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PASTORAL

É tempo de agir
Pr. Jair Sousa Pereira

O texto afirma
Não há porque a igreja perder tempo
que era um o coração e a alma da multinos dias de hoje, deixando de agir. Não
dão que cria (Atos 4:32). Eles apresentahá o que temer sendo esta igreja de Crisvam profunda comunhão, sendo esse
to. Ele mesmo afirmou que a igreja avansentimento uma das marcas gloriosas
çaria e seria vitoriosa conforme registro
da igreja que agia em prol do reino e da
feito pelo evangelista Mateus que “(...) as
consolidação do Evangelho de Jesus
portas do inferno não prevalecerão conCristo. Nesse tempo de tanta dor e medo,
tra ela” (Mateus 16:18). Quando ela é ataaprendemos com aqueles irmãos que
cada, prevalece. E quando avança, é
avançavam porque eram um só corpo. Os
invencível. Ela possui a certeza da preseus corações mostravam o desejo de
sença do Senhor (Mateus 28:20).
agir e servir. As suas almas,
O exemplo da igreja do Seagora habitadas por um só
“Desafiados e
nhor nos primórdios do seu nasmotivados pelas Espírito, exalavam o doce percimento, de acordo com a narrafume da perfeita comunhão e,
poderosas
tiva lucana (Atos 4:31-35), é práassim, venciam o egoísmo, o
tico e legítimo porque mostra palavras de Jesus,
isolamento e o medo.
essa unidade orgânica agindo se revestiam de
Eles depositavam aos pés dos
em todo seu resplendor. Era coragem para agir.” apóstolos não apenas bens e
uma igreja local, mas que avanrecursos, mas certamente o fruto verdaçava reproduzindo, para o mundo inteiro,
deiro da sua conversão e a mais pura
o Reino de Deus em sua profundidade.
manifestação de amor ao próximo (Atos
Em primeiro lugar eles viviam em
4:35). Eles eram profundo e rico canal de
profunda conexão com o Senhor. Eles esbênçãos. Agiam em benefício uns dos
tavam cheios do Espirito Santo e anuncioutros, não se deixando levar pelas muiavam as boas novas com ousadia (Atos
tas filosofias humanas que, na verdade,
4:31). Unidos em oração buscavam conensinavam apenas o ódio, a violência e a
tinuar a pregação da obra redentora enexclusão.
sinada pelo Mestre. Desafiados e motiHoje iniciamos a Campanha de
Missões Locais e desejamos que as nosvados pelas poderosas palavras de Jesas vidas possam expressar, assim
sus, se revestiam de coragem para agir.
como era na vida daqueles dedicados irSe no passado o silêncio ameaçador do
mãos, o amor verdadeiro que nada teme,
Sinédrio e o aço da espada romana os
que renuncia e que age concedendo perdeixaram atemorizados, agora um vento
dão, graça e paz.
impetuoso os tornava inabaláveis (Atos 2:2).

Avisos e Notas
1. Projeto Ligados nos Irmãos
Esse projeto foi organizado com o objetivo
de contactar todos os membros da Memorial.
Os trabalhos continuam porque muitos membros ainda não foram alcançados. A liderança do projeto tem encontrado alguma dificuldade em obter respostas via celular. Os membros também podem ajudar. Muitos mudam
de telefone e e-mail e esquecem-se de atualizar os dados na secretaria da igreja. Todos
os membros precisam manter seu cadastro
atualizado. Para isso, ligue para 3244-8806
(horário comercial).
2. Sessões da assembleia
• A sessão ordinária da Assembleia deste
mês será realizada no dia 29 de junho, terçafeira, às 19h30, por videoconferência.
• Os membros podem obter cópia da ata nº
1.041, referente à última sessão ordinária,
realizada em 27 de maio. Solicitar pelo telefone 3244-8806. Ligar em horário comercial.
3. Cultos presenciais
• Temporariamente não é necessário fazer
inscrição para participar dos cultos dominicais. As inscrições poderão ser retomadas
caso seja verificada proximidade da lotação
máxima permitida.
• Nos bancos do templo estão marcados

