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MENSAGEM PASTORAL

MAIO, MÊS DA FAMÍLIA: DEVERES DOS PAIS
“E vós, pais, não provoqueis vossos
filhos à ira, mas criai-os na disciplina e
na admoestação do Senhor”. (Ef 6.4)
O verso acima apresenta os deveres dos
pais, decorrentes da autoridade destes,
no lar.
Paulo exorta os pais, apresentando a
forma correta de conduzirem seus filhos.
É interessante observar que a palavra
“pais” neste verso, não é a mesma usada
no primeiro verso do mesmo capítulo da
Carta aos Efésios. No primeiro verso o
termo grego usado por Paulo é goneusin,
que significa genitores, referindo-se ao
pai e à mãe. Mas no verso quatro a
palavra grega é outra, embora no
português tenha sido traduzida da
mesma forma. Naquele verso a palavra
usada é páteres, um substantivo vocativo
masculino plural. A referência é apenas
aos homens.
Isso significa que embora o princípio
bíblico seja abrangente, para ambos os
cônjuges, a exortação ali é exclusiva para
o pai. O dever do pai cristão é promover a
paz no lar e não a discórdia. Paulo deixa
claro que um dos maiores desafios para
um homem é ser pai e educar seus filhos
com sabedoria e amor. E no texto Paulo
atribui a principal responsabilidade da
educação ao pai, que não pode se omitir,
se esquivar, se evadir deste papel
fundamental para a família. Ele não
pode entregar para a mãe a
responsabilidade que é sua.
O pai é o cabeça, não no sentido de
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superioridade em essência, pois em
essência homem e mulher são iguais
perante Deus, porém, possuem papéis
diferentes dentro do lar. Segundo a
determinação dada pelo Criador, o papel
da mulher é auxiliar o homem a conduzir
o lar, pois, afinal, ele é “o cabeça”. Paulo
dirige as palavras do verso quatro ao Pai,
no sentido de levá-lo a exercer o seu
papel de chefe, de não ser omisso, sendo
aquele que encoraja, que dá exemplo,
que estimula os filhos e exercita a
disciplina. Observe que Ef 6.4 pretende
corrigir dois extremos: o exagero e a
omissão na disciplina. Assim, vejamos o
que o pai não pode fazer.
O texto fala em não provocar os filhos à
ira. E como podemos provocar nossos
filhos à ira? Há diversas maneiras de
provocar ira nos filhos e dificultar o
relacionamento com eles. Vamos
enumerar algumas.
1) Ser autoritário, dando ordens
desnecessárias e absurdas, impossíveis
de serem obedecidas. As ordens devem
estar em consonância com a Palavra de
DEUS, pois a severidade inclemente
suscita obstinação e destrói o senso de
dever do filho. Como pais, precisamos
entender que os filhos não possuem a
nossa maturidade e, portanto, devemos
ser parcimoniosos e sábios ao atribuir
responsabilidades a eles, por meio de
nossas ordens;
2) Exagerar na punição. Embora a Bíblia
seja absolutamente favorável à correção,
ela nos orienta a jamais maltratar os

filhos. É correto disciplinar os filhos,
pois Deus não quer que os pais sejam
excessivamente brandos a ponto de
corrompê-los. Mas a recomendação é
“não te excedas”, corrija-os;
3) Vida incoerente. Falar “meu filho,
você não pode mentir, ser desonesto” e
no entanto fazer tais coisas, certamente
dificultará o relacionamento entre pais e
filhos;
4) Humilhando-os com palavras do tipo:
“Você sabe quanto gasto com você por
mês?”.
Então, como criar os filhos na disciplina
e na admoestação do Senhor? Criar não
significa apenas dar sustento financeiro.
O Reformador João Calvino,
comentando o versículo, diz que “criar”
envolve todas as áreas da personalidade
humana, pois a Bíblia, em momento
algum limita o dever do pai em relação
ao filho apenas à alimentação e ao
sustento financeiro. O pai precisa prover
para o filho na área psicológica,
intelectual, afetiva e principalmente na
área espiritual como a tarefa mais
importante que ele tem, inculcando-lhes
a Palavra de Deus. O Livro de
Deuteronômio, em seu Capítulo 6, nos
diz: “As palavras que hoje te ordeno, tu
as inculcarás aos teus filhos”.
