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PASTORAL
Orientações para o retorno

do culto presencial
                                                                    Pr. David Pereira

    O Governo do Distrito Federal, através
do decreto 40846/20, datado de 30 de
maio de 2020,  autorizou  o retorno  à
realização dos cultos presenciais nas
igrejas  de maior  porte.  A  comissão
interna da Igreja Memorial,  que  trata  do
assunto,  estabeleceu  o  próximo   do-
mingo, dia 28 de junho, pela manhã,
como  o  momento  da  retomada dos
cultos presenciais.
    De acordo com o decreto,
as atividades religiosas deve-
rão ser, preferencialmente,
realizadas “por meio de
aconselhamento individual,
evitando aglomerações”. Ori-
enta ainda a “adoção de mei-
os virtuais no caso de reuni-
ões coletivas”.
     Contudo, a norma autoriza
a realização dos cultos desde que sigam
as seguintes regras que transcrevo, con-
tribuindo, ainda mais, para o nosso en-
tendimento.
Disposição e logística dos templos:
     • Templos com capacidade para mais
de 200 pessoas.
     • Afastamento mínimo de 1,5 metro en-
tre os fiéis, com demarcação nos assen-
tos.
   • Recomendação para que se evite o
contato físico.
   • Alternar fileira de cadeiras ocupada
com outra desocupada;
    • Afixação,  em local  visível  e de  fácil
acesso, de placa com as informações
quanto à capacidade total do estabeleci-
mento, metragem quadrada e quantida-
de máxima de frequentadores permitida.
    • Proibição do acesso de idosos com

mais de 60 anos, cri-
anças com menos de
12 anos e pessoas do
grupo de risco.
       •  Na entrada, deve haver produtos
para higienização de mãos e calçados,
preferencialmente álcool em gel 70%.
     •  Uso  obrigatório da  máscara  de
proteção.
     • Medição da temperatura dos

frequentadores na entrada do
templo, com termômetro
infravermelho sem contato, sen-
do proibida a entrada de quem
apresentar temperatura igual ou
maior a 37,3°C.
 • Horários alternados nas cele-
brações presenciais, com interva-
los entre eles de, no mínimo,
duas horas.

        A administração da igreja está to-
mando as medidas necessárias para o
cumprimento do decreto. Os membros da
igreja interessados em participar dos cul-
tos deverão se inscrever, previamente,
pelo aplicativo da Igreja Memorial ou por
telefone, atendendo à capacidade do
Templo, que será de 211 pessoas. O
membro da Igreja somente deverá se ins-
crever para um culto por domingo. Não
deixe sua inscrição para a última hora.
Evite transtornos e siga todas as orienta-
ções.
      A Escola Dominical continuará no
modo “on line”, podendo ser acompanha-
da pelo canal da igreja no “Youtube” no
mesmo horário.
        Em oração e na graça de Deus, si-
gamos em frente, olhando para o Senhor
da Igreja, o Rei da Glória, o Pai Eterno, o
Príncipe da Paz!

O membro da
Igreja somente

deverá se inscre-
ver para um culto

por domingo.
Não deixe sua

inscrição para a
última hora.
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Avisos e Notas
Todo membro da Igreja pode participar
dessa reunião e discutir os assuntos, mas
apenas os membros do Conselho podem
apresentar propostas e votá-las. Todo Irmão
que queira participar pode obter o “link”, a
partir da terça-feira, ligando para o telefone
da Igreja.

5 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO E
COMUNHÃO
     O coordenador do ministério, pr.
Francisco, convida a todos para ligarem
diariamente a dois outros membros da
Igreja e orarem juntos. Além de promover a
comunhão, esta atitude nos aproximará
nesses dias de isolamento que temos
vivido.

6     PROJETO   CAVALCANTE  (GO)
      – Continue participando do projeto
através da oração, do apadrinhamento de
crianças (ligue para o Min. de Missões) e
de oferta específica para concluirmos a
construção do Templo (veja notícias sobre
o andamento das obras no período de
avisos antes dos cultos dominicais).
      – As famílias carentes de Cavalcante e
de vilarejos próximos, como São Domingos,
estão sendo atendidas com alimentos e
materiais de higiene e limpeza. Você pode
participar dessa iniciativa doando o “Kit
Compaixão”, para auxiliar essas famílias.
Acesse o link bit.ly/childfund_covid e faça
sua contribuição.

