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MENSAGEM PASTORAL

A ESPERANÇA CRISTÃ
1 Sabemos que, se a nossa casa terrestre
deste tabernáculo se desfizer, temos da
parte de Deus um edifício, casa não feita
por mãos, eterna, nos céus.
2 E, por isso, neste tabernáculo,
gememos, aspirando por sermos
revestidos da nossa habitação celestial;
3 se, todavia, formos encontrados
vestidos e não nus.
4 Pois, na verdade, os que estamos neste
tabernáculo gememos angustiados, não
por querermos ser despidos, mas
revestidos, para que o mortal seja
absorvido pela vida.
5 Ora, foi o próprio Deus quem nos
preparou para isto, outorgando-nos o
penhor do Espírito.
6 Temos, portanto, sempre bom ânimo,
sabendo que, enquanto no corpo, estamos
ausentes do Senhor;
7 visto que andamos por fé e não pelo que
vemos.
8 Entretanto, estamos em plena
confiança, preferindo deixar o corpo e
habitar com o Senhor.
9 É por isso que também nos esforçamos,
quer presentes, quer ausentes, para lhe
sermos agradáveis.
10 Porque importa que todos nós
compareçamos perante o tribunal de
Cristo, para que cada um receba segundo
o bem ou o mal que tiver feito por meio do
corpo. (2 Coríntios 5.1-10)
Falando sobre o corpo, Paulo revela a
esperança do cristão, contando-nos de um
corpo melhor que está por vir. Seu
argumento está disposto em dois estágios:
primeiro, ele aponta para a miséria, como
porção dos homens nesta vida; em
seguida, ele avança para a suprema e
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perfeita bem-aventurança que aguarda os
crentes após a morte.
Paulo era fabricante de tendas e por isso
sabia muito bem o que era uma tenda.
Portanto, não é surpreendente ele
imaginar e comparar o corpo em que nós
vivemos agora com uma tenda, uma
residência temporária. Também não é
surpreendente ele imaginar e descrever
um corpo melhor, que está por vir, assim
como uma casa é melhor que uma tenda,
casa permanente, com uma qualidade
superior de habitação, que Deus prometeu
nos dar um dia. Diz João Calvino: “Não é
bastante pensar nas misérias desta vida,
a menos que tenhamos também, a
antevisão da bem-aventurança eterna e a
glória da vida no porvir”.
Tendas são vulneráveis. Vazam,
encharcam com a chuva, gotejam, têm
problemas térmicos, afinal, são
construídas de material frágil, para uso
temporário, sem fundamento sólido e
mais tarde são desarmadas ou caem por si
mesmas. Nossos corpos mortais são
semelhantes a tendas e por isso o Apóstolo
Pedro usa uma metáfora em sua segunda
carta quando escreve: “Também
considero justo, enquanto estou neste
tabernáculo, despertar-vos com essas
lembranças, certo de que estou prestes a
deixar o meu tabernáculo, como
efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo
me revelou” (2Pe 1.13-14).
Vejam que nos versos 3 e 4 do texto aos
coríntios, Paulo nega a ideia de que, tendo
dito “adeus” ao nosso corpo, nos
sentiremos nus, despidos, em um estado

de perda permanente. Não queremos isso
e não será assim que nos sentiremos após
a morte. Pelo contrário, o que nos espera é
a posse de uma nova “casa”, “edificada por
Deus, não feita por mãos, mas eterna, nos
céus”. A verdade é que os crentes que se
vestem de Cristo e se adornam com sua
justiça recebem o glorioso manto da
imortalidade e, ao partir desta vida, após
ressurreição, recebem um corpo
glorificado para viver para sempre com o
SENHOR.
As metáforas são misturadas e um pouco
obscuras, mas o significado básico é claro.
Seja qual for o trabalho de Deus em
colocar-nos em nossos corpos
ressuscitados, glorificados (e isso é mais
do que podemos imaginar neste
momento), não será uma experiência
empobrecedora, mas gloriosa e
enriquecedora. Paulo chega ao clímax do
contraste entre a nossa vida de fé em
Cristo neste mundo e o desfrutar da vida
futura prometida pelo SENHOR quando
diz “enquanto no corpo, estamos
ausentes... deixando o corpo habitaremos
com o Senhor” (5.6,8). Veja que ele afirma
no verso 7 que, nesse ínterim, andamos
por fé.
J.I. Packer nos diz que devemos, enquanto
ausentes no corpo terreno, desejar o corpo
celestial. O Senhor Jesus assegurou aos
discípulos: “Pois vou preparar-vos
lugar... Voltarei e vos levarei para mim
mesmo, para que, onde eu estiver, estejais
vós também.” (Jo 14. 2-3). Aqueles
discípulos, representando todos os
crentes da História, receberam a
promessa de Jesus, consequentemente a
promessa é estendida a cada um de nós.
Todos os dias os cristãos devem renovar