Criar nossos filhos na admoestação do
SENHOR significa ensiná-los a amarem
a Deus, tornando-os ricos
espiritualmente. A palavra grega usada
por Paulo para disciplina é o substantivo
dativo feminino paideia. O sentido
literal é “treinar; instruir”. Então, criar
nossos filhos na admoestação do

SENHOR é instruí-los continuamente.
Por outro lado, Paulo diz que devemos
criar os filhos na disciplina do Senhor.
Portanto, quando disciplinamos os
filhos seguindo a recomendação da
Palavra de DEUS, na verdade estamos
sendo instrumentos do SENHOR na
vida deles, demonstrando-lhes amor,
pois o Pai que ama corrige! A palavra
grega traduzida por “admoestação” traz
a ideia literal de corrigir com brandura
apontando o caminho a ser percorrido e
a não descarregar sobre eles nossa ira. E
devemos corrigir não somente os atos,
mas os pensamentos. A tradução literal
da palavra disciplina é “pôr ou colocar
na mente, treinar a mente”. É se
antecipar com sensibilidade,
perspicácia, atilamento, antes que o erro
aconteça. Essa admoestação é a do
Senhor, isto é, o instrumento é a Palavra
de Deus.
Mas somente conseguiremos cumprir
estes deveres com a capacitação e a
bênção de Deus, seguindo as orientações
da Palavra em Ef. 5.18, que nos diz “....
enchei-vos do Espírito”. Quando a
mente e o coração dos pais e dos filhos
estão cheios do Espírito, tudo fica mais
fácil. Filhos cheios do Espírito Santo
honram e obedecem aos pais. Pais cheios
do Espírito, não provocam seus filhos à
ira, mas os educam na disciplina e na
admoestação do SENHOR.
Que o Poderoso Deus tenha misericórdia
de nossas famílias e nos abençoe como
pais para que, por sua graça e bondade,
cumpramos os nossos deveres pactuais.
Amém.
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para
edificação." (Romanos 15.2)
Edificar significa construir, levantar a partir do solo, exigindo esforço e
dedicação. Edificar espiritualmente é avançar em fé, de glória em glória,
como se faz na edificação de uma casa, tijolo por tijolo. E com nossa fé
edificada, cabe a nós auxiliarmos nosso próximo a edificar a dele.
Assim, crescer em Cristo não é crescer apenas para nós mesmos, pois
conforme nos orienta o Apóstolo Paulo, aquele que é forte, que tem sua vida
espiritual assentada sobre fundamento sólido, deve suportar os fracos,
aqueles que ainda estão edificando sua vida espiritual, mostrando
compaixão, paciência e tolerância para com esses irmãos, colocando os
nossos interesses abaixo dos interesses de quem necessita de crescimento
espiritual. E na Bíblia não há maior exemplo que o exemplo de Jesus, que em
todos os momentos serviu, até mesmo dando sua vida por nós e que até hoje
nos edifica com a sua Palavra.
Quando contribuímos para o crescimento de um irmão, estamos
fortalecendo o corpo de Cristo, que é a Igreja, para que todos, com um só
coração, glorifiquemos ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Reuniões de Oração Presenciais
Terça-feira às 8h30 e às 14h30.
Venha louvar e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em
sua vida, na vida de sua família e na vida de nossa amada Igreja.
Aguardamos você!
ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 22/05: Natanias, Paulo Cassete, Paulo Gibram, Djalma, Marco Vince,
Luiz Neto e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 23/05: Hildemar
Estudo Bíblico, quinta-feira, 26/05: Valter Lopes
Sexta Jovem, 27/05: Mateus
Sábado, 28/05: Carlos Galvão e César
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
HOMENS SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS
“Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.”
