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PASTORAL
Páscoa: a festa de Deus

para a Humanidade

Quando os membros do sinédrio, os
sacerdotes judeus, os romanos, e até
mesmo os discípulos, juntamente com
as mulheres que seguiam a Jesus, acha-
ram que tudo havia terminado, a ressur-
reição de Cristo abalou a cidade de Jeru-
salém.
     Louis-Claude Fillion assim descreve,
de maneira belíssima e poética, aquela
que seria a manhã daquele domingo da
ressurreição: “Manhã em Jerusalém. As
casas começam a refletir as cores do céu.
É como se esses edifícios res-
plandecessem primeiro em um
vermelhão escuro. Depois certos
lugares emitem um aspecto alvo
e amarelado e acentuam-se os
limites entre a luz e as sobras. Ao
mesmo tempo, as cercanias da
cidade sagrada vão clareando do
lado do nascente; lá se levantam
nitidamente as negras bandeiras
dos ciprestes para o céu
arroxeado, e as oliveiras mais baixas pa-
recem nuvens prateadas.”
     Assim deve ter sido aquela manhã de
domingo. Guardas romanos, cansados
da noite de guarda do sepulcro, sem en-
tender o motivo de vigiar um corpo; auto-
ridades religiosas, crendo terem coloca-
do ponto final naquela confusão; o povo
desolado que acompanhou a via doloro-
sa, todos creram que tudo havia acaba-
do.
    Contudo, este não era o final planeja-
do por Deus. Não poderíamos terminar
com um “cadáver” pendurado num peda-
ço de madeira. Que decepcionante e me-
lancólico cristianismo possuir apenas

uma mensagem fúne-
bre. Como diz a Palavra: “O choro pode
durar uma noite, mas alegria vem ao
amanhecer.”
       Assim aconteceu naquela manhã de
domingo. O choro já durava três dias, mas
na manhã daquele domingo, Deus apre-
sentou ao mundo o Seu poder e a Sua
vitória, ressuscitando Seu filho, morto no
madeiro maldito. Nos dizeres do apósto-
lo Paulo, “a morte não pode contê-lo.”
A ressurreição trouxe a alegria e espe-

rança para os corações aflitos
e chorosos naquele primeiro
dia da semana. A alegria do
povo foi renovada com a res-
surreição de Cristo. A esperan-
ça de vida eterna acendeu no
coração dos que procuravam
respostas para o que aconte-
cia. “Cristo nossa páscoa foi
oferecido por nós”. O sacrifí-

cio de Cristo no Calvário colocou o amor
de Deus a serviço da Humanidade. (1a.
Coríntios 5:7). Deus se colocou como
oferta de sangue para perdoar os peca-
dos e purificar os pecadores que se dis-
pusessem a aceitar a Sua libertação.
(Êxodo 12: 11-14, 27).
          A Páscoa é uma nova vida em Cris-
to – um novo começo com a festa de Deus
para toda a humanidade. “Ele não está
aqui, mas ressuscitou, vinde vê.” (Mateus
28.6). A maior de todas as palavras por
alguém pronunciada. A maior de todas as
mensagens proferidas por alguém, “Ele
não está mais aqui, Ele ressuscitou.”
Feliz Páscoa com Cristo!

Pr. David Pereira

“Não poderíamos

terminar com

um cadáver

pendurado

num pedaço

de madeira.”
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Avisos e Notas
1. Curso para Noivos
   O Ministério com Famílias (McFam) con-
vida os noivos da Igreja para participar do
curso que iniciará no dia 10 de abril (próxi-
mo sábado). Os interessados devem fazer
inscrição pelo e-mail mcfam@imbb.org.br.

2. Ata da recente assembleia da igreja
   Os membros interessados em ler a ata
nº 1.037, de 25/2/2021, da recente sessão
ordinária da Assembleia da Igreja, podem
obtê-la por e-mail. Solicite pelo telefone
3244-8806 (horário comercial).

3. Oferta especial para Missões Mundiais
    A Memorial Batista participa da campa-
nha mundial de missões deste ano. O tema
é “Viva o poder de transformar”. Você tam-
bém pode participar. A contribuição pode ser
realizada por meio de transferência bancá-
ria ou pela modalidade PIX. Basta informar
a chave CNPJ 00.105.510/0001-23. Depois
da doação, envie comprovante para o e-mail
tesouraria@imbb.org.br. É importante
acrescentar R$0,03 (três centavos) na trans-
ferência para identificação da oferta para
Missões Mundiais. Em 18 de abril (domin-
go) a Memorial fará o dia da oferta especial.
Não fique de fora da obra que Deus está
realizando. É muito fácil contribuir. Você nem
precisa sair de casa para ajudar.