7   ACAMPAMENTO  DA  FAMÍLIA MEMORIAL
– AFAM 2020
     Deverá ser realizado nos dias 31 de
outubro, 1º e 02 de novembro de 2020. Entre
em contato com os Irmãos Esdras Queiroz
e Danícia para obter mais informações e
fazer inscrição.

8  LEITURA  BÍBLICA
     Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 21/06 - 2Cr 5-7
     • Dia 22/06 - 2Cr 8-11
     • Dia 23/06 - 2Cr 12-15
     • Dia 24/06 - 2Cr 16-19
     • Dia 25/06 - 2Cr 20-23
     • Dia 26/06 - 2Cr 24-26
     • Dia 27/06 - 2Cr 27-29

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1   PANDEMIA
    Desde 15 de março, os cultos públicos
de nossa Igreja têm sido realizados com a
presença somente de membros do
Conselho Pastoral, auxiliados por músicos
de plantão e equipes de transmissão via
Internet, tendo em vista as normas
sanitárias para evitar o contágio pelo vírus
da atual Pandemia.

2   RETORNO  DOS  CULTOS  PRESENCIAIS
     A comissão interna da Igreja Memorial,
que trata do assunto, estabeleceu o
próximo domingo, dia 28 de junho, pela
manhã, como o momento da retomada dos
cultos presenciais dominicais. Os
membros da igreja interessados em
participar dos cultos deverão se inscrever,
previamente, pelo aplicativo da Igreja
Memorial ou por telefone. O número de
inscrições está limitado a 211 pessoas, em
função das regras estabelecidas no decreto
GDF nº 40.846/20.  O membro da igreja
interessado somente deve se inscrever para
um culto por domingo, de modo a permitir a
participação de outros Irmãos a cada
domingo. Temporariamente, em
decorrência do decreto citado, não será
permitido o acesso dos Irmãos com mais
de 60 anos, das crianças com menos de
12 anos e de pessoas do grupo de risco
(com doenças crônicas preexistentes,
como diabetes e doenças
cardiovasculares) e de quem estiver
apresentando temperatura igual ou superior
a 37,3ºC.

3   EBD  E  CULTOS
     – Escola Bíblica Dominical: transmissão
às 9h via Internet, de estudo bíblico. Neste
trimestre, estamos estudando cartas de
Paulo. Em junho, estamos estudando as
cartas aos Filipenses e aos Colossenses,
finalizando assim o tema deste trimestre.
     – Cultos dominicais: continuam a ser
transmitidos às 10h15 e 19h.
     – Culto de oração matinal: realizado por
videoconferência, de segunda a sábado, de
8h às 9h. Ligue para o pr. Francisco (99-
319-5873) antes do horário e peça o “link”.
     – Culto de oração de 4ª feira: está sendo
transmitido ao vivo pelo “Youtube”, às 19h30.
Participe acessando a transmissão na
página da Igreja na Internet.

4   REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA
     Será na próxima terça-feira, dia 23 de
junho, às 19h30, por videoconferência, a
reunião mensal do Conselho da Igreja.



& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular             – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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Culto da Manhã (10h15) - Transmitido pela Internet
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ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações

Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração

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

Leitura bíblica em uníssono ......................... Salmo 105: 1-4 ..................................... Congregação

 Rendei graças ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos,

entre os povos, os Seus feitos. Cantai-Lhe, cantai-Lhe salmos; narrai

todas as Suas maravilhas. Gloriai-vos no Seu santo nome; alegre-se o

coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o Seu poder;

buscai perpetuamente a Sua presença.

Hino .................................... “Louvor” (Manuel Avelino de Souza) CC 385 .............. Congregação

Oração

Abertura da Campanha de Missões Locais 2020

TEMA:

Uma missão extraordinária

DIVISA:

E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias.

(Atos 19: 11)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Mensagem musical .................................................................. Solo: Carlos Magno Miranda Netto

Momento de oração

Hino ...... “O coração em paz” (Lizzie DeArmond \ Ricardo Pitrowsky) CC 347 ... Congregação

Mensagem musical ...............“Graça de Deus, infinito amor” (D. Towner) ........Coro  “Hosana”

                                                       (gravado em 13/10/19)

Mensagem .................................DA  COVARDIA   À  OUSADIA ............................. Pr. David Pereira

                                                     (Texto bíblico: Atos 21: 4-23)

Hino ..................“Ousados proclamai!” (Beazley \ Ginsburg ) CC 449 .............. Congregação

Oração e bênção

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

Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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LOUVOR

1. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos; ao Senhor de toda a luz, santo, santo!
Cantem, louvem, lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus! Exaltado seja Deus, santo, santo!

