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PASTORAL
A oração é a força que vem do Senhor

    Quem ora conhece o poder de Deus.

Quem ora sabe do que Deus pode fazer

quando provocado. Quem ora submete-

se à vontade do Senhor, mesmo que cus-

te a própria vida, como ocorreu com

Sansão.

     A expressão “brilho do sol” era o signi-

ficado de seu nome. Separado por Deus

desde o ventre, Sansão foi conduzido pe-

los pais para servir como nazireu. Nazireu

do hebraico “nazir” da raiz

“nazar” (consagrado, separa-

do) dentro da Torá é o termo

que designa uma pessoa

para o serviço de Deus.

      Sansão não deu bom tes-

temunho na Bíblia. É visto por

muitos como leviano, frívolo,

relaxado e outros maus adjetivos. Vários

personagens bíblicos também eram fra-

cos e carnais, e mesmo assim o Senhor

usou poderosamente em Seus propósi-

tos. Com Sansão não foi diferente. Foi

usado para ser juiz e chefe de Israel du-

rante 20 anos nos conflitos com os

Filisteus. Sua história é narrada no livro

dos juízes de Israel começando do capí-

tulo 13 até 16.

      Uma vida conturbada, cheia de altos

e baixos. Serviu ao Senhor, mas vivia aos

pés do inimigo. Sua desobediência cus-

tou sua vida e muitas derrotas para os

israelitas. Após revelar para Dalila, a ter-

ceira mulher de seu envolvimento, o enig-

ma que abrigava sua força, caiu em des-

graça nas mãos dos Filisteus. Desobe-

deceu terrivelmente ao

Senhor pagando um

preço muito alto por

desprezar a vontade de Deus.

     Preso, humilhado, abandonado, foi le-

vado para ser motivo de zombaria e es-

cárnio pelos chefes dos Filisteus, quan-

do estes, ofereciam culto a “Dagom”,

deus daquele povo. No caminho para o

templo, Sansão, cego e solitário, pediu

que seu condutor o levasse até

as colunas do templo, que abri-

gava cerca de três mil pessoas.

Diz a Bíblia, que tendo o seu ca-

belo crescido novamente, orou

ao Senhor pedindo força apenas

mais uma vez. Empurrou as co-

lunas do templo que veio abaixo com to-

dos ali.

      Orou a Deus pedindo força no momen-

to mais decisivo de sua vida.  Deus não

havia abandonado aquele homem, ao

contrário, ouviu sua oração respondendo

com grande poder.  Sua fé ainda estava

firmada no Senhor mesmo nos instantes

finais de sua vida. A oração de reconheci-

mento e confissão, de clamor, tocou o

coração de Deus.

       A oração é a nossa força em todos os

momentos. Ore ao Senhor em todo tem-

po, em toda e qualquer situação, pois

nossa força vem do Senhor, com cabelo

grande ou pequeno, nazireu ou não, o

Senhor ouve nossas orações. Tenha um

excelente dia na força do Senhor!

 Pr. David Pereira

A oração é a

nossa força

em todos

os momentos.
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Avisos e Notas
higiene e limpeza) para auxiliar as famílias
carentes daquela cidade e de vilarejos
próximos, como São Domingos. Acesse o
“link” bit.ly/childfund_covid para fazer a sua
contribuição.

6 RIACHO   FUNDO  -  II
    Encontra-se em andamento, pela
empresa JVC Instalações Elétricas, a
elaboração dos projetos das instalações
(elétrica, hidrosanitária, telefonia, águas
pluviais, incêndio, descargas atmosféricas,
ar condicionado) para a construção de
nossa congregação no Riacho Fundo II. O
prazo para entrega dos projetos é de 15
dias úteis a partir de 15/04.  Assim que
tivermos os projetos, iniciaremos o
levantamento de preços para a conclusão
da construção.

7 CONTRATAÇÃO   DE   FUNCIONÁRIO
    A Administração da Igreja informa a
abertura de 01 (uma) vaga para contratação
de um Auxiliar Técnico para o quadro de
funcionários. É exigido o segundo grau
completo e é desejável que o candidato
possua cursos técnicos e/ou experiência
na manutenção de equipamentos de
informática, telefonia, câmeras, sistemas
de vigilância, equipamentos de áudio e
vídeo.  O prazo para os interessados
enviarem currículo para nossa gerente
executiva foi prorrogado até 30 de abril.
Enviar para o e-mail:
gerexecutiva@imbb.org.br.

8 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.

9   LEITURA   BÍBLICA
      Seguem as leituras bíblicas da semana:
     • Dia 26/04 - Sl 46-48
     • Dia 27/04 - Sl 49-51
     • Dia 28/04 - Sl 52-54
     • Dia 29/04 - Sl 55-57
     • Dia 30/04 - Sl 58-60
     • Dia 01/04 - Sl 61-63
     • Dia 02/04 - Sl 64-66

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 pelos
músicos de plantão e pelas equipes de
transmissão via Internet, tendo em vista as
normas sanitárias para evitar o contágio
pelo vírus da atual Pandemia.