4. Cursos de pós-graduação da FTBB
     A Faculdade Teológica Batista de Brasília
(FTBB) está com inscrições abertas para
dois cursos de pós-graduação em Teolo-
gia. Os cursos são: Liderança e Gestão,
que tem o objetivo de preparar líderes para
atuar com equipe de alto desempenho. O
link para inscrição é https://www.ftbb.com.br/
lideranca. E o curso em Bíblia Sagrada, que
tem o objetivo de investigar os métodos
desenvolvidos na interpretação bíblica, na
busca do sentido original dos textos por
meio do conhecimento dos contextos his-
tóricos, sociais e religiosos. Também visa
formar docentes e pesquisadores na área
de Teologia. O link para inscrição é https://
www.ftbb.com.br/biblia-sagrada. Informa-
ções: (61) 3273–5576 (das 14 às 20 ho-
ras), 98-596-5306 (WhatsApp) ou pelo site
www.ftbb.com.br.

5. Doações são bem-vindas
  O Ministério de Ação Social solicita doa-
ção de Bíblia, roupa, bolsa, calçado, bijute-
ria, brinquedo, móveis e utensílio. O mate-
rial arrecadado será destinado às congre-
gações e igrejas do Distrito Federal e en-
torno. É importante que os objetos estejam
limpos e em bom estado de conservação.
As doações devem ser colocadas nas cai-
xas de madeira localizadas próximo à en-
trada do Templo e da cantina.

Intercessão (Emergenciais)
Oremos por nossos Irmãos: Alda Villas Boas Teixeira de Carvalho (3248-2497); Adalberto
José Dantas (99989-7068);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);
Nieda Hollanda (3344-9583); Norma Zilda Dourado Lacerda (M. Surdos: 98-429-8572);
Otaídia Couto Vasconcelos (3367-1420); Zilá de Oliveira Veiga (3561-3160) (Tiago 5:15).
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Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99-381-7935

E-mail da gerente:
gerexecutiva@imbb.org.br

6. Cultos presenciais
    Em reunião no dia 18/3/21, por meio de
sessão extraordinária, a Igreja Memorial
Batista decidiu autorizar a presença de
membros e visitantes nos cultos. A decisão
foi no sentido de acolher a todos. Ou seja,
os que preferem culto presencial no Templo
e os que participam pela internet. Em todos
os cultos, na sede e nas congregações,
serão mantidos os protocolos e as medidas
de segurança especificados pelo Governo
do Distrito Federal (GDF). As pessoas que
optarem por participar do culto
presencialmente devem realizar prévia ins-
crição pelo aplicativo da Igreja ou pelo tele-
fone 3244-8806 (horário comercial). A ins-
crição prévia visa organizar melhor o culto,
porque o governo local estabeleceu limite
máximo de pessoas dentro do templo.

7. Agenda dos cultos e EBD
- Culto dominical presencial com transmis-
são pelo site da Igreja e pelo YouTube acon-
tece às 10:15 e às 19 horas.
- Culto dominical presencial do Ministério
Crescer às 10:15 e às 19 horas. Mas so-
mente pela manhã há a transmissão do
culto infantil pelo YouTube (ministério cres-
cer – imbb crescer).
- Culto de oração presencial às quartas-
feiras, às 19:30 (com transmissão pelo site
da Igreja).

- Culto de oração matinal, por
videoconferência, de segunda a sábado,
das 8 às 9 horas. Para participar, solicite o
“link” ao  Pr. Francisco Menezes (99-319-
5873). Os interessados devem solicitar o
“link” antes do horário marcado.
- Escola Bíblica Dominical realiza estudo
bíblico, às 9 horas, com transmissão pelo
site da Igreja e pelo YouTube. Neste trimes-
tre o estudo é sobre o evangelho de Mateus.