Exaltado seja nosso Deus e Pai! Exaltado para sempre, oh! Exaltai!
Cantem, louvem, lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus!

Exaltado seja Deus, santo, santo!

2. Deus, o nosso eterno Pai, santo,  santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede!
Ao Senhor glorificai, vós, os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde!

3. Exaltemos nosso Deus, santo, santo; exaltemos com fervor, HOJE, HOJE!
Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim , louvor em alta voz, HOJE, HOJE!

4.Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz, e Deus de paz, cantem glória!
HOJE nós também louvor vimos dar-Te que Te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos!

O  CORAÇÃO  EM  PAZ

1. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh não te desanimes canta um hino a Deus!
Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz.

Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás.
Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz.

2. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor!
E de tudo o que sofres tu te esquecerás; fruirás gozo e calma se tiveres paz.

3. Vem após negra noite aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal.
A esperança não percas, tudo vencerás; fugirão as tristezas se tiveres paz.

OUSADOS  PROCLAMAI!

1. Ousados, com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras
do amor do eterno Pai, que pra salvar rebeldes, seu Filho ofereceu,

o qual sofreu a morte pra resgatar o réu.

Ó crentes, proclamai a salvação! O mundo libertai da escravidão!
Crentes, proclamai de Jesus a cruz; a graça, amor e Seu perdão.
Ó crentes, sem cessar apregoai! O Seu amor sem par anunciai,

com zelo e com ardor, até raiar o alvor; por Cristo e o reino Seu lutai!

2. Oh! nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o Inimigo afoito quer
derrubar a cruz, Jesus, porém, garante vencê-Lo e ao seu poder,

se firmes persistirmos na senda do dever.

3. À luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, Seu estandarte erguendo,
do eterno, imenso amor; as trevas combatendo, o vício,

a corrupção, pregando as Boas Novas de luz e salvação.



ORDEM  DO  CULTO
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Culto da Noite (19h00) - Transmitido pela Internet
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& 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
Leitura bíblica em uníssono ................ João 4: 23-24; Salmo 100: 4 ........................ Congregação

“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai

procura para Seus adoradores. Deus é espírito; e importa que os Seus
adoradores O adorem em espírito e em verdade. Entrai por Suas portas

com ações de graças e nos Seus átrios, com hinos de louvor;
rendei-Lhe graças e bendizei-Lhe o nome.”

Cântico .................................... “Para adorar-te” (Tim Hughes) ................................ Congregação
Oração
Mensagem musical.....“Como não entoar Teu louvor” (Tomlin\Redman) ........... Coro Jovem/
                                                                                                               Coro “Mensageiros da Paz”
                                         (gravação da viagem a Curitiba 06/2019)

Momento missionário
TEMA:

Uma missão extraordinária

DIVISA:
E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias.

(Atos 19: 11)

Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Hino ............ “Cristo  te estende Sua forte mão” (R.R. Carmichael) HCC 352 ...... Congregação
Momento de oração
Mensagem musical ............... “Confia e ora” (Janne Gonçalves) ................... Grupo “Feminino”
Mensagem ........................ A VISITA QUE TODOS QUEREMOS RECEBER ......... Pr. David Pereira
                                                   (Texto bíblico: Salmo 80: 14-19)
Cântico ................................. “Brilha, Jesus, Bilha” (Graham Kendrick) .................. Congregação
Oração e bênção
Poslúdio ............................................................................................................................................. Piano
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão



Boletim Dominical IMB

Culto da Noite

7

 PARA  ADORAR-TE

Só Tu, Jesus, És a luz para as trevas, dá-me visão do Teu ser.
Tua grandeza, poder, majestade, quero expressar Teu querer.

Para adorar-Te, para exaltar-Te, para contemplar-Te, eis-me aqui,
pois Tu somente És digno, santo e amoroso. És maravilhoso para mim.

Eterno Rei, exaltado em glória, És soberano Senhor.
Vieste até nós, tão humilde nasceste, por nós morreste em amor.

CRISTO  TE  ESTENDE  SUA  FORTE  MÃO

1. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar?
Tens desconfiança, já perdeste a esperança,

sem nenhum amigo que te ajude a caminhar? Cristo te estende Sua forte mão.

Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo, o Senhor;
não te deixará, nunca falhará Seu grande amor.

Lembra que nas horas de tristeza e aflição Cristo te estende Sua forte mão.

2. Tens só desespero, amarguras e temor? Andas inseguro, temeroso do futuro?
Sentes o cansaço de lutar em meio à dor? Cristo te estende Sua forte mão.

