1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 17 DE SETEMBRO DE 2017

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL
3º DOMINGO DE SETEMBRO - DIA DA ESCOLA DOMINICAL

“Tu, porém, permanece
naquilo que aprendeste e
de que foste inteirado,
sabendo de quem o
aprendeste e que, desde
a infância, sabes as
sagradas letras, que
podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé
em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada
por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação
na justiça, a fim de que o homem de Deus seja
perfeito e perfeitamente habilitado para toda
boa obra.” 2 Tm 3.14-17
Vivemos uma crise na educação. A sociedade
contemporânea passa por momentos difíceis
quanto à solidez de fundamentos
educacionais. Os princípios hodiernos
advogam a abolição dos alicerces basilares da
educação cristã bíblica. Como família e Igreja,
para resistirmos a derrocada, é mister que
permaneçamos firmes nos ensinamentos da
Santa e Bendita Palavra de Deus.
A educação se dá por um processo tradicional
através de instituições humanas constituídas
por Deus e dotadas de autoridade para seu
serviço. A família e a Igreja são os instrumentos
que Deus escolheu para educar e aperfeiçoar
seu povo na peregrinação rumo a Canaã
celestial. Deus deixou sua revelação para nos
educar. Nos dias de Timóteo já havia
dificuldades quanto a educação na Palavra.
Por isso, o apóstolo Paulo orienta o jovem
pastor quanto ao seu posicionamento diante
desse problema. Paulo conclama Timóteo a
reconhecer a origem do ensino sagrado, a
necessidade de permanência neste ensino, a
utilidade dele e o seu propósito, a saber:
habilitar o homem de Deus para toda boa obra.
Deus é o autor da Bíblia. Ele nos deu a sua
Palavra, a soprou para ser o parâmetro maior
em nossas vidas. Nossas ideias e condutas
precisam ser avaliadas à luz da Palavra. A
pregação e o ensino da Palavra é a “Vox Dei”
(voz de Deus) no mundo. Foi através da
Palavra que os Reformadores libertaram suas
consciências das tradições e autoridades
humanas. Foi através do conhecimento desta
Palavra que Lutero disse quando inquirido a
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retratar-se: “Como retroceder se minha mente
está cativa á Palavra de Deus?”
O texto de Paulo à Timóteo é claro. “permaneça
naquilo que aprendeste e de que foste
inteirado, sabendo de quem o aprendeste.”
Valorize esta Palavra.
Falar da Escola Dominical é falar de uma
Agência do Reino de Deus que valoriza o
ensino da Palavra. Olhando para sua origem,
descobrimos que foi no ano de 1855 que os
missionários escoceses Robert Kalley e Sara
Kalley iniciaram em Petrópolis-RJ, a Escola
Dominical aqui em nosso País. Porém, o seu
surgimento nasceu da visão de um jornalista
inglês, Robert Raikes, que compadecido com
as crianças de sua cidade no sul da Inglaterra,
resolveu então dar-lhes um novo e promissor
horizonte. Era o ano de 1783, mais
p r e c i s a m e n t e 0 3 / 11 / 1 7 8 3 , d a t a q u e
posteriormente ficou marcada como o dia
natalício da Escola Dominical. Começava
assim, essa magnífica agência de ensino da
Palavra de Deus na vida da Igreja. Na Escola
Dominical aprendemos sobre o amor de Deus
bem como sobre os rudimentos da fé. O valor
de uma vida inteiramente consagrada ao
serviço do Senhor.
A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora no 3º
domingo de setembro o dia da Escola
Dominical. Esta escola ensina a Palavra de
Deus. Esta é a sua missão, por isso, o seu nome
é: “Escola Dominical -Escola Domine” – Escola
do SENHOR.
Voltando nosso olhar para as instruções do
apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo,
descobrimos facilmente sua ênfase no dever de
Timóteo em apegar-se à Palavra. Ainda que a
impiedade estivesse crescendo e
prevalecendo, ele precisava manter-se firme.
Paulo conscientiza Timóteo a respeito da
realidade de perseguições sobre os fiéis (2 Tm
3.12), mas o conselho é: permaneça firme na
Palavra aprendida desde a infância. Valorize-a,
pois ela é alimento sólido. O aprendizado
recebido na infância através de sua mãe Eunice
e de sua avó Lóide, agora precisava ser
colocado em prática. O conselho de Paulo é
para que Timóteo continuasse a se alimentar da
Palavra. Ela é verdadeiro alimento espiritual. A
ideia trabalhada por Paulo de permanência no