8. Atendimento pastoral
O agendamento para atendimento pelos
pastores pode ser realizado pelo telefone
3244-8806.

9. Leitura bíblica
    Seguem as leituras bíblicas da semana:
    Dia 04/04 – 2Sm 8-11
    Dia 05/04 – 2Sm 12-14
    Dia 06/04 – 2Sm 15-17
    Dia 07/04 – 2Sm 18-19
    Dia 08/04 – 2Sm 20-22
    Dia 09/04 – 2Sm 23-24
    Dia 10/04 – 1Rs 1-2

O Ministério com Famílias – McFam
parabeniza os casais de nossa Igreja que
comemoram aniversário de casamento:

04/ 04 -  Eduardo Henrique Lima da Paixão
e Liane Pedrosa Guedes Paixão (23).

06/04 - Joaquim Pereira Brasil Neto e Ana
Eunice Sobral Feitosa do Prado (30)
32244087; Leonardo Dutra Vargas e Marília

Aniversário de Casamento
Paula Santiago Vargas (19) 32033013; Luiz
Carlos Serafim Silva e Célia Regina Serafim
Silva (47) 33671318.

07/04 - Bruno Maurício Ribeiro e Maria del
Carmen Cerruto Ribeiro (38) 33444347.

09/04 - Waterloo Ferreira Guimarães e
Abigail Gomes Machado Guimarães (27)
33465234.



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

Culto da Manhã (10h15) - Templo
ORDEM  DO  CULTO

Avisos e comunicações

Convite pastoral à adoração

Prelúdio ......................................................................................................... Piano, cordas e madeiras

Hino ............ “Porque vivo está” (Gaither/Spann/Alencar) HCC 137 estr. 1 e 3 .... Congregação

&* Oração

&* Leitura bíblica em uníssono ........... João 3: 16,17 .......................................... Congregação

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito,

para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,

mas para que o mundo fosse salvo por Ele.”

&* Hino .................. “Adoro Cristo vivo” (A.H.Ackley/J.S.Fonseca) HCC 136 ....... Congregação

Saudação aos visitantes

Momento missionário

Tema:

VIVA O PODER DE TRANSFORMAR

Divisa:

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”

(II Timóteo 1: 7)

Dedicação dos dízimos e ofertas

Oração de dedicação

Oração de intercessão ............................................................................................... Interlúdio: órgão

Mensagem musical .............................. “Sobre Si” (Handel) ..................... Grupo Vocal Memorial

Mensagem ........... “O PODER TRANSFORMADOR DA ESPERANÇA” .... Pr. Jair Sousa Pereira

                                                  (Texto bíblico: Mateus 28: 1-10)

Mensagem musical ............. “Lá naquela cruz” (Pepper Choplin) .......... Grupo Vocal Memorial

Celebração da Ceia do Senhor

Elementos da Ceia ... “Rude cruz” (G. Bennard/F.Morgan) HCC 132 ............. Congregação

&* Cântico ................ “Aleluia ao Cordeiro” (Don Moen/Debbie Graafsma) ......... Congregação

&* Oração e bênção

Mensagem musical ..... “Digno é o Cordeiro que foi morto” (Handel) .. Grupo Vocal Memorial

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

Boletim Dominical IMB 5



Culto da Manhã
PORQUE   VIVO   ESTÁ

1. Deus enviou Jesus, Seu Filho, e Seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dEle o meu futuro, e a vida vale a pena . Cristo vivo está.

3. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor.
Morrer pra mim será vitória: verei a glória de Jesus, meu Salvador.

ADORO   O   CRISTO  VIVO

1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens O rejeitam, eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes, vem me ajudar.

Jesus, Jesus agora vivo está. Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus,  meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou.

2. Em tudo que me cerca eu vejo o Seu amor. E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval; me livra a Sua graça de todo o mal.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também: amor, consolo, vida e todo bem.

RUDE   CRUZ

1. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor.
Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz; suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz ‘té por uma coroa trocar.

2. Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim porque nela Ele me resgatou.

3. Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com Ele no lar Sua glória pra sempre vou ter.

ALELUIA   AO   CORDEIRO

Nós somos parte da Tua família, ó Deus, de várias tribos e nações.
Este é o Teu povo remido na cruz, livre por Cristo Jesus.

Não há palavras que expressem o real louvor, tampouco há pra dizer da gratidão, mas vamos do
coração um canto erguer, e a voz levantar.

Aleluia ao Cordeiro, Aleluia a Jesus! Aleluia, Aleluia pelo sangue lá na cruz!
Toda língua, toda voz, toda tribo e nação, dando glórias,

dando honras e louvando ao Cordeiro de Deus.