Intercessão

locais para que duas pessoas (da mesma
família) sentem-se juntas durante o culto.
Essa medida está respaldada em parecer
da Diretoria de Vigilância Sanitária do Governo do Distrito Federal (GDF).
4. Doe com amor
A biblioteca da Faculdade Teológica Batista de Brasília (FTBB) precisa ser atualizada. A
faculdade está em campanha para aquisição de livros para o acervo. Você pode ajudar.
Participe doando valor a partir de R$ 50,01. O
acréscimo de um centavo é para facilitar a
identificação. A doação pode ser feita pelo
Banco Santander, agência 3067, conta corrente 130.004.480 ou PIX 00.505.172/000117.
5. Boletim on-line
Está disponível no aplicativo da igreja com
todas as informações da versão impressa. O
uso do boletim no celular reduz o consumo
de papel gerando economia para a Memorial
e benefícios para o meio ambiente. Todos
por uma comunidade consciente.
6. Doações são bem-vindas
A sua contribuição é sempre bem-vinda. O
Ministério de Ação Social solicita doação de
Bíblia, roupa, bolsa, calçado, bijuteria, brinquedo
(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 Gomes 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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Avisos e Notas
móveis e utensílios. O material arrecadado
será destinado às congregações e igrejas
do Distrito Federal e entorno. É importante
que os objetos estejam limpos e em bom
estado de conservação. As doações podem
ser colocadas nas caixas de madeira localizadas nas imediações da entrada do templo
e da cantina. Também podem ser entregues
na administração da igreja durante a semana.
7. Agenda dos cultos e EBD
• O culto dominical presencial acontece às
10h15 e às 19 horas. Tem transmissão pelo
site da igreja e pelo YouTube.
• Culto dominical presencial do Ministério
Crescer às 10h15 e às 19 horas. Pela manhã há a transmissão do culto infantil pelo
YouTube (ministério crescer – Imbb crescer).
• Culto de oração presencial às quartasfeiras, às 19h30, com transmissão pelo site
da igreja.
• O culto de oração matinal acontece por
videoconferência, de segunda a sábado, das
8 às 9 horas. Para participar, solicite o link,
com antecedência, para o Pr. Francisco
Menezes (99-319-5873).

• A Escola Bíblica Dominical presencial
acontece todos os domingos, no templo, com
início às 9 horas. Há transmissão, ao vivo,
pelo site da igreja e pelo YouTube. Neste trimestre é estudado o Evangelho de Mateus.
8. Atendimento pastoral
O agendamento para atendimento pelos
pastores pode ser realizado pelo telefone
3244-8806. O Pr. Neander Marques, coordenador do Ministério com Juventude, está em
férias no período de 15 a 23 de junho.
9. Leitura da Bíblia
Seguem as leituras bíblicas da semana:
Dia 20/06 – Sl 67-69
Dia 21/06 – Sl 70-73
Dia 22/06 – Sl 74-78
Dia 23/06 – Sl 79-83
Dia 24/06 – Sl 84-89
Dia 25/06 – Sl 90-94
Dia 26/06 – Sl 95-102
Plantão de chaves e Serviços Gerais:
99-381-7935
E-mail da gerente:
gerexecutiva@imbb.org.br

Aniversário de Casamento
O Ministério com Famílias – McFam
parabeniza os casais de nossa Igreja que
comemoram aniversário de casamento:
20/06 - Estelvio Luiz Souza da Silva e Deilde