aprendizado (v.14) é a ideia de continuar a
busca cotidiana do alimento. Permanecer é
buscar cotidianamente. É a rotina da busca. Em
Mt 4 a narrativa bíblica nos diz que após ser
batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao
deserto para ser tentado pelo diabo. Foi com
citações de Dt 8.3; 6.16 e 6.13 que Jesus se
opôs a Satanás. Jesus resistiu, venceu a
tentação, usando a Palavra.
Quando o diabo o tentou pedindo para que Ele
transformasse pedras em pães Jesus lhe
respondeu:“Está escrito; Não só de pão viverá
o homem, mas de toda palavra que procede da
boca de Deus”. Mt 4.4. Jesus respondeu a cada
tentação de Satanás recorrendo à Palavra.
Jesus depositou total confiança nas Sagradas
Escrituras para vencer a tentação. Ele não
recorreu a poderes sobrenaturais apesar de têlos. Ele não rogou ao Pai uma intervenção
angelical, apesar de ter o exército de anjos a
seu serviço. Jesus firmou-se na Palavra escrita
e a usou poderosamente.
Esta Palavra alimenta a alma, nutre e sustenta
a vida espiritual. Não podemos viver
espiritualmente sem este alimento. Assim
como nosso corpo necessita de alimento para
sustentar-se, igualmente necessitamos da
Palavra como nosso alimento espiritual. Muitos
estão buscando alimento espiritual em outras
fontes. Em Jo 6.66 vemos uma apostasia logo
no início da era cristã, quando muitos
abandonaram Jesus após um discurso duro
que o mestre proferira. Jesus então perguntou
aos discípulos se eles também queriam retirarse, Pedro então respondeu: “Senhor para
quem iremos se só tu tens as Palavras de vida
eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és

o santo de Deus.” Palavras de vida eterna não
são outras senão, as Sagradas Escrituras.
Sendo alimento, a Palavra nos fortalece. Com
ela nos sentimos prontos e preparados para
lutar contra as intempéries da vida, contra as
heresias contemporâneas, contra os dardos
inflamados do inimigo. Se não conhecermos
esta Palavra, facilmente seremos enganados
pelos lobos vorazes que atacam as ovelhas
tentando destruí-las.A Palavra de Deus nos
afasta do pecado: O salmista no Sl 119.11
afirmou: “Guardo no coração as tuas Palavras
para não pecar contra ti”.Guardo onde? No
coração. Guardo o quê? A tua Palavra. Guardo
para quê? Para não pecar. A Palavra ilumina o
nosso caminhar: Sl 119.105: “Lâmpada para os
meus pés é a tua Palavra e luz para os meus
caminhos.”
É por isso que o apóstolo Paulo dá este
precioso conselho a Timóteo: permaneça na
Palavra aprendida, alimente-se dela. Ela pode
tornar-te sábio para a salvação pela fé em
Cristo Jesus. Precisamos valorizar a Palavra
de Deus, pois ela é nosso alimento. Valorizar a
Escola Dominical significa valorizar o ensino da
Palavra de Deus.
No dia da Escola Dominical, parabenizamos a
todos os alunos, professores, coordenadores,
superintendência, enfim, a todos que estão
envolvidos nesta agência do reino de Deus em
nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte.
Que Deus a todos abençoe e renove, para que,
domingo após domingo, todos estejam
engajados no ensino precioso das Sagradas
Escrituras. A Deus toda Honra e Glória!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Eu, porém, olharei para o SENHOR e
esperarei no Deus da minha salvação; o meu
Deus me ouvirá." Miqueias 7.7
Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável:
Henriqueta Bergo
Homenagem aos professores da nossa
Escola Dominical
E o que é a ED? “A ED é a amiga da infância, a

inspiração da mocidade, a força da
maturidade e o conforto da velhice”.
Professores da ED, parabéns por exercer a
nobre e árdua tarefa de ensinar a Palavra de
Deus. A todos vocês que se dedicam à
maravilhosa tarefa de ensinar aos outros o
caminho da vida; vida eterna para quando
chegar à glória e vida cristã para desfrutarmos
aqui. A todos os professores da Escola
Dominical o nosso reconhecimento pelo
trabalho que cada um realiza na seara do
Senhor, em benefício dos seus alunos. Que
Deus continue abençoando vocês com ricas
bênçãos espirituais.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje: Claudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram, Zuelton
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Eder Freitas
Sábado: Fernando Horácio, Leandro Gomes

Hoje
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074
Equipe 2:
Ismaília de Moura Nunes
Av Carandaí, 353/1201
Tel.: 3282-7173
Próximo domingo
Equipe 1:
Rizza Rodrigues C. Caldeiraa
Rua Crisspim, 155- Pirajá
Tel.: 3436-5405

CORAL NA SANTA CASA
O Coral da Igreja cantará
hoje à tarde na Santa Casa.
Ao subirmos as escadarias
do hospital, nos lembramos
que, nas enfermarias, estão
os “pequeninos” citados por Jesus: “Em
verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim
o fizestes.” (Mateus 25.40). Nesta certeza,
prosseguimos falando de Jesus a muitas
pessoas carentes, algumas delas sem
esperança de recuperação física e sem a
certeza de uma vida eterna com Deus.
Seremos acompanhados pelo Presbítero
Crysthian Purcino, que, prontamente, atendeu
o nosso convite. Preparemo-nos em oração
para esta programação. Que o Senhor seja
servido em nos usar na palavra cantada e
falada e que pessoas sejam abençoadas com
a nova do Evangelho! Encontro: às 15h45min
na Portaria dos Colaboradores, à Rua Ceará.

