     Você pode ajudar o Ministério de Ação
Social doando Bíblias, roupas, bolsas, cal-
çados, bijuterias, brinquedos, móveis e uten-
sílios. As doações serão destinadas às
congregações e igrejas do Distrito Federal
e entorno. É importante que os objetos es-
tejam limpos e em bom estado de conser-
vação. As doações podem ser colocadas
nas caixas de madeira localizadas na en-
trada do Templo e próximo à tenda. As doa-
ções também podem ser entregues na Ad-
ministração da Igreja durante a semana.

12. 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.

13. Agenda dos cultos
      - Cultos dominicais presenciais, com
início às 10h15 e às 19 horas, são transmi-
tidos pelo “site” da Igreja e pelo YouTube.
       - Cultos dominicais presenciais do Mi-
nistério Crescer têm início às 10h15 e às
19 horas. Pela manhã, o culto infantil é
transmitido pelo YouTube (ministério Cres-
cer – Imbb Crescer).
         - Cultos de oração presenciais, às
quartas-feiras, às 19h30, no Templo, com
transmissão pelo “site” da Igreja e pelo
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 (página inicial \ even-
tos semanais \ clicar cada dia no item “reu-
nião virtual de oração”).

14. Atendimento pastoral
       O agendamento para atendimento pas-
toral pode ser realizado pelo telefone 3244-
8806 (horário comercial).

15. Leitura anual da Bíblia
       Dia 13/03 – Js 17-19
       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

O Ministério com Famílias – McFam - parabeniza os casais de nossa Igreja que come-
moram aniversário de casamento:

17/03 - César Fontana Silva e Eliane da Silva Fontana (21) 3397-6611.

18/03 - Daniel Barbosa de Almeida e Débora Paiva de O. Almeida (44) 3454-1051.

Aniversário de Casamento



& 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 2022

Avisos e comunicações
Convite pastoral à adoração
Prelúdio ........................... “Ame ao Senhor” (Kerr Neto/Sérgio Pimenta) .......................... Piano

VIVA A COMPAIXÃO
... Para que todos os povos louvem ao Senhor

Hino .... “Bendito seja sempre o Cordeiro” (Guilherme Kerr Neto) HCC 80 .... Congregação
Leitura bíblica alternada ...... Jeremias 10: 6,7; Apocalipse 15: 4 ........ Dirigente/congregação

Dirigente: “Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor; Tu és grande, e grande
é o poder do Teu nome.
Congregação: Quem Te não temeria a Ti, ó Rei das nações? Pois isto é a Ti
devido;
Dirigente: porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu
reino, ninguém há semelhante a Ti.
Congregação: Quem não temerá e não glorificará o Teu nome, ó Senhor?
Pois só Tu és santo;
Todos: por isso, todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os
Teus atos de justiça se fizeram manifestos.”

Cântico ........................................ “Rei das nações” (Jorge Rehder) ........................ Congregação
Oração
Saudação aos visitantes
Vídeo da campanha JMM 2022

Tema:
VIVA A COMPAIXÃO

Divisa:
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida

que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou,
e se entregou a Si mesmo por mim.”

(Gálatas 2:20)

Mensagem musical ... “Tu somente és Deus” (Mary McDonald) ... Coro Mensageiros da Paz

VIVA A COMPAIXÃO
... Ofertando bens, dons e talentos

“Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam
herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o

depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade
que cada um tinha.” (Atos 4: 34)
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Culto da Manhã (10h15) - Templo
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Dedicação dos dízimos e ofertas
Hino ... “Que estou fazendo se sou cristão?” (João Dias de Araújo) HCC 552 ... Congregação
Oração de dedicação

VIVA A COMPAIXÃO
... Intercedendo pelas Nações

“E se o Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a Minha
face, e se converter dos seus maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, e perdoarei

os seus pecados, e sararei a sua terra.”
(2 Crônicas 7:14)

Cântico ..................................... “Eis-me aqui” (Asaph Borba) ................................... Congregação

Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer,
tenho andado à procura do meu próprio bem-viver,

enquanto existe tanta gente ansiosa por aí,
não Te conhecendo assim como eu conheço a Ti.

O chamado que um dia Tu fizeste a mim, e ao qual, sem hesitar, eu disse sim,
ressoou em meu ouvido como da primeira vez,

e a Ti, Jesus, eu novamente digo sim.

Eis-me aqui, eu livre estou ao Teu dispor para onde Tu quiseres me enviar;
me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar.

Oração de intercessão pelas Nações

VIVA A COMPAIXÃO
... Cumprindo o IDE

“O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração,

a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; a apregoar o
ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que

choram.”
(Isaías 61:1,2)

Mensagem musical .....“Jesus, alegria dos homens” (Bach) .... Coro Mensageiros da Paz
Mensagem .................................. “VIVA A COMPAIXÃO” .................................. Pr. David Pereira

                           (Texto Bíblico: Gálatas 2: 20)

Cântico ................................. “Visão de Deus” (Gláucia Carvalho) .......................... Congregação
Oração e bênção
Poslúdio ............................. “Eu aceito o desafio” (Joan Larie Sutton) HCC 543 ............ Piano
Recessional .............................. “Brilha, Jesus” (Graham Kendrick) ........................ Instrumental

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



Culto da Manhã
BENDITO  SEJA  SEMPRE  O  CORDEIRO

1. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.