(Atos 13.22)
A vida de Davi nos oferece material para um fascinante estudo sobre o caráter humano. Davi é
personagem de uma daquelas histórias que apresentam um “maltrapilho que ficou rico”. Ele
começou como pastor de ovelhas e terminou como Rei. Tornou-se um grande guerreiro e
consolidou a pequenina nação de Israel como um reino poderoso, que dominou grande parte do
Oriente Médio.
Mas, acima de todas as suas realizações e conquistas, o mais notável testemunho a respeito de Davi
é o que Deus diz a seu respeito: “Achei Davi [...] homem segundo o meu coração”. Uma afirmação
que pode nos deixar perplexos, pois Deus declara a sua aprovação ao coração e à vida de Davi. Isso
pode nos levar a questionamentos, uma vez que as ações de Davi nem sempre demonstraram a sua
piedade. Vejamos algumas dessas ações de Davi:
- Davi foi um guerreiro que derramou sangue em abundância (1 Crônicas 22.8);
- Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Bate-Seba (2 Samuel 11.4);
- Posteriormente, descobriu que Bate-Seba estava esperando um filho dele e para resolver este
problema, Davi ordenou que o marido de Bate-Seba fosse colocado na frente de batalha, numa
posição de grande risco, onde foi morto (2 Samuel 11.5-17);
- Davi teve várias esposas (2 Samuel 3.1-5);
- Davi foi um pai negligente e sua família sofreu com brigas e tragédias (2 Samuel 13.15-18; 28-29;
18.33);
- Contrariando a ordem do Senhor, Davi recenseou orgulhosamente suas tropas, provocando a
morte de setenta mil homens do povo por uma peste (2 Samuel 24. 10,15).
Mesmo Davi tendo cometido tantos deslizes, Deus declara a seu respeito: “Achei Davi [...] homem
segundo o meu coração”. Como pode ser isso? Como poderia Deus elogiar um homem com a vida
cheia de erros?
Sim, Davi era um homem com pés de barro que muitas vezes cometeu pecados que a maioria de
nós, pela graça de Deus, talvez nem imagina e muito menos cometeria. No entanto, ao longo de sua
vida, Davi procurou ser um homem reto e o desejo de seu coração era fazer a vontade de Deus. Davi
se arrependia. Esse é o tipo de homem que Deus procura, conforme mencionado em Jeremias 5.19. De acordo com o que podemos ver em relação a Davi, Deus não espera que sejamos perfeitos,
pois apesar de tudo que Davi fez de errado, Deus disse que ele era um homem segundo o seu
coração – alguém que buscou sempre cumprir a vontade divina.
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 também para o Culto na Congregação Nova Suíça, Domingo 19/06, às 17h30
quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Queridos irmãos, quinzenalmente aos sábados, às 16h, ocorre o Pequeno Grupo Misto
(PGM), geralmente no Salão Social João Calvino, onde temos a oportunidade de cantar
louvores ao Senhor, bendizer o Seu nome e conversar sobre temas cotidianos que dizem
respeito aos desafios da realidade que enfrentamos em nossa jornada como jovens.
Além disso, o PGM é uma oportunidade ímpar para trazer um amigo ou amiga da sua
faculdade, trabalho, cursinho, etc, que não conhece o Senhor Jesus Cristo, pois este é um
espaço propício para uma maior proximidade e participação na discussão de temas que
afetam a juventude de maneira geral. O próximo encontro ocorrerá no dia 04/06 e você é o
nosso convidado.
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”, após o Culto das 19h, no Salão Social, 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.

SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextasfeiras às 20h. Deus nos reserva momentos abençoados de edificação na Palavra, comunhão
e enlevo espiritual. Por isso, não fique de fora, convide um amigo ou amiga e junte-se a nós!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 9º, parágrafo 1, alínea “a”, do Capítulo II, artigo 110 do Capítulo VII
da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e pelo artigo 4º, parágrafo 2º, do Capítulo
III do seu Estatuto, CONVOCA a Assembleia Geral para reunir-se em caráter
EXTRAORDINÁRIO no domingo 12/06/2022, às 8:00h, em Culto solene, seguido de
eleição para PASTOR EFETIVO da Igreja, observando-se os seguintes
horários/procedimentos:
1. Horário de votação no período matutino: 10:30 h às 13:30 h
2. Horário de votação no período vespertino: 18:00 h às 18:55 h
3. Observado o quórum de votação, a proclamação do resultado e aprovação da respectiva
Ata será feita no Culto Vespertino do mesmo Domingo.