Costa Santos Silva (14) 33618611;
Kherlhes Marques e Suelene de Almeida
(29); Kleber do Amaral Ferreira e Maria
Estela Pereira da Silva Ferreira (29)
21929046.
22/06 - Joab da Silva Costa e Célia Fialho
de Arruda Costa (25)38796271; Joaquim
Otávio P.da Silva Júnior e Bárbara Christiane
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de L. Souza (2) 35469033.
23/06 - Sólon Póvoa Neto e Giselle Gusmão
Cardoso Póvoa (13).
24/06 - Daniel Silva Esteves (M) e Zenaide
de Oliveira Esteves (30); Leo Henrique Pereira e Marina Carneiro Dutra Pereira (5).
25/06 - Elmo Vasconcelos de Melo e Sabrina
Santana e Silva de Melo (16) 32023178.
26/06 - Daniel Oliveira da Silva e Ester
Marcelino Oliveira da Silva (40) 32221747.
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Culto da Manhã (10h15) - Templo
ORDEM DO CULTO
Culto de lançamento da Campanha de Missões Locais

Avisos e comunicações
Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração
Prelúdio .............................................................................................................................. Piano e órgão
&* Leitura bíblica em uníssono ................... Isaías 40: 9 .............................................. Congregação
Tu, ó Sião, que anuncias boas-novas, sobe a um monte alto!
Tu, que anuncias boas-novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente.
Levanta-a, não temas e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus!
&* Hino .................................... “Corajosos” (J. McGranahan) CC 469 ………........ Congregação
&* Oração
Saudação aos visitantes
Mensagem musical .... “Livre estou, livre sou” (arr. Evaldo Martins) .... Quarteto Palavras de Vida
Informativos da campanha ............................................................................... Ministério de Missões
Tema:
NÃO TEMAS, É TEMPO DE AGIR!
Divisa:
“Venha”, respondeu Ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas
e foi na direção de Jesus.”
(Mateus 14: 29)