2. Remidos, comprados, do mundo inteiro muitos virão Te louvar.
Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

REI  DAS  NAÇÕES

Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso,
justos e verdadeiros são os Teus caminhos.

Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome?
Ó Rei das nações, quem não Te louvará? Pois só Teu nome é santo.

Todas as nações virão e adorarão diante de Ti,
pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos.

QUE  ESTOU  FAZENDO  SE  SOU  CRISTÃO

1. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.

Meu Cristo veio pra nos remir: o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.

2. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer!

Milhões não sabem como escrever , milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser.

3. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.

Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.

VISÃO  DE  DEUS

Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus.
Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu.

Eu preciso deixar que Ele use a mim.
Eu preciso estar pronto pra dizer: “Eis-me aqui”.

Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão;
e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar.

Missionário quero ser, emissário do amor,
Pra dizer a todo homem, que Jesus é o Senhor.

Que Deus fale à minha vida, e que eu sempre O possa ouvir,
e dizer: “Estou pronto, Jesus, eis-me aqui”.
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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
&* 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-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração
se encontram os caminhos aplanados.

&* Hino ...... “Saudai o Nome de Jesus” (Perronet / Rippon / Nelson) HCC 56 .... Congregação
&* Oração
Saudação aos visitantes
Mensagem musical ......... “As maravilhas de Deus” (J. Rutter) ... Coro Mensageiros da Paz
Momento missionário

Tema:
VIVA A COMPAIXÃO

Divisa:
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida

que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou,
e se entregou a Si mesmo por mim.”

(Gálatas 2: 20)
Dedicação dos dízimos e ofertas
Hino .......... “Tudo entregarei” (Van DeVenter / Ginsburg) CC 295 estr. 1,3 e 5 .... Congregação
Oração intercessória
Cântico ........................................ “O meu louvor” (Asaph Borba) .............................. Congregação
Mensagem musical .... “Salmo 23” (Flávio Santos) ....................... Coro Mensageiros da Paz
Mensagem .......................... “COMPAIXÃO PARA VER O INVISÍVEL” ........ Pr. Jair Sousa Pereira
                                                       (Texto: Marcos 5: 35-43)

&* Hino .......... “Nossa fé Jesus contemplará” (Rowe / Pitrowsky) HCC 338 ..... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ............................................................................................................................................. Piano
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Noite

SAUDAI  O  NOME  DE  JESUS

1. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos, vos prostrai. Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus, com glória, glória, glória, glória, com glória coroai.

2. Ó escolhida geração do bom, eterno Pai, do bom, eterno Pai.
O grande autor da salvação, com glória, glória, glória, glória, com glória coroai.

3. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, glória, glória, glória, com glória coroai.

4. Ó tribos, raças e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões, com glória, glória, glória, glória, com glória coroai.

TUDO  ENTREGAREI

1. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego; tudo, sim, por Ti darei!
Resoluto, mas submisso, sempre, sempre, seguirei!

Tudo entregarei! Tudo entregarei!
Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei!

3. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego; quero ser somente Teu!
Tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu!

5. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego; oh, que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa! Glória, glória ao Salvador!

O  MEU  LOUVOR

O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus;
de lábios que confessam o Teu nome.

É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti,
e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim.

1. Ainda que as trevas venham me cercar,
ainda que os montes desabem sobre mim,

meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de Te louvar.

2. Ainda que cadeias venham me prender,
ainda que os homens se levantem contra mim,

meus lábios não se fecharão,
pra sempre hei de Te louvar.

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.
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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-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
13/03 - Ana Clara Gonçalves Borges, Cássia
Cristina de Sousa Lopes (3273-0128); Christiane
Aquino de Oliveira de Amorim; Eveline Monteiro
Ornelas de L Magalhães (3254-6195); Flávia
Serafim Nunes e Sousa (3551-8979); Jonas Davi
Borges Santiago (3547-2042); Rafael Serafim Sil-
va; Ronaldo Mangueira Lima; Rosa Márcia Rodri-
gues de Sousa (3526-1021).

14/03 - Célia Souza da Silva (3447-3444); Cláu-
dia Esteves de Meneses Araújo (3256-6558);
Daniel Kepler Carvalho Mandim (3033-7059);
Germano Kudiess (3032-8040); Mariana Oli-
veira Esteves (120 2735-6757); Marília Paula
Santiago Vargas (3462-7155); Sônia Maria dos
Santos; Thiago Vasconcelos de Souza S Ban-
deira (3257-2911).

15/03 - Ester Alves de Castro Coutinho (3541-
1626); Gustavo David Campos Silva; Maria Ode-
te de Souza (3361-2802); Paulo Henrique Roriz
dos Santos.

