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PASTORAL
Novas medidas de retorno aos cultos

       Foi  publicada  no Diário  Oficial do
Distrito Federal (DODF), nesta terça-feira
(25/08), a permissão para que crianças
menores de 12 anos participem
presencialmente das atividades religio-
sas no Distrito Federal.  Continua proibi-
da a assistência aos cultos de pessoas
que não estejam em conformidade com
as regras de saúde já estabelecidas.

Com este decreto, segue o avanço
em direção a retomada completa das ati-
vidades religiosas no Distrito
Federal. Já temos autorização
para a realização dos cultos
nas igrejas menores, incluin-
do as congregações.  Os  mai-
ores  de  60  anos  que   não
apresentam doenças crônicas
preexistentes também estão
autorizados e a decisão mais recente
autoriza menores de 12 anos a frequen-
tarem os cultos.

Em reunião realizada nesta sema-
na, no dia 25 de agosto, o grupo de traba-
lho interno que trata do assunto
“coronavírus” decidiu que:
       a) A retomada das atividades infan-
tis do Ministério Crescer somente se dará
no domingo, dia 13 de setembro, pela
manhã. Esse tempo servirá para promo-
ver as medidas de segurança, adapta-
ção às regras de saúde e preparo do lo-
cal.
       b) A partir da retomada, as atividades
do Ministério Crescer acontecerão so-
mente no Auditório Éber Vasconcelos,
obedecendo aos mesmos critérios de se-
gurança do templo. As atividades nas
salas ainda estarão suspensas.
       c) As atividades “on line” do Ministé-

rio Crescer  continua-
rão sendo veiculadas
via internet, atendendo
às famílias que opta-
rem pela modalidade virtual.
             d)  Será  obrigatório  o uso de más-
caras a partir dos três anos de idade.
         e) Os pais  devem orientar previa-
mente os filhos no procedimento adequa-
do, sobre as medidas de segurança que
eles devem praticar.

f) Com relação  ao berçário, fica-
rá à disposição dos pais que
queiram utilizar. Não teremos
voluntários nesse serviço.
Outras medidas decididas fo-
ram:
a)  A partir do domingo, dia 13 de
setembro, os frequentadores do

templo não necessitarão de prévia ins-
crição para participarem dos cultos. Ha-
vendo aumento da procura que ultrapas-
se a capacidade estabelecida, podere-
mos solicitar novamente a inscrição pré-
via.
          b) Estão permitidas  reuniões de
grupos menores nas dependências da
igreja, obedecendo aos mesmos critéri-
os de segurança exigidos para os cultos.
Todas as medidas de segurança devem
ser observadas para essas reuniões me-
nores, sendo vedado o consumo de ali-
mentos durante os encontros (não pode
haver lanche).
        Seguimos unidos na observância
dos procedimentos a serem adotados,
acima de tudo na dependência do Senhor,
desejando o  melhor para a  Igreja de

Cristo. Tenham todos um bom dia!

Pr. David Pereira

“Seguimos unidos

na observância dos

procedimentos a

serem adotados.”
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Avisos e Notas

Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99381-7935

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

1    MINISTRO COM JUVENTUDE
      O culto de posse do Pr. Neander Mar-
ques da Silva como Ministro Auxiliar com
Juventude da Igreja será no próximo domin-
go, dia 06/09, durante o culto dominical da
manhã. Na ocasião, pregará o Pr. Sebasti-
ão Arsênio, pai do empossado. Compare-
ça! Participe!

2    CULTOS  PRESENCIAIS
  Os interessados em participar
presencialmente nos cultos dominicais, no
culto de oração na quarta-feira à noite e no
culto da juventude no sábado podem se
inscrever previamente, pelo aplicativo da
Igreja ou por telefone (em horário comerci-
al). Todos os cultos estão sendo realiza-
dos no Templo.  O número de inscrições é
limitado, em função dos requisitos estabe-
lecidos no Decreto GDF nº 40.846. Não há
mais restrições de acesso aos cultos dos
maiores de 60 anos nem de crianças com
idade inferior a 12 anos. Temporariamente,
em decorrência do citado decreto, não é per-
mitido o acesso de pessoas com doenças
crônicas preexistentes (como diabetes e
doenças cardiovasculares) e de quem es-
tiver apresentando temperatura igual ou
superior a 37,3ºC.

3    EBD  E  CULTOS
    – Cultos dominicais: estão sendo
presenciais, mas continuam a ser transmi-
tidos via Internet, às 10h15 e 19h.
      –  Culto  da  Juventude  (sábado): está
sendo presencial, mas continua a ser trans-
mitido via Internet, às 19h.
      – Culto de oração de 4ª feira às 19h30:
está sendo presencial, mas continua a ser
transmitido ao vivo pelo Youtube. Participe
vindo ao Templo ou acessando a transmis-
são na página da Igreja na Internet.
      –  Escola  Bíblica  Dominical: transmis-
são de estudo bíblico, às 9h, via Internet.
Neste 3º trimestre, estamos estudando “A
doutrina bíblica da oração”.
      – 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”.