seu compromisso e esperança naquela
promessa, vivendo piedosamente, em
oração, olhando para frente e dizendo
como Paulo: “Entretanto, estamos em
plena confiança, preferindo deixar o
corpo e habitar com o Senhor” (5.8).
Paulo afirmou aos filipenses que a vida
eterna com Cristo era incomparável
(Fp 1.23) e, portanto, devemos refletir
sobre como tem sido o nosso desejo e
anseio pela morada eterna. Estamos
satisfeitos com a tenda que possuímos, ou
temos almejado a casa eterna preparada
pelo SENHOR?
Então, não nos esqueçamos que nossa
vida neste mundo é passageira. No dia do
nosso nascimento iniciamos uma
caminhada rumo à eternidade e por isso os
crentes devem viver cônscios de que após
“habitar numa tenda”, adentraremos à
“casa eterna”, preparada pelo Pai para
todos aqueles que receberam JESUS
como Salvador e SENHOR de suas vidas.
Que a esperança da morada eterna nos
fortaleça ao enfrentarmos as intempéries
desta vida efêmera e que possamos dizer
assim como Paulo: “Sabemos que, se a
nossa casa terrestre deste tabernáculo se
desfizer, temos da parte de Deus um
edifício, casa não feita por mãos, eterna,
nos céus”. Esse “sabemos” do início do
verso não é mero assentimento
intelectual, mas é a certeza revelada aos
crentes pelo Espírito Santo e por isso
pertence tão somente a estes.
Vivamos consolados por esta esperança
bendita, com os olhos postos na
eternidade. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que
permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nós amamos porque Ele nos amou
primeiro" (1 João 4.16,19)
Deus é Amor Infinito. Em Sua essência, nenhuma expressão humana conseguiria abarcar
tudo a respeito do amor de Deus e somente a excelência do Amor, no seu sentido mais puro
e ilimitado, nos dá um vislumbre de como Deus é. Mas só conseguimos conhecer e crer no
Amor de Deus se, de fato, vivermos uma experiência pessoal com Ele pois os filhos de Deus
veem e sentem o Seu imenso amor através dos Seus muitos atos de bondade, graça e
misericórdia. E, nos dias sombrios, quando não conseguimos ver nem sentir isso,
confiamos que Ele nos ama mesmo assim. E Deus, sendo o próprio Amor, nos incentiva a
amar também, num mundo marcado por ódio, extremismo, feridas e ressentimentos, nos
convidando a viver o amor verdadeiro. Amor que se doa, que obedece, que perdoa, que
partilha e estende a mão, amor que chora, que sorri, que cuida, que ora, que protege e que
permanece em Deus. O Amor te ama e te ensina a amar, pois Deus ama com um amor
ilimitado e invencível.
Reconheça o maravilhoso dom do Amor, através de Jesus Cristo e ore em gratidão, pois o
amor que Deus tem por nós é imerecido. Assim, agradeça sempre porque Ele nos amou
primeiro.
Nada que você faça pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você e Ele apenas quer
que O amemos com sinceridade (em espírito e verdade). Descubra através da Bíblia como
melhor desenvolver o dom de amar a Deus e aos outros.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 19/06: Natanias, Paulo Cassete, Paulo Gibram, Djalma, Marco Vince, Luiz
Neto e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira 20/06: Rodrigo Pitta
Estudo Bíblico, quinta-feira 23/06: Sérgio Maciel
Sexta Jovem, 24/06: Mateus
Sábado, 25/06: Valter Lopes

UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Proclamação, Oração e Serviço: Tripé dos Trabalhos da UMP em 2022
O ano de 2022 tem sido encarado como um ano de reconstrução e renovação, a despeito do
extenso período de afastamento de nossas atividades presenciais devido à pandemia de
Covid-19. Na primeira Plenária deste ano estabelecemos a Proclamação, a Oração e o
Serviço como “tripé” e motivação para os trabalhos da UMP, entendendo que estes
elementos compõem nosso chamado em Cristo Jesus como agentes em um mundo
necessitado do evangelho.
Proclamamos porque somente Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou (Jo
14.6), pois mensagens históricas, morais, sociais e/ou políticas não possuem a capacidade
de regenerar aqueles que haverão de ser chamados pelo Senhor. Oramos, pois como disse o
célebre e saudoso Pastor R.C. Sproul, “a oração muda as coisas”. O próprio Deus escolheu
essa ferramenta para nos relacionarmos com Ele e apresentarmos diante do Seu trono de
graça nossas necessidades e clamores, consoante à Sua vontade, para o cumprimento dos
seus propósitos na terra e particularmente em nossas vidas (Mt 7.11).
Servimos porque se o maior entre nós se esvaziou de Sua glória e nos serviu (Fp 2.7), como
seus amigos haveremos de imitá-lo e servir uns aos outros com a nossa escuta ativa, o
tempo e os nossos recursos materiais.
Portanto, junte-se a nós!
Adorar a Deus integralmente impactará sua família, seus amigos, seu trabalho, seus
estudos e onde você for. Deus não lhe chamou para viver uma vida vazia, performática e de
aparências. Ele lhe chamou para viver uma vida que vale a pena ser vivida! Lembre-se, você
é um agente de Cristo e foi comissionado por Ele para ser uma testemunha onde estiver
(At 1.8).

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade. Entendemos que esta atitude também é uma forma de
honrar a Deus quando lhe prestamos Culto. Procure chegar com antecedência e utilize os
minutos que antecedem o culto para se preparar em oração para, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus de maneira conveniente e agradável a Ele.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
PROPRIEDADE DIVINA
“Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão” (Salmo 127.3)
Os filhos não nos pertencem, são propriedades do Senhor. Portanto, é muito importante
entender que Deus não nos fez uma transferência de posse da qual não lhes prestaríamos
contas, pois, se assim fosse, não haveria cobrança alguma da parte dele em relação aos pais que
falhassem com os filhos e assim devemos criá-los com a consciência de que responderemos a
Deus sobre essa tarefa. Portanto, qual a responsabilidade primária dos pais? É mais que suprir
as necessidades físicas e emocionais. É levar os filhos a viver uma vida com Deus como nos
adverte o Apóstolo Paulo na Carta aos Efésios: “E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira,
mas tratem de cria-los na disciplina e na admoestação do Senhor” (6.4).
David e Carol Merkh pontuam o assunto afirmando que “a primeira responsabilidade de pais
cristãos é levar seus filhos de volta para Deus. O evangelho da salvação e santificação em
Cristo Jesus deve ser o centro de nossas atividades como pais” (“151 Reflexões sobre a
educação de filhos”, Hagnos Editora, São Paulo, 2020).
Todo pai deve ter plena consciência da responsabilidade de transmitir um legado espiritual,
pois além do próprio pai conhecer e servir a Deus, deve guiar seus filhos para que também O
conheçam. O criador espera que cada geração prepare espiritualmente a geração seguinte e
essa expectativa é evidente na ordem (não uma sugestão) que Ele deu aos pais: “Estas palavras
que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará
quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se”
(Deuteronômio 6.6,7).
A primeira coisa a ser destacada na ordenança divina é que ela é algo a ser executado
diariamente. O Senhor determinou que os pais devem falar da Palavra a seus filhos ao deitar-se
e ao levantar-se e essas ações se repetem dia após dia, consequentemente a orientação divina
tem que ser vista da mesma forma. Isso não apenas mostra a responsabilidade paterna de
orientação espiritual diária, como também nos remete ao conceito de continuidade geracional
no que diz respeito ao conhecimento e temor do SENHOR.
Pense nisso, medite, ore e peça sabedoria divina (Tg 1.5-6).
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal.
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Por favor informem os
números de seus telefones a algum membro da Diretoria para que possamos incluí-lo no nosso
grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e programações;
2. Convidamos os amados irmãos para interceder pelas mamães, por nossos Pastores ao longo
desta semana (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio e Rev. Rogério) e
pelo Seminarista Felipe, tão importantes em nossa vida;
3.Convidamos para o Culto na Congregação Nova Suíça, domingo 17/07, às 17h30, quando
nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
No último domingo, em Assembleia Geral Extraordinária, aprouve ao SENHOR que o
Rev. Edson Costa Silva fosse eleito Pastor Efetivo para o triênio 2023-2025.
Louvamos a Deus pela forma ordeira e pacífica que transcorreu a Assembleia. Mais
uma vez, pela graça de Deus, nossa Igreja demonstrou maturidade espiritual, vivendo
aquele momento solene e importante de forma que o nome de Cristo, Senhor da Igreja
e nosso Redentor, foi engrandecido.
Confiantes nEle, vivamos submissos e alegres à vontade do SENHOR, afinal, somente
ela é boa, agradável e perfeita (Rm 12.2), seguindo o princípio da Santa Palavra: “Em
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” (1Ts
5.18).

