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Exemplos de generosidade nos 60 anos da IMB 

“Uma Igreja viva, para o Deus vivo!”, lema da Igreja Memorial Batista 

A perseverança na generosidade é uma das marcas da Igreja Memorial 

Batista. Organizada pela ação de pioneiros que puderam ver vidas além da 

poeira e das obras da futura capital brasileira, a Memorial foi construída e 

constituída pelos frutos da generosidade de homens e mulheres de Deus. 

Reconhecemos e honramos aqueles que deixaram o conforto de suas vidas em 

outros cantos do país para enfrentar os redemoinhos de fina terra vermelha, 

abriram estradas para chegarem ao Planalto Central, se moviam em carrocerias 

de caminhões e realizaram seus primeiros cultos em barracões de madeira.  

 

Louvamos a Deus pela generosa oferta do Diác. Maxey Jarmann para a 

construção do templo e pela inspiração e dedicação do Diác. Walfredo Tomé e 

sua equipe de operários, que tornaram realidade nossa casa de oração. Com 

amor, lembramos dos irmãos que anunciavam as boas novas na Rodoviária, 

Torre de TV, quartéis e escolas de Brasília. Nos emocionamos com as histórias 

das Igrejas plantadas pela ação missionária da Memorial e com o quanto 

frutificaram no coração do Brasil. E trazemos à memória a liderança de nossos 

pastores e obreiros que entravam nos palácios da Capital e também nos 

casebres, orfanatos, hospitais e casas de recuperação. 

 

Como frutos de tamanha generosidade perseverante, hoje continuamos 

agindo para suprir necessidades, transformar vidas e realidades, com compaixão 

e graça, multiplicando o amor de Deus. 

 

Marcam nosso tempo a histórica e a dedicada ação de nosso Ministério 

de Ação Social. Já reconhecido como um poço de amor, o MAS organiza as 

doações recebidas da membresia memoriana, realiza profícua produção de 

peças de roupas e enxovais, adquire itens de subsistência e gere recursos para 

suprir necessidades emergenciais e corriqueiras dos membros da Igreja, de suas 

congregações, de Igrejas irmãs, de missionários do campo e da sociedade 

brasiliense. 

 

Registra-se, também, relevante mobilização e proatividade da Igreja, com 

ênfase no trabalho das Mulheres Cristãs em Missão, ao angariar recursos com 

os Bazares Missionários e ao aplicar seus dons e talentos em suporte aos 

generosos serviços prestados pela Cristolândia DF/GO e pelo Projeto Viver. 

Iniciativas coordenadas pela Junta de Missões Nacionais para resgatar pessoas 

das ruas e das drogas, viabilizando assistência e cuidado, também se dedicam à 

geração de empregabilidade e renda e focam na prevenção do uso de drogas 

por crianças da Ceilândia e do Sol Nascente, no Distrito Federal. 

 

Destaque-se, por fim, o inspirador trabalho da Missão Cavalcante, 

liderado pelo Ministério de Missões. Ela coordena esforços evangelísticos e 



 
sociais para transformar vidas e realidades no belo município goiano marcado 

pelos piores índices de desenvolvimento humano e pela injustiça social que 

aflige, em especial, crianças e os quilombolas das comunidades Kalunga. Ali, a 

Igreja Memorial Batista se reúne a um seleto grupo de parceiros para alavancar 

as condições sociais para superação da pobreza extrema e da desigualdade 

social (ChildFund Brasil, Associação Pró-Futuro e PIB de Goiânia) e para o 

anúncio concomitante do Evangelho e a consolidação de uma Igreja local firme e 

ativa (Junta de Missões Nacionais e SEPAL). 

 

Que sigamos perseverantes na generosidade para levarmos vida nova em 

Cristo e vida digna às pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor!  

 

A Ele seja toda a honra, glória e louvor! 

 