4   MINISTÉRIO CRESCER
     O Ministério Crescer, desde julho, está
realizando encontros semanais, todos os
domingos, por meio de aplicativo de
teleconferência, das 9h às 9h40, com as
crianças das turmas azul (4 e 5 anos), la-
ranja (6 e 7 anos), verde (8 e 9 anos) e
amarela (10 a 12 anos). Nesses encontros
trabalhamos a lição bíblica da semana, a
qual tem sido disponibilizada via Youtube,
Facebook e Whatsapp. Para incluir sua cri-
ança, ligue para (61) 98175-8448 e fale com
a tia Débora. Louvado seja Deus por mais

essa atividade realizada por nossos queri-
dos voluntários do Ministério Crescer! Deus
abençoe a todos!

5    ATENDIMENTO PASTORAL
      O Conselho Pastoral informa o retorno
gradual e parcial no atendimento pastoral
presencial, no Templo, que está ocorrendo
às terças e quartas, no horário de 16h e
18h. O agendamento pode ser feito com a
recepcionista no telefone geral da IMB.

6  MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO E COMU-
NHÃO
       O coordenador do ministério, Pr. Fran-
cisco, convida a todos para ligarem diaria-
mente a dois outros membros da Igreja e
orarem juntos. Além de promover a comu-
nhão, essa atitude nos aproximará nesses
dias de isolamento.

7   PROJETO CAVALCANTE  (GO)
     - Continue participando do projeto atra-
vés da oração e do apadrinhamento de cri-
anças (ligue para o Min. de Missões).
     - A construção do Templo está sendo
concluída neste final de semana.
     - Em breve será agendado o culto de
inauguração.
      - A Assembleia da Igreja da última quin-
ta-feira decidiu transformar a Frente
Missionária em Cavalcante em Congrega-
ção de nossa Igreja.

8   RIACHO FUNDO  II
      Aprovada pela Assembleia a contratação
da empresa Félix Engenharia para as obras
de conclusão da construção do Templo e
Espaço de Convivência de nossa congre-
gação no Riacho Fundo II.
     Nesta semana, deverá ser firmado o con-
trato para início da obra, com previsão de
conclusão até dezembro deste ano. Ore por
esse empreendimento e participe com ofer-
ta específica, dado o grande desafio finan-
ceiro que representa.

9   LEITURA BÍBLICA
    Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 30/08 - Jr 30-32
     • Dia 31/08 - Jr 33-36
     • Dia 01/09 - Jr 37-40
     • Dia 02/09 - Jr 41-44
     • Dia 03/09 - Jr 45-48
     • Dia 04/09 - Jr 49-50
     • Dia 05/09 - Jr 51-52



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

Avisos e comunicações

Convite pastoral à adoração e saudação aos internautas

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

Hino ................... “Santo, Santo, Pai Bondoso!” (Jimmy Owens) HCC 04 ............. Congregação

&* Oração

&* 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.”

&*Hino ..... “Deus Sábio, Invisível, Perfeito, Imortal!” (Smith) HCC 13 estr. 1,4 .... Congregação

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Mensagem musical .. “Fica Comigo, Senhor” (Stephen DeCesare) ... Solo: Cristiane Falco

Hino .......................................... “Sossegai” (Mary Ann Baker) CC 328 ....................... Congregação

Oração de intercessão

Mensagem musical ... “Deus, Tu És Santo” (Eddie James) ... Solo/Coro da Juventude 30 Anos

                                                  (gravado em 26/11/2017)

Mensagem ........... BONS CONSELHOS BÍBLICOS PARA A JUVENTUDE ........ Pr. David Pereira

 (Texto bíblico: Eclesiastes 12: 1)

&*Cântico .................... “Louvar-Te -ei com meu Serviço” (Márcio Nogueira) ...... Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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SANTO, SANTO, PAI BONDOSO!

1. Santo, santo, Pai bondoso, santo, santo, Deus poderoso;
entregamos nossos corações a Ti, em devoção. Pai bondoso, Te adoramos.

2. Santo, santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos;
elevamos nossas mentes, em constante adoração. Cristo amado, Te adoramos.

3. Santo, santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção. Santo Espírito, Te adoramos.

DEUS SÁBIO, INVISÍVEL, PERFEITO, IMORTAL

1. Deus sábio, invisível, perfeito, imortal, poder intangível da luz celestial,
glorioso e bendito, do tempo Senhor, a Ti, Deus excelso, cantemos louvor.