Todo joelho a dobrar, toda língua a confessar que é Senhor! É Senhor! É Senhor!

Aleluia ao Cordeiro, Aleluia a Jesus! Aleluia, Aleluia pelo sangue lá na cruz!
Toda língua, toda voz, toda tribo e nação, dando glórias,

dando honras e louvando ao Cordeiro de Deus.
Aleluia ao Cordeiro, Aleluia a Jesus! Aleluia, Aleluia pelo sangue lá na cruz!

Toda língua, toda voz, toda tribo e nação, dando glórias, dando honras
e louvando ao Cordeiro de Deus. (Aleluia!)
E louvando ao Cordeiro de Deus. (Aleluia!)

E louvando ao Cordeiro de Deus, Jesus, o Senhor!
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Culto da Noite (19h00) - Templo
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
Prelúdio ..................................................................................................................................... Piano e órgão
&* Cântico ................... “Louvemos ao Senhor” (Adhemar de Campos) ..................... Congregação
&* Recitativo bíblico ................................. Apocalipse 5: 12,13b ...................................... Congregação

“Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria,
e força, e honra, e glória, e louvor.
Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e
a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.”

&* Hino ............ “Bendito seja sempre o Cordeiro” (Guilherme Kerr Neto) HCC 80 ........... Congregação
&* Oração
Saudação aos visitantes
Momento missionário

Tema:
VIVA O PODER DE TRANSFORMAR

Divisa:
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”

(II Timóteo 1:7)
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM
“Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor,

até que Ele venha.” (I Coríntios 11: 26)

Mensagem musical ....................... “Em memória de Mim” (Buryl Red) ................ Grupo Vocal Memorial
Celebração da Ceia do Senhor
Elementos da Ceia .................. “Pão da vida” (Salomão Luiz Ginsburg) HCC 516 ................. Congregação

JESUS NO GETSÊMANE

Leitura bíblica alternada ................................. Mateus 26: 36-39 ................................. Pastor/congregação
Pastor: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a
Seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto Eu vou ali orar;
Congregação: e, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se e a angustiar-se. Então, lhes disse:
Pastor: A minha alma está profundamente triste até à morte; ficai aqui e vigiai comigo.
Todos: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o Seu rosto, orando e dizendo:
Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice! Todavia, não seja como Eu quero, e sim
como Tu queres.
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Mensagem Musical ...................... “O Teu querer” (Craig Courtney) ....................... Grupo Vocal Memorial

O SOFRIMENTO DE JESUS

Leitura bíblica alternada .................................... Isaías 53: 3-5 ....................................Pastor/congregação

Pastor: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de dores e que

sabe o que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o rosto, era

desprezado, e dEle não fizemos caso.

Congregação: Certamente, Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e as nossas

dores levou sobre Si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.

Todos: Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas

iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras

fomos sarados.”

Mensagem musical ............ “Isaías 53” (G. Andrade / T. Andrade) ........... Dueto: Luíze e Rubens Araújo

Oração de intercessão

A CRUCIFICAÇÃO E MORTE DE JESUS

Leitura bíblica em uníssono ........................ Lucas 23: 33, 44-46 ....................................... Congregação

“Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali O crucificaram, bem como aos

malfeitores, um à direita, outro à esquerda.

Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra

até à hora nona.

E rasgou-se pelo meio o véu do santuário.

Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu espírito! E, dito isto,

expirou.”

Mensagem musical ....................... “Mistério divinal” (Jay Rouse) .......................... Grupo Vocal Memorial

A RESSURREIÇÃO DE JESUS

Mensagem musical ............... “Manhã gloriosa” (H. Lino/H. Duarte) ................ Grupo Vocal Memorial

Mensagem .............. “A MADRUGADA QUE ENTROU PARA A HISTÓRIA” .................. Pr. David Pereira

(Texto bíblico: Lucas 24: 1-12)

&* Hino ...................... “Cristo já ressuscitou” (C.Wesley/H.M.Wright) HCC 135 ............... Congregação

&* Oração e bênção

Poslúdio .................................................................................................................. Piano, cordas e madeiras

Recessional ............................................................................................................................. Piano e órgão
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LOUVEMOS  AO  SENHOR

Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
Adoremos no Seu santo monte

Nosso amado Pai, Seu nome é santo.

Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo.

Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, supremo e mui digno de louvor.

Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.

Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração,
pois morreu a nossa morte, pra vivermos Sua vida, nos trouxe grande salvação.

BENDITO  SEJA  SEMPRE  O  CORDEIRO

1. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.

2. Remidos, comprados, do mundo inteiro muitos virão Te louvar.
Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

PÃO  DA  VIDA

1. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus;
pão que dá ao coração alegria, paz e luz;
pão que dá ao coração alegria, paz e luz.

2. Sangue que Jesus verteu dá perdão, é eficaz;
esse sangue ao coração força, amor e vida traz;
esse sangue ao coração força, amor e vida traz.

3. Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de Ti, Senhor,
pois desejo Te servir e Te honrar, meu Salvador;

pois desejo Te servir e Te honrar, meu Salvador.  Amém.

CRISTO  JÁ  RESSUSCITOU

1.Cristo já ressuscitou, Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia!
Tudo consumado está Aleluia! Salvação de graça dá. Aleluia!

2. Gratos hinos entoai; Aleluia! Ao Senhor Jesus honrai, Aleluia!
Pois à morte quis baixar, Aleluia! Pecadores pra salvar. Aleluia!

3.Uma vez na cruz sofreu; Aleluia! Uma vez por nós morreu, Aleluia!
Mas agora vivo está Aleluia! E pra sempre reinará. Aleluia!
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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 (Pro-
vérbios 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 exclu-
sivamente para a execução dos projetos e ati-
vidades aprovados em assembleias da Igre-
ja. Seja fiel à orientação da Palavra e acompa-
nhe a utilização dos recursos financeiros.

Para a segurança da Igreja, evite contri-
buir 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 respecti-
vos 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

Aniversariantes da Semana
04/04 - Benilton Couto da Cunha (3222-
5204); Daniel Santana Granja (3536-5697);
Ebnézer Maurílio Nogueira da Silva (3107-
1092); Helena Ribeiro Moura; Iêda Vieira
Fernandes (3389-7054); Marcyelle
Amberget Rosa Ramos; Sebastião Cleomar
Moreira do Nascimento (3351-6322).

05/04 - Aletilde Nascimento da Silva Lima
(3346-2328); Eder de Paula Souza Teles;
Irene dos Reis Borges (33671-6409);
Julyana Cunha Gomes Paranhos Néris
(3368-1535).

06/04 - Lázara Fernandes Alves Magalhães;
Mayra Taís e Silva; Vitória de Sousa Neves
(3563-3581).

07/04 - Célia Regina Serafim Silva (3367-
1318); Edise Costa Granja (3273-8442);
Elisa de Oliveira Ávila (3468-6432); Gabrie-
la Silva Lopes (3346-9606); Jésse de Aze-

vedo Barquero (3542-3627); Kelly Ignácio
da Silva; Mônica Araújo da Silva (3032-
1718); Rosemary de Oliveira Souza Lima
(3340-5202); Suzana Bernardes dos San-
tos (3568-6802).

08/04 - Luis Henrique Lima de Siqueira
Campos; Valéria Leite Cardoso (2023-
8698).

09/04 - Maria Alda Nunes Mendonça (3368-
2627); Regina Celi Schettini (3346-2563);
Vivian Oliveira Santos (3797-1390).

10/04 - Claudionora Ferreira Matinada (3532-
1050); Marcos Aurélio Ferreira Vasconcellos
(3577-3374); Mariana Silva Santana (3245-
1530); Mateus Borges Santiago; Rebeca Oli-
veira Esteves (12027356757); Roberto Le-
mos Almeida (3435-3511); Sheila Siqueira
Piaya; Wanda Mara Costa de Melo (3877-
6241); Zoraide Soares Reis Ipiranga (3551-
8135).

Contribuições Realizadas – MARÇO Número de Membros Contribuintes
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HOJE - 04.04 PRÓXIMO DOMINGO - 11.04
Escalas de Serviço

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

CONSELHO DIACONAL:
Manhã:  “A”
Noite: “A”

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Viviane Amorim -
Equipe: Allan Amorim; Débora Coelho; Gustavo
Alvarenga; Laíse Granja; Lúcia Mialsky; Renan Coelho;
Tidalva dos Santos.
Noite: Chefe de Equipe: Viviane Amorim - Equipe:
Allan Amorim; Carla Ferreira; Débora Coelho; Gustavo
Alvarenga; Laíse Granja; Lúcia Mialsky; Renan Coelho;
Tidalva dos Santos.

