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ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações

Convite pastoral à adoração

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

Cântico ..................... “Ajuntamento” (Jorge Camargo) ........................ Congregação

Vem e sopra sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento.

Honra e santifica este momento, com a Tua igreja que é Teu povo.

Faz Teu rio de paz correr no meio destes que, por fé, vem bendizer-Te,

e a uma voz oferecer-Te seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora,

no correr da história, revelando Seu amor.

Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador.

&* Leitura bíblica alternada ..........................................Pastor/Congregação

Todos: Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas;

saiba-se isso em toda a terra. (Is. 12.5)
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Pastor: Louvar-Te-ei, Senhor, entre os povos; cantar-Te-ei

louvores entre as nações. Pois a Tua benignidade é grande

até os céus, e a Tua verdade até as nuvens. (Sl 57.9,10)

Congregação: Louvar-Te-ei, Senhor Deus meu, de todo o

meu coração, e glorificarei o Teu nome para sempre. (Sl 8611)

Todos: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração

em geração. Eu confio em Ti, e digo: Tu és o meu Deus. Os

meus dias estão nas Tuas mãos. (Sl 90.1; 31:14-15)

&* Hino ... “Deus dos Antigos” (Roberts/Warren) HCC 34 .... Congregação

1. Deus dos antigos, cuja forte mão,  rege e sustém os astros da amplidão;

do cintilante céu inspirador, com gratidão cantamos Teu louvor.

2. Já no passado vimos Teu amor; deste país sê forte ajudador.

Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra dê-nos direção.

3. Da guerra atroz, da peste a se alastrar, Teu forte braço esteja a nos

guardar. Aumenta a fé em cada coração, e viva em nós a Tua compaixão.

4. Teu povo, ó Deus, anima em seu labor. Transforma a noite em dia de

& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular          – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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esplendor.  A nossa vida vem fortalecer para o Teu nome sempre

engrandecer. Amém.

&* Oração

Saudação aos visitantes

Leitura bíblica em uníssono.....Sl 90.12; 65.11-12; 1Cr. 29.13.....Congregação

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira

que alcancemos corações sábios.

Coroas o ano com a Tua bondade, e as Tuas veredas

destilam gordura; destilam sobre as pastagens do

deserto, e os outeiros se cingem de alegria.

Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e

louvamos o Teu glorioso nome.”

Cântico ............ “Te Agradeço” (Dennis Jernigan) .............. Congregação

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer,

& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular          – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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& Entrada interrompida             * Congregação em pé
– Favor desligar o celular          – Os cultos são interpretados para pessoas surdas.

Por Tuas promessas e tudo o que és, eu quero Te agradecer,

com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor (Te agradeço, meu Senhor) (bis)

Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu

lugar.

Te agradeço, Jesus, Te agradeço, eu Te agradeço,Te agradeço.

Dedicação dos dízimos e oferta de amor

Oração de dedicação

Momento 60 anos IMB

Cântico..“Unidade e Diversidade” (K. Neto/J. Rehder)..Coro Virtual/ Congregação

Da multidão dos que creram era só um o coração,

e a alma uma somente, uma semente;

somente uma esperança, brotando dentro da gente;

nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria,
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o que se parte e reparte, a própria vida,

galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira.

Sempre, grande poder, curas, milagres de Deus,

sempre proclamação, Cristo o Senhor ressurgiu.

Da multidão dos que creram era só um o coração,

E na alma muita alegria, singela vida;

na simpatia de todos, nasce a igreja de novo;

povo de Deus, sal e luz, pra todos os povos.

Celebração da Ceia do Senhor

Hino ........ “Venham à Mesa” (D. Hodges) HCC 514 ........ Congregação

1. “Venham à mesa”, convida o Senhor. “Venham lembrar-se de Mim.

Foi por vocês  que morri em amor. Venham lembrar-se de Mim”.

Eis-nos aqui, Tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de Ti;

nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de Ti.
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2. “Este é o Meu corpo. Comamos do pão. Venham lembrar-se de Mim.

Ele é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de Mim”.

3. “Venham do cálice o vinho beber. Venham lembrar-se de Mim.

Este é o Meu sangue; oh, venham viver. Venham lembrar-se de Mim”.

Mensagem musical . “Não a Nós, Senhor” (Michael Neale) .. Grupo Vocal

Mensagem ............... “NO PÓDIO COM CRISTO” ........ Pr. David Pereira

(Texto bíblico: Romanos 8: 37-39)

Oração de joelhos

&* Mensagem musical ........... “Aleluia” (G. F. Handel) ........ Grupo Vocal

&* Bênção

Recessional ................................................................................ Piano/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

Pr. Neander Marques da Silva - Ministério com Juventude

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 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

Congregação em Cavalcante (GO) - Pr. Paulo Dias e Miss. Lídia Oliveira

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.