Dedicação dos dízimos e ofertas
Hino ................................ “Fala e não te cales” (C. H. Gabriel) HCC 538 ................. Congregação
& Oração de dedicação
Mensagem musical ............. “Servir a Jesus” (Frank Claude/Huston) .... Quarteto Palavras de Vida
Mensagem ............................................... “É tempo de agir” .................................. Pr. David Pereira
(Texto bíblico: Mateus 14: 22-23)
&* Hino ................................... “Igreja, alerta!” (J. R. Sweney) CC 450 ..................... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ........................................................................................................................................... Piano
Recessional ........................................................................................................................ Instrumental
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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Culto da Manhã
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.
Fala e não te cales
1. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear?
Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou!
Toma tua cruz também, renuncia a tudo e vem.
Segue o Mestre com fervor, semeando sem temor.
Fala, fala e não te cales. Ergue a cruz da redenção.
Cristo espera que tu fales ou as pedras clamarão!
Fala, fala e não te cales. Deixa agora os teus temores.
Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação!
2. A mensagem leva com amor às ovelhas que não têm pastor.
Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus!
Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar.
Mostra agora compaixão, e anuncia a salvação.
Igreja alerta
1. É tempo, é tempo, o Mestre está chamando já!
Marchar, marchar, confiando em Seu amor!
Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador!
Sim, marchar avante! Todos seguindo a divinal bandeira!
Sim, marchar avante! Unidos, firmes sempre no avançar!
Glória, glória, eis que canta a multidão!
Consagrai-Lhe todo o vosso coração.
Pra Jesus obedecer! E ao cumprir o Seu querer.
Entoai louvores altos! Avançai!
2.“Queremos luz!” é o grito das nações pagãs, que vem atravessando o imenso mar.
Ir já, sim já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear.
3. Desperta, igreja! O teu poder vem exercer. A todos faze Cristo conhecer.
A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter.
4,Igreja, alerta! O dia prometido vem, quando aclamado o Salvador será.
Por toda a parte o bem-amado Redentor eterna glória, honra com louvor terá.
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Culto da Noite (19h00) - Templo
ORDEM DO CULTO
Avisos e comunicações
Saudação aos internautas e convite pastoral à adoração
Prelúdio .............................................................................................................................................. Piano
&* Cântico ........................... “Maravilhoso és, Senhor” (B. C. Gomes) .................... Congregação
&* Leitura bíblica alternada .................. Salmos 139: 1-10 ........................ Dirigente/congregação
Dirigente: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento
e quando me levanto; de longe penetras os meus pensamentos.
Congregação: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos
os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor,
já a conheces toda.
Dirigente: Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim: é sobremodo elevado,
não o posso atingir.
Congregação: Para onde me ausentarei do Teu Espírito?
Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás;
se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também;
Todos: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá.
&* Cântico ................................ “Sonda-me, usa-me” (Aline Barros) ........................ Congregação
&* Oração
Saudação aos visitantes
Momento missionário
Tema:
NÃO TEMAS, É TEMPO DE AGIR!
Divisa:
“Venha”, respondeu Ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas
e foi na direção de Jesus.”
(Mateus 14:29)
Dedicação dos dízimos e ofertas
Hino ................ “Barnabé, homem de Deus” (Guilherme Kerr Neto) HCC 496 .... Congregação
& Oração de dedicação
Mensagem musical .................. “Meu pastor” (S. Dutra/A. Dutra) ....... Coro virtual da Juventude
& Momento de oração
Mensagem musical ................. “Eu pertenço à luz” (Ricardo Martins) ................. Grupo Jovem
Mensagem ........................................... “Uma vida em paz” .......................... Pr. Jair Sousa Pereira
(Texto bíblico: Romanos 5: 1-11)
&* Hino .... “Se teu coração estiver em paz” (DeArmond/Pitrowsky) HCC 327 ... Congregação
&* Oração e bênção
Poslúdio ............................................................................................................................................. Piano
Recessional ....................................................................................................................... Piano e órgão
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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Culto da Noite
Maravilhoso és, Senhor
Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus.
Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus.
Tua glória enche-me a vida, Senhor.
Maravilhoso é estar em Tua presença! Maravilhoso é poder Te adorar!
Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes! Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!
Sonda-me, usa-me
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua palavra.
E enche-me até que em mim se ache só a Ti.
Então, usa-me, Senhor. Usa-me.
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo.
Eu quero ser usado da maneira que Te agrade.
Em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me!
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
enche-me e usa-me, Senhor.
Barnabé, homem de Deus
1. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia.
Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso,
vendeu um homem o que tinha e repartiu.
Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre.
Também chamado de José da Consolação.
Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
homem de Deus.
2. E quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo.
Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso,
Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
3. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia.
Por providência, sim, por mão de Deus chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens.
Foram procurar aquele que Deus preparou.
Se teu coração estiver em paz
1. Vindo sombras escuras nos caminhos teus.
Oh, não te desanimes! Canta um hino a Deus!
Cada nuvem escura arco-íris traz quando em teu coração reinar perfeita paz.
Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás.
Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz.
2. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor.
E de tudo o que sofres tu te esquecerás. Fruirás muitas bênçãos se tiveres paz.
3. Vem após longa noite a aurora matinal. Fica o céu mais brilhante após o temporal.
A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz.
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Mensagem da Manhã
Mensagem: É tempo de agir
Texto bíblico: Mateus 14: 22-23
Mensageiro: Pr. David Pereira
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Mensagem da Noite
Mensagem: Uma vida em paz
Texto bíblico: Romanos 5: 1-11
Mensageiro: Pr. Jair Sousa Pereira
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Representação Gráfica – Dízimos e Ofertas
“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.

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
e-mail: tesouraria@imbb.org.br
Número de Membros Contribuintes