COMUNICAÇÃO:
Coordenador: Dc. Max Bianchi Godoy
Manhã: Claudia Freitas
Noite: Carla Ferreira

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Israel Saba (N);
Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio Flepa
(N); Oper. Som Internet => Rosber Júnior (M) e
Fábio Pereira (N).

TESOURARIA: Arthur Wesley Oliveira Leite; Leo-
nardo Serejo Soares; Rafael Granja Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã:  Cíntia Campos Silva; Ellen Correia Araújo.
Noite: Mônica Teixeira Gonçalves Accioli; Liane
Pedrosa Guedes Paixão.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Renata Serafim; Lyvia Martins; Herbert
Barros.
Noite: Ludmila Siqueira Campos; Sillas Gomes;
Vivian Santiago.

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Regiane Cruzeiro (piano)

Jair dos Santos (órgão)
Noite: Vanessa Schoeneli (piano)

Rejane Araújo (órgão)

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

CONSELHO DIACONAL:
Manhã:  “D”
Noite: “D”

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Rubens Barbosa da
Silva - Equipe: Andra da Silva Aragão; Maria Ioli;
Viviane Carrijo.
Noite: Chefe de Equipe: Rubens Barbosa da Silva
- Equipe: Andra da Silva Aragão; Maria Ioli; Viviane
Carrijo.

COMUNICAÇÃO:
Coordenador: Dc. Max Bianchi Godoy
Manhã:  Marie Freitas
Noite: Carla Ferreira

AUDIOTÉCNICA:
Oper P.A => Paulo Rogério (M) e Israel Saba (N);
Oper. Monitor => Claudio Flepa (M) e Claudio Flepa
(N); Oper. Som Internet => Rosber Júnior (M) e
Fábio Pereira (N).

TESOURARIA: Arthur Wesley Oliveira Leite; Leo-
nardo Serejo Soares; Rafael Granja Neves.

MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã:  Darlene Côelho Sepúlveda Contaifer;
Ellen Correia Araújo.
Noite: Kátia Kristina Carvalho Araújo; Ellen Cor-
reia Araújo.

VIDEOTÉCNICA:
Manhã: Renata Serafim; Lyvia Martins; Herbert
Barros.
Noite: Ludmila Siqueira Campos; Sillas Gomes;
Vivian Santiago.

INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Regiane Cruzeiro (piano)

Jair dos Santos (órgão)
Noite: Vanessa Schoeneli (piano)

Rejane Araújo (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
19h00 – Encontro da Juventude - JMTV

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

Albânia (JMM) – Pr. Henrique e Henriqueta Davanso
Haiti (JMM) - Miss. Reginald Pyrhus

Sul da Ásia (JMM) – Pr. Ael e Bel Oliveira
Leste Europeu (JMM) – Miss. Anatoliy e Iryna Shmilikhovskyy

Espanha (MCE) - Pr. Cláudio e Érica Ferreira
Tailândia (OMF/Sepal) – Pr. Bruno e Ana Cecília Vila Nova

Ananindeua-PA (JMN) – Pr. Marcos e Graciely Chaves
Porto Nacional - (JMN) – Pr. Robson e Judite Pereira
Tocantínia - TO (JMN) – Pr. Werner e Regiane Seitz
Tefé-AM (JMN) – Miss. Douglas e Camila Torquato

Vale do Amanhecer - DF (JMN) – Pr. Cleber e Junia Rodrigues
Paes Landim-PI – (AIB) Ev. Giuvan D’santtos Machado

Mucajaí-RR – (MEVA) – Miss. Alfredo e Tatiana D’Artibale
São Luiz-MA (MEAP) – Pr. Reinaldo e Márcia Leareno

PIB da Expansão do Setor O-DF (CBPC) – Pr. Denilson e Sara Gomes
Frente Missionária no Monjolo - Pr. Érico e Claudia Lobão

Projeto Cristolândia-DF (JMN) – Pr. Paulo Sales e Geisa da Silva
Projeto Fábrica de Sorrisos – Dr. Leonardo Vargas

Projeto Xerentes On-line - Pr. Rinaldo e Gudrun de Mattos

Ação Missionária

Congregação no Riacho Fundo II - Pr. Manoel Pereira de Oliveira
Congregação no Jardins Mangueiral - 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.


