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60 anos – “Do ponto mais alto”
A frase “do ponto mais alto do que viria ser o Eixo Monumental do Plano
Piloto de Brasília, no dia 30 de novembro de 1956, na Praça do Cruzeiro” ficou
eternizada na comunidade memoriana (Fatos marcantes da história da Igreja
Memorial – 1960/2010, Roberto Torres Hollanda). Do ponto mais alto, veio a
direção para o estabelecimento desta igreja no solo do Planalto Central. Do céu,
veio a ordem cumprida pelos pioneiros do trabalho batista na cidade de Brasília. Do
ponto mais alto do trono do Senhor, desceu o orvalho e a brisa mansa sobre a relva
seca do solo árido do cerrado central.
Do ponto mais alto, a missão foi expedida para que os bravos guerreiros,
com ardor pujante e espada em punho (Bíblia), semeassem o Evangelho entre os
primeiros ocupantes da tão desejada terra da prosperidade. Do ponto mais alto,
acima de toda e qualquer obra e desejo humano, veio a mensagem eterna de
salvação para a Capital Federal.
Assim foi construída a história evangélica-denominacional-batista, a partir de
seus pioneiros, os pastores Elias Brito Sobrinho, Silas de Brito Lopes, Marcelino
Cardoso e o missionário James Everett Musgrave Junior, que, em 1956,
anunciaram a Palavra e semearam sonhos. Ainda hoje vemos, na história desta
igreja e da obra batista na região, o fruto da visão, dedicação, fé e obediência ao
“ide” de Jesus na pregação do Evangelho a toda criatura.
Tratando especificamente da fundação da Igreja Memorial Batista, esta foi
fundada no dia 22 de julho de 1960, três meses após a inauguração da cidade de
Brasília, pelo missionário norte-americano James Everett Musgrave Junior, que se
tornou o primeiro pastor.
Aos 60 anos de fundação, foi presidida pelos pastores James Everett
Musgrave Junior (22.07.60 a 25.07.62 - Emérito), missionário norte-americano;
James Acree Lunsford (29.07.62 a 02.03.63 - Emérito), também missionário norteamericano enviado pela junta de Richmond em 1940; Éber Vasconcelos (02.03.63
a 09.01.93 e de 06.12.98 a 11.03.2000 - Emérito), sul mato-grossense de Bela
Vista, com duas passagens pela Memorial; Norton Riker Lages (09.01.93 a
06.12.1998 - Emérito), natural de Santarém (PA); e Josué Mello Salgado
(11.03.2000 a 29.02.2016).
Atualmente, a Igreja Memorial Batista conta com os seguintes pastores
auxiliares: Francisco Carlos Soares Menezes, Ministro de Integração, Comunhão e
Visitação; Jair Souza Pereira, Ministro de Missões; e Antônio Henrique Lino Melo e
Silva, Ministro de Música.
Responsável pelo sustento e ajuda de inúmeros missionários no Brasil e fora
dele, a igreja segue sua marcha, no ano de 2020, com o tema “Igreja Perseverante”,
baseado em Atos 2.42-47, destacando mensalmente as diretrizes temáticas
elencadas na perícope.

Hoje, dia 22 de julho de 2020, cumprimos uma agenda de atividades
comemorativas do sexagésimo aniversário com muita alegria e gratidão.
Destacamos a campanha dos 60 dias de oração, os devocionais diárias, os cultos
e eventos especiais e diversas atividades lideradas pelo coordenador da Comissão
dos 60 anos, o irmão Herbert Borges Paes de Barros.
Levantemos nossas mãos em gratidão a Deus e cantemos com júbilo ao
Altíssimo, o Deus de nossa salvação, pelos seus feitos poderosos. Assim,
seguimos nessa trajetória vitoriosa para o futuro, pois lá chegaremos com a graça
do Senhor.
Concluindo, a visão desta igreja veio do ponto mais alto do trono da cidade
celestial para a cidade de Brasília, que continuará seguindo, do ponto mais alto da
fé e da perseverança dos fiéis, a Palavra. Que do alto venham as bênçãos do
Senhor com toda a sabedoria, graça e estratégia, para que, pela instrumentalidade
da igreja de Cristo, alcancemos vidas necessitadas do amor de Deus. Que do alto
venha a visão renovadora de nossa missão, fazendo-nos caminhar rumo às
próximas realizações e conquistas.
Parabéns, Igreja Memorial Batista! Parabéns aos membros fundadores e aos
que por aqui passaram, bem como aos membros atuais! Parabéns à igreja por sua
fundação, história e perseverança nos caminhos do Senhor! Que façamos valer,
com intensidade e zelo, o tema anual “Igreja Perseverante” como norteador de
nossas ações em 2020.