CAFÉ DA COMUNHÃO
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1)
Atento ao tema anual da Igreja, o Conselho autorizou o retorno de nosso “Café da
Comunhão” no Salão Social, após o Culto das 19h, cujo objetivo é contribuir para a
aproximação fraterna entre os membros da Igreja e com os visitantes. Participe
conosco deste momento de congraçamento e alegria.
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão....” (At 2.42)

SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a
seguir os horários das Reuniões de Oração:
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos
de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe
conosco deste momento de enlevo espiritual.
QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no
horário das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão
acompanhar os Estudos pelo canal da Igreja no Youtube. Participe conosco e cresça em
graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
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NOTÍCIAS DA PLANTAÇÃO DA IGREJA EM BOM DESPACHO (MG)
O trabalho de Plantação da Igreja Presbiteriana em Bom Despacho (MG), teve início
em janeiro de 2019, com reuniões nos lares contando com cinco pessoas. Pouco depois
um local de reunião foi alugado e o ano foi concluído com dezessete membros
comungantes.
No ano de 2020 iniciou-se uma campanha, cujo objetivo era a compra do lote para a
construção do templo, dando continuidade aos trabalhos de discipulado e
evangelização. No terceiro ano de trabalho, 2021, o imóvel foi pago e teve início o
projeto de construção da Igreja, concluindo-se o ano com mais de cinquenta pessoas
congregando com regularidade e cerca de 35 (trinta e cinco) membros comungantes,
para a glória de Deus.
A construção do templo já foi iniciada, com as fundações concluídas e o início da
construção das paredes. Tanto a compra do lote como a construção da Igreja contam
com recursos de ofertas dos membros, campanhas e ajudas de Igrejas parceiras.
Atualmente mais de sessenta pessoas frequentam a Igreja e os trabalhos constam de
atividades de evangelização, discipulado, capelania e cultos nos lares. A Igreja já
oferece cursos de música e aulas de judô, tendo previsão de outros cursos, como por
exemplo informática. A Igreja também está presente em escolas, em projetos junto a
condomínios rurais, na assistência às famílias necessitadas e assistência espiritual em
diversos setores.
Pedimos aos irmãos da PIPBH que orem pela construção do templo, pela
evangelização nas áreas rurais mais afastadas e cidades da região, pelo aumento do
número de discipuladores e pela evangelização de jovens e adolescentes.

USO DE MÁSCARAS
Como é do conhecimento público, a Prefeitura de Belo Horizonte voltou com a
exigência do uso de máscaras em local fechado. Como Igreja devemos zelar pelo nosso
bom testemunho e cooperar com o poder público municipal neste momento de
aumento do número de casos da pandemia.
Continuemos orando para que Deus possa erradicar esta Covid da humanidade. Ele é o
Todo Poderoso e haverá de nos conceder essa bênção no tempo determinado por sua
Soberania.
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". (Sl 46.1)
Foi chamado à presença do SENHOR no domingo, 12/06, por volta de 01h35, aos 94
anos, na cidade de Itueta (MG), o Rev. Antônio Mateus Filho, irmão de nosso querido
Pb. Ilton Elias.
O Rev. Mateus deixa um precioso legado de fé, amor e serviços prestados ao Reino de
Cristo. Desde a adolescência foi muito ativo na Obra do SENHOR. Como músico e
exímio maestro, regeu muitos corais ao longo da vida e depois da aposentadoria na
Polícia Militar de Minas Gerais, dedicou-se integralmente ao Santo Ministério, sendo
um fervoroso membro e incentivador da UPH. Parte para a Glória Eterna, descansando
de suas lutas terreais, recebendo o prêmio da Soberana Vocação.
Também foi chamada à presença do SENHOR na noite de terça-feira, 14/06, D. Olvina
de Oliveira (D. Doca), aos 98 anos. Constituiu uma grande e abençoada família de onze
filhos, dentre eles nossa querida Valdete, Renato, Presbítero na Oitava IPBH e o Rev.
Roberto, Pastor nos EUA. Deixa 39 netos e 44 bisnetos. Que bênção!
D. Doca foi uma valorosa serva de Cristo, intercessora, deixando um precioso legado de
fé e amor à Causa do Reino. A família está agradecida pela longevidade que o SENHOR
concedeu à querida Doca.
Às queridas famílias enlutadas, expressamos nossos sinceros sentimentos. Que o
Espírito Santo, o bendito Consolador, amenize a dor da separação com o seu bálsamo
suavizador de consolo. Pedimos a Igreja orações em favor dos queridos irmãos e de
seus familiares.