4. És Pai glorioso, és luz a brilhar; Teus anjos não podem Teu rosto mirar,
mas nós entoamos aqui Teu louvor e as frontes curvamos, humildes, Senhor.

SOSSEGAI

1. Ó Mestre! O mar se revolta, as ondas nos dão pavor;
o céu se reveste de trevas, não temos um salvador!
Não se Te dá que morramos? Podes assim dormir.

Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir?

As ondas atendem ao meu mandar: sossegai!
Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal,

tais águas não podem a nau tragar. Que leva o Senhor,
Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar:

Sossegai! Sossegai! Convosco estou para vos salvar; sim. Sossegai!

2. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir;
a dor que perturba minha alma, eu peço-Te, vem banir!

De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair?
Pereço, sem Ti, ó meu Mestre! Vem logo, vem me acudir!

3. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar!
O meu coração goza calma que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu,

e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu.

LOUVAR-TE-EI COM MEU SERVIÇO

Ó Jesus, eu quero tanto Te servir aqui, Senhor,
com a vida, com meus bens e o meu amor.

Quero dar de mim pra ver Tua obra, ó Senhor, crescer;
anunciando Teu amor para todo ser.

Quero Te servir, Senhor, quero dedicar-me a Ti. Faze Tua obra no meu coração.
Quero Te louvar, Senhor, quero adorar-Te, ó Deus, e viver pra Tua glória e louvor.
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Culto da Noite (19h00) - Templo
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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 e saudação aos internautas

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

Cântico ........................................... “Perseverai” (Moisés Barreto) ............................ Congregação

&* Leitura bíblica em uníssono .......... Jeremias 10: 6,7,10 ...................................... Congregação

Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor; és grande, e grande é o Teu nome em poder.

Quem Te não temeria a Ti, ó Rei das nações? Pois a Ti se deve o temor; porquanto

entre todos os sábios das nações, e em todos os seus reinos ninguém há

semelhante a Ti. O Senhor é o verdadeiro Deus; é o Deus vivo e o Rei eterno.

&* Cântico ................................ “Adorai em Majestade” (Jack Hayford) ................... Congregação

&* Oração

Mensagem musical   ...... “Oh! Ao Senhor Cantai” (H. Purcell/ port. M. Faustini) ........ Madrigal

            (gravado em 02/09/2018)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Hino ......................... “Como Agradecer a Jesus?” (Andraé Crouch) HCC 422 ..... Congregação

Momento de oração

Mensagem musical .......... “Quando Dobro os Joelhos” (Warley Kaizer) ...... Grupo Mashiach

Mensagem ............................................ FAKE NEWS .... Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes

(Texto bíblico: Neemias 6: 1-8)

&* Hino ................... “Segundo a Vontade de Deus” (Gióia Júnior) HCC 473 ........ Congregação

&* Oração e bênção

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

Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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PERSEVERAI

O mestre é quem nos diz assim: Perseverai, E sejam firmes na batalha do meu Pai.
Perseverai em união. Perseverai no meu amor.

E eu prometo que pra sempre estarei ao seu redor.

Nessa promessa eu firmado viverei, dos braços de Jesus não me afastarei.
Nas orações, no partilhar, prometo sim, perseverar.
Com alegria e singeleza vamos nós a Deus louvar.

Na doutrina e comunhão, nas orações, partindo o pão.
Sempre unidos pelo amor, com gratidão nos corações.

Igreja viva que anuncia o vivo Deus, perseverai.

A unidade será sempre o ideal, uma só voz, um só amor em memorial.
A Deus, o Pai, glorificar. Seu filho Amado anunciar
Que o Espírito derrame até a igreja transbordar.

Na doutrina e comunhão, nas orações, partindo o pão.
Sempre unidos pelo amor, com gratidão nos corações.

Igreja viva que anuncia o vivo Deus, perseverai.

Igreja viva que anuncia o vivo Deus, perseverai.

ADORAI EM MAJESTADE

Adorai em majestade. Toda glória seja dada a Cristo Jesus.
Adorai em santidade. Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos reis.

Exaltai, bem alto erguei de Cristo o nome.
Adorai, glorificai Jesus, nosso Rei.

Adorai em majestade. Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos reis.

COMO AGRADECER A JESUS?

Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o Seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.

A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

Com Seu sangue salvou-me, Seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim

SEGUNDO A VONTADE DE DEUS

1. Não é minha vontade, mas é Tua; não são meus os caminhos, mas são Teus.
Que eu comece uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus,

pensando segundo a vontade de Deus.

Não a minha verdade, mas a Tua verdade; não a minha vontade;
mas a Tua vontade; não os meus descaminhos, mas os caminhos Teus.
Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo

a vontade de Deus, que só vivo segundo a vontade de Deus.