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana apresenta como candidato único o Reverendo
EDSON COSTA SILVA, devendo os membros votarem SIM ou NÃO para a seguinte
pergunta: “Você vota no Rev. Edson Costa Silva para Pastor Efetivo da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de
2025?” Os votos serão por escrito e secretos, confirmando-se a eleição do candidato
apresentado caso o resultado seja o voto “SIM” em número superior à metade dos votos
válidos.
Em não sendo alcançado o quórum de 220 (duzentos e vinte) votos, correspondentes a 1/3
dos Membros Comungantes residentes na Sede, nova Assembleia Geral Extraordinária
será realizada no domingo 26/06/2022, às 08:00h, com qualquer número de Membros
Comungantes presentes, observadas as mesmas regras de funcionamento para a eleição
definidas no presente Edital. Os casos omissos serão decididos pela Mesa Central e
referendados pelo Conselho da Igreja. Belo Horizonte, 15 de maio de 2022. Conselho da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

LIVRARIA DA IGREJA
Nossa Livraria tem como objetivo a divulgação da boa literatura bíblico-reformada e
por esta razão você não encontrará uma miscelânea indiscriminada de títulos. Se você
deseja ler aquilo que é edificante, bíblico e que traga verdadeiro alimento para sua
alma, então temos o que lhe oferecer.
A Livraria retomou suas atividades aos domingos, nos seguintes horários:
• Das 10h30 às 10h55;
• Das 18h30 às 18h55; e
• Após o Culto das 19h.
Procure a Livraria e boa leitura. Que Deus abençoe ricamente o trabalho dos irmãos
nesta que, a exemplo de nossa Escola Dominical (ED), é uma agência do Reino.
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JUNTA DIACONAL – CAMPANHA DO AGASALHO 2022
“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” (Mateus 5.16)
Uma forte massa polar derrubou as temperaturas nos últimos dias, associada a uma
passagem de um ciclone extratropical que aumentou a umidade favorecendo neve, chuva e
ocorrência de geadas em diversos pontos de nosso País e com isso já estamos sentindo um
frio atípico para o mês de maio.
Assim, a Junta Diaconal está antecipando o início da tradicional “Campanha do Agasalho”
deste ano. As doações de agasalhos, cobertores, roupas de frio e outras roupas e sapatos,
devem ser feitas na Igreja e entregues aos Diáconos (aos domingos) ou na Secretaria
(durante a semana), com a identificação “Campanha do Agasalho 2022”.
Contamos com a participação dos irmãos.
REUNIÃO DE CASAIS, SÁBADO 28/05
Mercê de Deus, nossa reunião de casais será no último sábado deste mês, dia 28, no Salão
Social da Igreja, a partir de 19h30. O Preletor será o Rev. Cléverson, Capelão do Seminário e
Pastor da Igreja Presbiteriana Região Sul em Belo Horizonte.
Cada casal deve trazer um quitute para o lanche de confraternização ao final da Reunião. Se
vocês têm filhos pequenos e não tem com quem deixar, venham com eles, pois teremos
atividade para as crianças.
Não perca esta oportunidade! Programe-se e prepare-se em oração. Até lá.
Liderança do Ministério de Casais
REV. EDSON NA IGREJA PRESBITERIANA ALIANÇA ETERNA
Várias Igrejas “filhas”, “netas” e “bisnetas” de nossa Igreja, ao celebrarem seus
aniversários, nos convidam para nos alegrarmos com os queridos irmãos. Neste domingo,
por ocasião do Culto Vespertino, será a vez de nosso Pastor, Rev. Edson, pregar a Palavra e
celebrar, junto com os irmãos daquela Igreja, o 21º aniversário da Igreja Presbiteriana
Aliança Eterna, no bairro Piratininga.