CIDADE REFÚGIO
A Cidade Refúgio é uma Instituição que presta acolhimento para pessoas em situação
de tragetória de rua. Acolhemos, cuidamos, alimentamos e pregamos o Evangelho a
estas pessoas, que tanto necessitam de uma mão estendida. Somos eternamente gratos
a esta Igreja que além de parceira também é nossa intercessora.
Sabemos que o mundo atravessa uma crise sanitária, econômica, espiritual e também
social. Gostaríamos de pedir aos irmãos que desejarem fazer uma oferta mensal para
ajudar nas despesas na Cidade Refúgio que entrem em contato com o Pastor Júlio
Lacerda nos seguintes contatos: WhatsApp (31) 98861-1011 ou pelo e-mail
institucional administrativo@cidaderefugio.com.br
Deixe seu nome e seu telefone e nossa missionária Rosemeire dará o retorno.
Que Deus em sua infinita bondade retribua a cada um dos irmãos.
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FILHOS DO PACTO
Irmãos, preparem seus filhos para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.
Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão.
Portanto, diferentemente da maioria das Igrejas que chamam essa responsabilidade para
si, estamos comprometidos em ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante
tarefa de evangelizar e disciplinar seus filhos. Nos lares nos quais a mãe é a única crente,
terá ela esta responsabilidade com a ajuda da Igreja. Isto não somente cumpre o mandato
bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também temos a esperança de que seja um fator
catalisador para um relacionamento familiar mais íntimo e uma rica oportunidade de
comunicação entre pais e filhos.
a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre esta matéria, no
que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir como acharem mais
prudente. A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é uma idade ideal
para começar a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos idade e
assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira leviana.
Pelo fato dos sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem
envolvidas, faz-se necessário que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos,
não desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos
pais ou de quem quer que seja, porém, cabe a nós como Igreja, despertar os pais para esta
importantíssima tarefa.
c) Instrução dada pelos pais
O Curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos aprenderão dos pais
todas as lições do Manual, acompanhados pelo Pastor responsável, antes de serem
examinados.
d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos
serão examinados pelo Pastor da Igreja e, sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos, preparando-os para tão importante passo na
caminhada cristã. Procurem o Rev. Elcio, Pastor de nossa Igreja, que lhes fornecerá o
material necessário para que vocês possam ministrar o curso aos seus filhos, lembrando-se
sempre que o preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e
reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle provém a verdadeira capacitação.
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ANIVERSARIANTES
19/06
Luciana Cioglia Carvalho Oliveira
Luis Augusto da Silva
Pedro Flausino Mendonça
20/06
Amaryllis Fadini Magalhães
Daisy Dias Lopes
Roberto Campos
21/06
Fernanda Ramos Brandão
22/06
Rev. Raimundo Montenegro
Anderson Fleming de Souza
Ilton Elias de Freitas
Shirley Doweslei Bernardes Borja
23/06
José Ronaldo de Souza Maciel
Washington Dias de Medeiros
24/06
Davi Boaventura Lehman Figueiredo
Flávio Sérgio Gibram Silva
Gleisson Fagundes Fernandes
Samuel Boaventura Lehman Figueiredo
25/06
Eunice Batista Gonçalves Souza
Marcony Vinicius Teixeira Reis
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares."
Pv 3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