2. Seja a Tua palavra como a estrela que brilhou lá na pátria dos judeus,
e que eu fale de Cristo a todo o mundo, agindo segundo a vontade de Deus,

agindo segundo a vontade de Deus.

3. Que eu me torne uma bênção permanente para mim, para os outros, para os meus.
Vejam todos assim que sou um crente, vivendo segundo a vontade de Deus,

vivendo segundo a vontade de Deus.



Mensagem:  BONS CONSELHOS BÍBLICOS PARA A JUVENTUDE
Texto bíblico: Eclesiastes 12: 1
Mensageiro: Pr. David Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  FAKE NEWS
Texto bíblico: Neemias 6: 1-8

Mensageiro: Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes

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 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
e-mail: tesouraria@imbb.org.br

Intercessão (Emergenciais)

Contribuições Realizadas – AGOSTO Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
30/08 - Karine Soares de Oliveira Freitas
(38779421); Kênnia Barbosa Silva Ayres (3483-
4169); Paulo Vilhena da Rocha Neto (3344-8087).

31/08 - Dileuza Braga de Azevedo (3526-0504);
Irleni do Nascimento Justo (3484-1584); Luccas
Rodrigues dos Santos (3257-4748); Salomão
Kiermes Tavares (3415-3718).

01/09 - Adonias dos Reis Santiago; Kátia de Car-
valho (3443-5761); Maria Pontes Soares (3368-
1758); Paulo Henrique Batalha Fernandes (3543-
4462); Thiers Lobo Ribeiro (3415-6797).

02/09 - Maria Tereza Lisita Bello.

03/09 - Amélia Rita Rodrigues Nogueira (3567-
3299); Ana Rita Alcântara Lacerda Soares (3397-
4114); Débora Paiva de Oliveira Almeida (3454-
1051); Jurema Amberget Rosa (2192-9808);

Rosalia Ferreira Gomes; Rosilane do Carmo Ro-
cha (3326-6284); Taíssa Ferreira Pianta (3797-
1349); Virgínia Maria Trevisolli R Santa Barba.

04/09 - Arthur Wesley Oliveira Leite (3256-0594);
Heldo Vítor Mulatinho (3303-5299); Leonardo
Cavalcanti de Barros (3326-7430); Priscilla
Consigliero de Rezende Martins (3264-2781);
Valtinho Pereira da Silva (3485-2076).

05/09 - Brigitte Irene Hartmann G Monteiro (3257-
8041); Giselle Anholeti de Lanes; Leonardo Serejo
Soares (3343-2718); Liceia Nogueira da Rocha
(3877-1148); Rodolpho Silveira de Araújo (3468-
3059).
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HOJE - 30.08 PRÓXIMO DOMINGO - 06.09
Escalas de Serviço

MINISTÉRIO CRESCER: Coordenadora: Débora

F.  de Araújo Bianchi Godoy.

CONSELHO DIACONAL:

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Fábio Pereira

(N), Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio

Flepa (N), Oper. Som Internet => Alexandre Vieira

(M) e Alexandre Vieira (N).

TESOURARIA:

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Manhã: Cíntia Campos Silva; Ellen Correia Araújo.

Noite: Mônica Teixeira Gonçalves Accioli; Liane

Pedrosa Guedes Paixão.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Darcy Freire Miranda
Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Rosmary Wondracek (piano)

Jair dos Santos (órgão)
Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)

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

CONSELHO DIACONAL:
Manhã: Moacyr Soares de Souza Júnior; Mônica
Silva e Azarias de Souza.
Noite: Leonardo Dutra Vargas; Luiz Antônio
Pereira da Silva.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Coordenação: Max Bianchi Godoy
Manhã: Abigail Gomes Machado Guimarães; Ellen
Cristina Florêncio da Cunha; Mary Ellen Florêncio
da Cunha; Marcos Rosa; Talita Cabral.
Noite: Ana Lúcia Villar Vianna Baptista; Carla
Beatriz Rodrigues de Azevedo Ferreira; Débora
Fialho de A. Bianchi Godoy; Nathalia Azarias.

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Fábio Pereira
(N), Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio
Flepa (N), Oper. Som Internet => Alexandre Vieira
(M) e Alexandre Vieira (N).

TESOURARIA:
Arthur Weslei Oliveira Leite; Leonardo Serejo
Soares; Rafael Granja Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Cíntia Campos Silva; Deimiluce Lopes
Fontes Coaracy.
Noite: Liane Pedrosa Guedes Paixão; Darlene
Coêlho Sepúlveda.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Albérico Flôrencio Lucas Jr.
Noite: Robson Granja Cardoso

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Rosmary Wondracek (piano)

Jair dos Santos (órgão)
Noite: Rodrigo Guimarães (piano)

Jair dos Santos (órgão)



Revisão do Boletim: Jetro Neves Almeida

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.