2 CULTOS   DE   ORAÇÃO
– O culto de oração matinal está sendo

realizado por teleconferência (Zoom), de 8h
às 8h30. Quem quiser participar ligue para
o pr. Francisco (99-319-5873) antes do
horário e peça o “link”.

– O culto de oração de 4ª feira está
sendo transmitido ao vivo pelo Youtube às
19h30. Participe acessando a transmissão
via Internet.

3  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
nestes dias difíceis que temos vivido.

4 MISSÕES MUNDIAIS – OFERTA
ESPECIAL

“Transforme o mundo com a alegria de
Jesus” – A igreja não para: a obra e a
campanha de 2020 continuam até o final
deste mês de abril. A contribuição pode ser
feita de casa, através de transferência
bancária. Acrescente R$0,03 (três centavos)
na transferência, para identificação da oferta
para Missões Mundiais. Não fique de fora
do que o Senhor está fazendo!

5 PROJETO  CAVALCANTE (GO)
– Assinado em 17/04/2020 contrato com

a empresa Félix Construções Eireli ME,
para término da construção (paredes, pisos
e instalações) do templo da nossa Frente
Missionária em Cavalcante. Prazo: 90 dias
corridos. Continue participando do projeto
através da oração, do apadrinhamento de
crianças (ligue para o Min. de Missões) e
das ofertas específicas para concluirmos
a construção.

– Neste momento de dificuldades na
saúde e nos recursos financeiros das
pessoas, o ChildFund, nosso parceiro na
Ponte Social, está ajudando mais de 500
famílias em Cavalcante, praticamente um
terço da população. Você também pode
participar dessa iniciativa doando o “Kit
Compaixão” (alimentos e materiais de



& 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

Convite pastoral à adoração

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

Hino ................. “Grandioso és Tu!” (Carl Boberg \ P.T.P. da Cunha) HCC 52 ........ Congregação

Oração

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Mensagem musical ..................... “Deus é Deus” (D. Marçal) .................Solo: Suellem Heringer

Leitura bíblica em uníssono ............. Salmo 145: 17,18, 21 ...................................... Congregação

Justo é o Senhor em todos os Seus caminhos, benigno em todas as Suas obras.

Perto está o Senhor de todos os que O invocam,

de todos os que O invocam em verdade.

Profira a minha boca louvores ao Senhor,

e toda carne louve o Seu santo nome, para todo o sempre.

Hino .......................... “Justo és, Senhor” (João Gomes da Rocha) HCC 22 ......... Congregação

Oração de intercessão

Mensagem musical ............ “Se meu povo orar” (J. Owens) ....... Coro Mensageiros da Paz

Mensagem ..................... NÃO  HÁ  CONFINAMENTO  PARA  DEUS ................. Pr. David Pereira

                                   (Texto bíblico: 2 Timóteo 2: 9)

Hino .............................. “Corajosos” (D.W. Whittle \ H.M. Wright) CC 469 .............. Congregação

Oração e bênção

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

Recessional ...................................................................................................................... Piano e órgão
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Culto da Manhã
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GRANDIOSO   ÉS   TU!

1. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa Criação,

- o céu e a terra, os vastos oceanos - fico a pensar em Tua perfeição.

Então minha alma canta a Ti, Senhor: “Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!”

Então minha alma canta a Ti, Senhor: “Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!”

2. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar;

olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o Teu poder sem par.

3. Quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu filho sobre o altar,

maravilhado e agradecido venho também a minha vida Te ofertar.

4. E quando, enfim, Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar,

adorarei, prostrado e para sempre: “Grandioso és Tu, meu Deus!”, hei de cantar.

JUSTO   ÉS,   SENHOR

Justo és, Senhor, nos Teus santos caminhos; és digno em todas as Tuas obras.

Bem perto estás de todos que Te invocam, de todos que Te invocam em verdade.

Aleluia! Aleluia!

CORAJOSOS

1. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados Seus;

corajosos, pois, de tudo o defendei, marchando para os céus.

Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer,

bem alto erguei o Seu pendão, firmes sempre até morrer!

2. Eis formados já malignos batalhões, do grande Usurpador!

Revelai-vos HOJE bravos campeões; avante sem temor!

3. Oh! sejamos todos a Jesus leais, e a Seu real pendão!

Os que na batalha sempre são fiéis com Ele reinarão.



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

Convite pastoral à adoração

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

Leitura bíblica em uníssono ......... Hebreus 13: 15; Salmo 33: 1-3 .......................... Congregação

Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor,

que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome.

Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem Louvá-Lo.

Celebrai o Senhor com harpa, louvai-O com cânticos no saltério de dez cordas.

Entoai-Lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.