BRILHA,  JESUS,  BRILHA

1. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo, a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo.

Brilha em mim, brilha em mim.

Brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre.
Brilha, Jesus, deixa a chama arder.

Fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre.
Brilha, Jesus, deixa a chama arder.

2. Venho à Tua presença santa, quero ver Tua luz que encanta.Tua misericórdia
procuro, minhas trevas desfaz, faz-me puro. Brilha em mim, brilha em mim.
Contemplando-Te em majestade, Teu reflexo em nossas faces, cada dia de
glória em glória, cantaremos a Tua história. Brilha em mim, brilha em mim.



Mensagem:  DA  COVARDIA  A  OUSADIA
Texto bíblic: Atos 21: 4-23

Mensageiro: Pr. David Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  A  VISITA  QUE  TODOS  QUEREMOS  RECEBER
Texto bíblico: almo 80: 14-19

Mensageiro: Pr.  David Pereira

Boletim Dominical IMB

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 (Provérbios 3: 9,10)”. Os gráficos
abaixo indicam o percentual atingido do orçamento
mensal e o número de contribuintes membros da
Igreja. Os valores recebidos são direcionados
exclusivamente para a execução dos projetos e
atividades aprovados em assembleias da Igreja. Seja
fiel à orientação da Palavra e acompanhe a utilização
dos recursos financeiros.

Oremos por nossos Irmãos: Alda Villas Boas Teixeira de Carvalho (3248-2497); Cândida Esther
Pimentel (3568-6513); Carlos Torquato da Silva (3242-7632); Cláudia e Mirtes Ferraz (3226-4719);
Edyr Benjamim de Souza e seu esposo Zaire Carvalho de Souza (3468-7703); Emília Maria da Costa
(98466-6987); Helena Carneiro Leite (99975-1055); Juliana Nazareth Regueira Burgos (98335-0618);
Lídia Santos de O. Dias (63-99919-2146); Luiz Hastimphilo Mestrinho (3234-2783); Maria Martins
Costa (3443-9877); Nieda Hollanda (3344-9583); Norma Zilda Dourado Lacerda (M. Surdos: 98429-
8572); Otaídia Couto Vasconcelos (3367-1420); Zilá de Oliveira Veiga (3561-3160); (Tiago 5:15).

Para a segurança da Igreja, evite contribuir
em dinheiro. Faça cheques nominais à Igreja
Memorial Batista ou deposite suas contribuições
nas contas da Igreja (CNPJ: 00.105.510/0001-23),
trazendo os respectivos comprovantes ou
enviando por e-mail.
BB: Ag. 1004-9 C/C 13729-4;
BrB: Ag. 059 C/C 601740-5,
Itaú: Ag. 0522 C/C 17288-1
Ag. 0522 C/C 80001-0 (Reforma do Templo).
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Intercessão (Emergenciais)

Contribuições Realizadas – JUNHO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
21/06 - Dandara Hillary Silva Araújo Costa; Gilber-

to da Costa Conceição (3047-4974).

22/06 - Lucas Fernandes Brito (3382-8762); Luíze

Foizer Filgueira.

23/06 - Aline Cavalcante Rodrigues de Oliveira

(3877-0443); Marta Ferreira Gomes (3011-4446);

24/06 - Alessandro Motta de La Plata (3397-2592);

Elaine de Oliveira Jesuino; Heloisa Oliveira dos

Santos (3242-3813); Joanita Alcântara Lacerda

(3397-3405); Lívia Cláudia Santa Cruz da Silva

(3215-9733); Mary Jane Alves da Silva.

25/06 - Daniel Borges Gomes (3399-8230); Edilene

de Castro Cordeiro Belisário (3217-3842); Joilson

Lima Soares (3797-2948); Priscila Oliveira Teles

de M Ferreira; Sheila Vasconcellos de Oliveira

(3577-3374).

26/06 - Glenda de Arruda Paranaguá (3345-5389);

Icele Pereira Feijó Lara de Oliveira (3877-1018);

Márcia Marísia Maciel Rodrigues (3208-3648);

Shirley Costa Moura Heringer Rosa (3797-6352).

27/06 - Victor Veríssimo Cabral Miranda Netto

(3222-6755).
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HOJE - 21.06 PRÓXIMO DOMINGO - 28.06

Escalas de Serviço

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Matheus Machado

(Fábio P.) (M) e Davi Viza (N), Oper.