A Primeira Igreja plantou a Terceira IPBH, que plantou a Nona IPBH, que por sua vez,
plantou a Igreja Presbiteriana Aliança Eterna (IPAE). Portanto, a IPAE é “bisneta” de nossa
Igreja. Que bênção ver o desenvolvimento do presbiterianismo em nossa capital e região
metropolitana e saber que tudo começou aqui, com nossa Igreja em 1912.
Louvamos a Deus pela rica história do presbiterianismo em nossa cidade e por termos o
testemunho do poder salvador de Deus, trazendo para si milhares de eleitos que foram
regenerados pelo Espírito Santo, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo. Esta história
continua, com muitas e muitas oportunidades de participarmos da expansão do Reino, que
Deus continuará nos concedendo por sua Graça e Misericórdia. A Ele honras e glórias!
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus
santos.” (Sl 116.15)
O SENHOR chamou à sua presença na última quartafeira, dia 18, nossa querida irmã Yeda Ribeiro, aos 91
anos. Natural de Campo Belo (MG), irmã de Ione
Ribeiro, já falecida, D. Yeda não se casou e nem teve
filhos. Morou com as irmãs e depois com a sua
sobrinha Denise.
Aprouve ao SENHOR recolher a sua serva ao descanso
eterno. O velório e sepultamento ocorreram no
mesmo dia de seu falecimento no Cemitério Bosque da
Esperança, onde realizamos um culto de gratidão a
Deus por vida tão preciosa.
Expressamos à família enlutada nossos sinceros
sentimentos. Que o SENHOR, pai das misericórdias e Deus de toda consolação, abençoe e
conforte o coração das sobrinhas Ivna, Vânia e Denise, bem como de todos os demais
familiares neste momento de dor. 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.
NOTÍCIAS DA FAMÍLIA MONTENEGRO
Este primeiro mês no Panamá tem sido tipicamente um tempo de chegada. Nos primeiros
dez dias ficamos hospedados em uma missão evangélica chamada PAAM, enquanto
procurávamos apartamento para alugar. Após visitar vários imóveis, encontramos um
apartamento bastante amplo, no mesmo bairro do nosso Ponto de Pregação. Estamos
fazendo uma série de reparos e ajustes no apartamento. A recepção na Igreja foi boa e aos
poucos vamos acostumando o ouvido com a língua espanhola.
Agradecemos o apoio e as orações dos irmãos, essenciais para chegarmos aqui e seguirmos
adiante.
Pedimos que coloquem diante de Deus como petições os seguintes tópicos, rogando
provisão divina: Nossos vistos no Panamá (orientação e recursos) e aos estudos (escolares,
aos filhos e da língua espanhola, para todos).
Que Deus nos conduza no melhor caminho para os vistos para cada integrante da família.
No mais, somos gratos a Deus pelo apoio dos irmãos. Seguimos passo a passo sob a graça
divina.
Família Montenegro
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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 responsável por esta área, 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

22/05
Antonio Vilela Moreira
Davi Vilela Moreira
Isadora Lopes Porto
Vinícius Almeida do Nascimento
23/05
Ana Júlia Campos Oliveira Stauffer de Andrade
Guilherme Catizani Faria
Jussara Campos de Oliveira Ribeiro
Marcos Paulo Lourenço e Silva
24/05
Francisco José Carvalho Barbosa
Júlia Franco Rodrigues
Marcia Varela Martins Nogueira
25/05
Alice Cruz Carvalho
Cecília Alvarenga Cabaleiro
Nathália Fernandes Braga Dias
26/05
Cláudio Martins Simões
Daniel Alonso Abood Moura
Maraluci Gomes Chaib
27/05
Matteo Duarte Bastos Oliveira
Rosângela dos Santos Oliveira
28/05
Anna Beatriz Carvalho Ribeiro
Davi Alves Oliveira Assis do Carmo
João Pedro Santos de Oliveira
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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