Cântico .............................. “Jesus em Tua presença” (Matt Redman) ................... Congregação

Oração

Mensagem musical ......... “Que segurança” (J. Rodrigues \ J. Ferreira) ............... Coro Jovem

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Hino ................. “Mais perto quero estar” (S.F. Adms \ J.G. Rcha) HCC 399 .......... Congregação

Momento de oração

Mensagem musical ......................................................................................... Solo: Mateus Santiago

Mensagem ....BUSCAI  AO  SENHOR  E  A  ANSIEDADE  FUGIRÁ  DE  VÓS .... Pr. David Pereira

            (Texto bíblico: Mateus 6: 25-34)

Cântico ............................ “Não tenhas sobre Ti” (Salomão Ginsburg) ................... Congregação

Oração

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

Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
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JESUS,   EM   TUA   PRESENÇA

Jesus, em Tua presença, reunimo-nos aqui,
contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti,

pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós,
e nos deu completo acesso ao coração do Pai.

O véu que separava, já não separa mais,
 a luz outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais.

Só pra Te adorar, e fazer Teu nome grande,
e Te dar o louvor que  é devido, estamos nós aqui.

MAIS   PERTO   QUERO   ESTAR

1. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, mesmo que seja a dor
que me una a TI! Sempre hei de suplicar: mais perto quero estar,

mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!

2. Andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim
Teus braços dão. Sempre hei de suplicar: mais perto quero estar,

mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!

3. Minha alma cantará, a Ti, Senhor, cheia de gratidão
por Teu amor. Sempre hei de suplicar: mais perto quero estar,

mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!

4. E, quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor,
nos céus, irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei,

perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti!

NÃO   TENHAS   SOBRE   TI

1.Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
pois um, somente um, seria muito para Ti.

É Meu, somente Meu, todo o trabalho,
e o teu trabalho é descansar em Mim.
É Meu, somente Meu, todo o trabalho,
e o teu trabalho é descansar em Mim.

2.Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a Mim, confia de todo coração.



Mensagem:  NÃO  HÁ  CONFINAMENTO  PARA  DEUS
Texto bíblico: 2 Timóteo 2: 9

Mensageiro: Pr.  David Pereira
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Mensagem da Manhã
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Mensagem:  BUSCAI AO SENHOR E A ANSIEDADE FUGIRÁ DE VÓS
Texto bíblico: Mateus 6: 25-34
Mensageiro: Pr.  David Pereira
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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 – ABRIL Número de Membros Contribuintes
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Aniversariantes da Semana
26/04 - Adalberto José Dantas (3203-3960); Iara
Lúcia Ferreira de Araújo Freitas (3046-0829); Maria
Pastora das Neves; Rose Mary Pacheco da Silva
(3568-4778); Rubens Silveira de Araújo (3468-
3059); Sandoval Alves de Alencar; Tito Ângelo
Lobão Cruz (3541-2008).

27/04 - Adalgisa Cecília Goiabeira Feques (3263-
1006); Marcelo Fontes Contaefer; Pedro Henrique
Santos Silva (3877-4874).

28/04 - Luciano Almeida de Souza (3264-2445);
Matheus Zanello Vianna (3365-5126); Priscila
Cortez Valentim (3386-6636); Riyuzo Ikeda (3257-
5443).

29/04 - Gabriel Curti Salvador (2194-7890);
Gláucia Figueiredo Reis (3551-0517); Siméa

Almeida Feitosa dos Santos (3386-5107).

30/04 - Fábio Rodrigues Andrade (3345-9416);
Joaquim Otávio Pereira da Silva Júnior (3546-
9033); Luiz Carlos Mattos Pacheco (3536-2292);
Marta Ribeiro Senna Pires (3326-2774).

01/05 - Adriana Mônica Ferreira (3797-3644);
Alessandra Lucas de Oliveira (3567-9160);
Andréa Morais Lacerda Rayol (3554-4446); Elena
Renovato Oliveira Antunes (3567-9851); Gislene
Nunes da Silva Neves (3327-5143); Valdívia No-
gueira de Carvalho Tirre (3244-8658).

02/05 - Daisy de Oliveira Almeida (3454-1051);
Denise de Oliveira Almeida Bessoni; Gabriela
Serafim Paes de Barros (3367-7936); Marcelo
Fortunato Heringer Rosa (3797-6352).

12/04 Total Jun MarMar

496

Abr

2019
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Jul Ago DezNov
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531
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HOJE - 26.04 PRÓXIMO DOMINGO - 03.05

Escalas de Serviço

AUDIOTÉCNICA:

Oper P.A => Paulo Rogério (M) e

Davi Viza (N), Oper. Monitor =>

Claudio Flepa (M) e Claudio Flepa

(N), Oper. Som Internet => Sophia

Dutra (M) e Rosber Júnior (N).

MINISTÉRIO COM SURDOS:

Cíntia Campos Silva; Deimiluce

Lopes Fontes Coaracy.

VIDEOTÉCNICA:

Manhã: Darcy Freire Miranda

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:

Kátia Cristina Carvalho Araújo; Dgian

Pereira de Oliveira; 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)



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.