Monitor => Claudio Flepa (M) e

Claudio Flepa (N), Oper. Som Internet

=> Alexandre Vieira (M) e Rosber

Júnior (N).

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Darlene Coêlho Sepúlveda;

Liane Pedrosa Guedes Paixão.

Noite: Deimiluce Lopes Fontes

Coaracy; Ellen Correia Araújo.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Albérico Florêncio Lucas Jr.

Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Marcos Rosa (M) e Davi

Viza (N), Oper. Monitor => Claudio

Flepa (M) e Claudio Flepa (N), Oper.

Som Internet => Alexandre Vieira (M)

e Rosber Júnior (N).

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Ellen Correia Araújo; Liane

Pedrosa Guedes Paixão.

Noite: Deimiluce Lopes Fontes

Coaracy; Cíntia Campos Silva.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Robson Granja Cardoso

Noite: Darcy Freire Miranda

INSTRUMENTISTAS:

Manhã: Vanessa Schoenell (piano)

Roberto Ramos (órgão)

Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)



Revisão do Boletim: Roberto Torres Hollanda

NOSSA  MISSÃO
Levar pessoas a Cristo, à participação na

adoração, à comunhão na família de Deus e,
fundamentada na Bíblia, capacitar para o serviço
do Senhor.

NOSSA  VISÃO
Ser uma igreja relevante e íntegra, acolhedora

e propiciadora da descoberta, da capacitação e
do exercício dos ministérios de cada pessoa, em
pequenos grupos ou na grande congregação.

NOSSOS  VALORES
  1) a alegria em pertencer a Cristo e fazer parte

da Família Memorial Batista;

Calendário de Atividades
DOMINGO
09h – Escola Bíblica e Classes de Candidatos ao Batismo
09h – 10h e 18h15 – 18h50 – Biblioteca
10h15 – Culto
19h – Culto

TERÇA-FEIRA
15h – MMCM – Reunião conjunta/Oração nos lares

QUARTA-FEIRA
19h30 – Culto de Intercessão e Estudo Bíblico

QUINTA-FEIRA
14h – 17h – Serviço Social (Celeiro e Sala Dorcas)

SEXTA-FEIRA
15h – Reunião do GVC (quinzenalmente)

SÁBADO
16h00 – Min. com Surdos – Culto de Oração
19h30 – Encontro Jovem
19h30 – Coolteen (Adolescentes)

Período da Manhã – Recreação e Esporte no Campo de
Futebol e no Ginásio Polivalente – Grêmio Memorial.

Tarde e Noite – Ensaios dos Coros

Pr. David Pereira - Pastor Titular
MM. Antonio Henrique Lino Melo e Silva - Ministério de Música

Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes - Ministério de Integração e Comunhão
Pr. Jair Sousa Pereira - Ministério de Missões

Conselho Pastoral

Sul da Ásia (JMM) – Pr. Ael e Bel Oliveira
Albania (JMM) – Pr. Henrique e Henriqueta Davanso

Ucrânia (JMM) – Miss. Anatoliy Shmilikhovskyy
Espanha - Pr. Cláudio e Érica Ferreira

Tailândia – Pr. Bruno e Ana Cecília Granja Vila Nova
Lar Batista F. F. Soren-TO (JMN) – Pr. Robson e Judite Pereira

Ananindeua-PA (JMN) – Pr. Marcos e Graciely Chaves
Projeto Xerentes – Tocantínia-TO (JMN) – Pr. Rinaldo de Mattos

Projeto Xerentes – Tocantínia-TO (JMN) – Pr. Werner Seitz
Missão Cavalcante-GO – Pr. Paulo Dias e Miss. Lídia Oliveira

Missão Vale do Amanhecer – Pr. Cleber Rodrigues
PIB da Expansão do Setor O-DF (Missões Locais/CBPC) – Pr. Denilson e Sara Gomes
Paes Landim-PI – Associação das Igrejas Batistas – Ev. Giuvan D’santtos Machado

Mucajaí-RR – Evangelização Indígena – Povo Ninan – Miss. Alfredo e Tatiana D’Artibale
Tefé-AM – Ribeirinhos – Miss. Natalino e Hanna

Missão com Pescadores - MA – Pr. Reinaldo Leareno
Projeto Cristolândia – Pr. Paulo Sales e Geisa da Silva

Projeto Fábrica de Sorrisos – Dr. Leonardo Vargas

Ação Missionária

Congregação no Riacho Fundo II - Pr. Manoel Pereira de Oliveira
Congregação no Jardim Botânico (Lago Sul) - Pr. Renato Goes Damasceno

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.