Contribuições Realizadas – JUNHO
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400
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Aniversariantes da Semana
20/06 - Daniel dos Reis (36081-2320); Edyr
Benjamin de Souza (3468-7702); Kherlhes
Marques; Moacyr Soares de Souza Júnior
(3368-3339); Paulo José Machado Corrêa
(3346-1570); Raffael de Lucca Masullo
(3368-8434).
21/06 - Dandara Hillary Silva Araújo Costa;
Gilberto da Costa Conceição (3047-4974).
22/06 - Lucas Fernandes Brito (3382-8762);
Luíze Foizer Filgueira de Araújo.
23/06 - Aline Cavalcante Rodrigues de Oliveira (3877-0443); Marta Ferreira Gomes
(3011-4446).
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24/06 - Alessandro Motta de La Plata (33972592); Elaine de Oliveira Jesuino; Heloisa
Oliveira dos Santos (3242-3813); Joanita
Alcântara Lacerda (3397-3405); Lívia Cláudia Santa Cruz da Silva (3215-9733); Mary
Jane Alves da Silva.
25/06 - Daniel Borges Gomes (3399-8230);
Edilene de Castro Cordeiro Belisário (32173842); Joilson Lima Soares (3797-2948);
Priscila Oliveira Teles de M Ferreira; Sheila
Vasconcellos de Oliveira (3577-3374).
26/06 - Glenda de Arruda Paranaguá (33455389); Icele Pereira Feijó Lara de Oliveira
(3877-1018); Márcia Marísia Maciel
Rodrigues (3208-3648); Shirley Costa
Moura Heringer Rosa (3797-6352).
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Escalas de Serviço
HOJE - 20.06

PRÓXIMO DOMINGO - 27.06

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

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

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

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

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Patrícia Thiers - Equipe:
Thiers Lobo; Heloísa Mendonça; Cristiane Low; Dulce
Netto; Rubens Barbosa; Raísa Azeredo; Abigail
Guimarães.

RECEPÇÃO/INTRODUÇÃO:
Manhã: Chefe de Equipe: Max Bianchi Godoy Equipe: Nathalia Azarias; Mônica Azarias; Irleni Justo;
Ronilda Vieira da Silva; Dileuza Braga de Azevedo;
Raísa Azeredo.

Noite: Chefe de Equipe: Alcinelia Barreto - Equipe:
Patrícia Thiers; Cristiane Low; Thiers Lobo; Irlene
Justo; Dulce Netto; Marta Menezes; Carla Ferreira.

Noite: Chefe de Equipe: Max Bianchi Godoy Equipe: Nathalia Azarias; Mônica Azarias; Irleni Justo;
Ronilda Vieira da Silva; Viviane Carrijo; Danícia
Queiroz; Carla Ferreira.

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

COMUNICAÇÃO:
Coordenador: Dc. Max Bianchi Godoy
Manhã: Raísa Azeredo
Noite: Cláudia Freitas

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).

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: Leonardo Serejo Soares;
Leonardo dos Reis Guedes Ferreira; Rafael Granja
Neves.
MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Cíntia Campos Silva; Ellen Correia Araújo.
Noite: Lilliane Santos Silva ; Ellen Correia Araújo.
INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Jair dos Santos (piano)
Roberto Ramos (órgão)
Sarah Pereira (flauta)
Cordas:
Kalley Peixoto (violino)
Mendelson Peixoto (violino)
Charles Vianna (violoncelo)
Noite:

Rodrigo Guimarães (piano)
Roberto Ramos (órgão)
Guilherme Reinke (baixo)
Josué Tadeu (bateria)
Robson Fernandes (violão)

TESOURARIA: Leonardo Serejo Soares; Rafael
Granja Neves.
MINISTÉRIO COM SURDOS:
Manhã: Darlene Coêlho Sepúlveda Contaifer;
Ellen Correia Araújo.
Noite: Mônica Teixeira Gonçalves Accioli; Darlene
Coêlho Sepúlveda Contaifer.
INSTRUMENTISTAS:
Manhã: Rodrigo Guimarães (piano)
Roberto Ramos (órgão)
Noite:

Rosmary Wondracek (piano)
Jair dos Santos (órgão)
Rafael Oliveira (baixo)
Josué Tadeu (bateria)
Henrique Souto (violão)
Kalley Peixoto (violino)
Marcus Vieira (violino)
Charles Vianna (violoncelo)
Sarah Pereira (flauta)

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;

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.

Pastores Eméritos
Pr. James Musgrave Jr.
Pr. Éber Vasconcelos
Pr. Norton Riker Lages

Conselho Pastoral

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

Ação Evangelizadora

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 Missionária

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

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
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