16/03 - Ana Carolina Campos Batista; Renata

Bianchini Barbeiro A Martins (3253-6885); Wilma
Pereira Costa.

17/03 - Alécio de Oliveira Silva (3597-2857); Bru-
no Maurício Ribeiro (3344-4347); Dalila Alves da
Silva Paes (3386-5760); Fernanda do Valle Serejo
(3343-2718); João Flávio de Lima Rodrigues (3082-
3104); Mariana Pires Ferreira Corrêa (3201-9672);
Marlice José Araújo Silva (3375-6384); Neander
Marques da Silva.

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); Cris-
tiane Falco Corrêa de Sá Carneiro (3208-3840);
Esmeralda da Silva Beserra (3443-6654); Ian Por-
tugal Justino (3404-1145); José Cunha dos San-
tos (3576-0771); José do Carmo Rocha Filho
(3346-4230); Leandro de Oliveira Freire; Tiago
Arantes Cunha (3879-9815).

Contribuições Realizadas – MARÇO Número de Membros Contribuintes
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HOJE - 13.03 PRÓXIMO DOMINGO - 20.03
Escalas de Serviço

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

CONSELHO DIACONAL:
Coordenador: José do Carmo Rocha Filho.
Vice-coordenador: Itamar Sousa Brito Júnior.
Membros: Adonias dos Reis Santiago, Arthur
Pereira Sabbat, Cláudia Fernanda Veiga da
Silveira Messina Felisbino, Dermeval Farias Go-
mes Filho, Diego Messina Felisbino, Ditimar
Sousa Britto, Mário Lopes, Max Bianchi Godoy,
Rosber Neves Almeida e Wilma Pereira de Sou-
za Rocha.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Luiz Carlos Serafim
- Equipe: Célia Regina Serafim, Flávia Serafim
Nunes e Sousa, Frederico Castro Neto, Eliane
Guimarães Castro, Rafael Serafim Silva, Andra
da Silva Aragão, Rubens Barbosa da Silva.

Noite: Chefe de Equipe: Luiz Carlos Serafim -
Equipe: Célia Regina Serafim, Flávia Serafim
Nunes e Sousa, Vanuza Naara de Oliveira
Almeida, Heloísa Mendonça, Rafael Serafim Silva,
Rubens Barbosa da Silva, Carla Ferreira.

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:

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Kátia Kristian Carvalho Araújo e Cíntia
Campos Silva.
Noite: Kátia Kristian Carvalho Araújo e Liane
Pedrosa  Guedes Paixão.

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Thales Souza (piano)

Rodrigo Guimarães (órgão)
Leonardo Vargas (baixo)
Tobias Warkentin (bateria)

Noite: Edilene Cordeiro (piano)
Jair Santos  (órgão)
Leonardo Vargas (violão)
Tobias Warkentin (bateria)

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

CONSELHO DIACONAL:
Coordenador: Eduardo César Freitas da Silva.
Vice-coordenador: Daniel Barbosa de Almeida.
Membros: Cláudia Costa Freitas da Silva,
Herbert Borges Paes de Barros, Luiz Hastimphilo
Mestrinho, Maria do Céu de Mello Mestrinho, Pau-
lo Rogério de Araújo, Rejane Silveira de Araújo,
Rosana Maria dos Santos Cardoso, Rosber Ne-
ves Almeida Júnior, Silas Pereira, Thiers Lobo Ri-
beiro e Viviane Ferraz Rocha Oliveira de Amorim.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Viviane Carrijo -
Equipe: Roberto Moreira Silva, Martha Miranda
Silva, Carlos Magno Netto, Paulo Ferreira, Marina
Serafim, Dileuza Braga, Tidalva dos Santos.

Noite: Chefe de Equipe: Viviane Carrijo - Equi-
pe: Roberto Moreira da Silva, Martha Miranda
Silva, Carlos Magno Netto, Paulo Ferreira , Heloisa,
Marina Serafim, Ednamar Cabral, Danícia Queiroz.

COMUNICAÇÃO:
Coordenador: Dc. Max Bianchi Godoy
Manhã: Luiz Carlos Serafim
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:

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Darlene Coelho Sepúlveda Contaifer e
Deimiluce Lopes Fontes Coaracy.
Noite: Darlene Coelho Sepúlveda Contaifer e
Liane Pedrosa  Guedes Paixão.

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Thales Souza (piano)

Roberto Ramos (órgão)
Guilherme Reinke (violão)

              Guilherme Lobão (baixo)
Tobias Warkentin (bateria)

              Kalley Peixoto (violino)
              Marcus Vieira (violino)
              Charles Vianna (violoncelo)
              Sarah Pereira (Flauta

Noite: Thales Souza (piano)
Roberto Ramos  (órgão)
Amanda Barreto (baixo)
Guilherme Reinke (violão)
Tobias Warkentin (bateria)

              Kalley Peixoto (violino)
              Marcus Vieira (violino)
              Charles Vianna (violoncelo)
              Sarah Pereira (Flauta)



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.