REV. EDSON NA IP LUZ NO VALE
EM GOVERNADOR VALADARES-MG
Atendendo a convite, nosso pastor Rev.
Edson, prega neste final de semana na Igreja
Presbiteriana Luz no Vale, na cidade de
Governador Valadares por ocasião do
aniversário desta Igreja irmã.
Oremos em seu favor.
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Equipe 2:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/802 - Torre 2 –
Palmeiras
Tel.: 3567-9308
Nossa Escola Dominical Itinerante continua
abençoando nossos irmãos impossibilitados
de vir à Igreja em virtude da idade ou
problemas de saúde.
Louvamos a Deus pelas equipes que
compõem este importante ministério na vida
de nossa Igreja.
Abaixo compartilhamos uma foto da visita à
nossa querida irmã Célia Paiva.

PARABÉNS ESCOLA DOMINICAL
Terceiro domingo de setembro, data
reservada pela Igreja Presbiteriana do Brasil,
para comemorarmos o Dia da Escola
Dominical. Instrumento de evangelização e
instrução.

carinho me ensina a servir nosso Senhor
Jesus.
"Ensina a criança no caminho que deve andar,
e, quando for velho, não se desviará dele."
Pv 22.6
Ana Teresa - Setembro / 2017

Carta escrita por D. Altamira, que
carinhosamente a chamamos de
D. Moreninha. Hoje ela tem 91 anos de idade.
"Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e
luz para meus caminhos." Provérbios 119.105
É o ensino bíblico que nos traz a luz para os
nossos caminhos. Desde a meninice que
frequento a Escola Dominical depois a
mocidade e finalmente fase adulta e velhice.
Que conforto me traz, isso, pois com o correr
dos anos fui até professora numa classe de
senhoras, aqui na 1ª Igreja. Veja que
privilégio! Tem sido uma bênção na minha
vida, em todas as suas fases. Estudar é
necessário no mundo terreno, mas o ensino
bíblico é muito mais importante.
Demos graças pelos professores que o
Senhor despertou para ensinar a Palavra da
Verdade.
Gostaria de convidar, ou melhor, conclamar a
todos, de qualquer idade, a fazer parte desta
Escola. É uma bênção ser aluna da Escola
Dominical. Sou aluna da Escola Dominical!
Graças a Deus!
Altamira Paula Lima Salum - Setembro/2017
Ana Teresa, aluna de nossa escola, com 09
anos de idade já compartilha conosco o que
representa a Escola Dominical em sua vida.
O que a Escola Dominical representa na
minha vida. Meu nome é Ana Teresa tenho
nove anos e freqüento a Primeira Igreja
Presbiteriana de BH. Na minha igreja vou a
Escola Dominical para aprender sobre a Bíblia
e colocar em prática os ensinamentos que ela
me traz. Convivo com professores e amigos
bem legais. Atualmente, estou estudando
sobre os Mensageiros de Deus, no Velho
Testamento como Elias e Eliseu. Para mim a
Escola Dominical representa os
ensinamentos da Palavra de Deus e também
traz momentos felizes e agradáveis com os
irmãos queridos. Procuro ser uma aluna
dedicada, gosto de fazer as atividades de casa
e evito faltar. Agradeço a Deus pelos 105 anos
desta Escola e pela minha mãe que com tanto

VISITANTE ILUSTRE
Recebemos neste domingo o Rev. Marcello
Tavares, pastor da Igreja Presbiteriana de
Lagoa da Prata-MG.
O Rev. Marcello pregará no culto matutino e
realizará o batismo de Ana Laura Reis
Miranda, filhinha de nossos queridos irmãos
Daniel e Giselle, uma vez que ele é o pastor da
família do Daniel em Lagoa da Prata
possuindo assim, laços fraternos com esta
querida família.
Seja bem-vindo querido pastor!

BATISMO INFANTIL
Além do batismo da pequena Ana Laura,
recebemos hoje também, por ocasião do culto
matutino, o pequeno Calebe Reis Barbosa,
filhinho de nossos irmãos Pb. Éder e Lívia
Carmem para o sacramento do batismo que
será realizado pelo Rev. Rogério Bussinger.
Louvamos a Deus pela vida preciosa destas
heranças do SENHOR. Que tanto Ana Laura
quanto Calebe cresçam à semelhança de
Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante
de Deus e dos homens.
Lc 2.52.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Neste domingo, o Rev. Raimundo, participará
como um dos preletores da Conferência
Missionária da Igreja Presbiteriana do Jardim
da Tranquilidade em Guarulhos - SP,
retornando na segunda, mercê divina.
Oremos em seu favor.
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SEXTA JOVEM
É possível alguém ser salvo e não saber ou
não ter certeza? E ter certeza de que é salvo,
mas não ser, é possível? Qual é a natureza da
salvação cristã? Os salvos são salvos de quê,
como, para quê? Qual é a importância desta
doutrina para a vida cristã? Como um cristão
pode ter uma certeza segura da sua salvação
e como evitar os enganos?
Esses serão os temas que abordaremos nas
nossas próximas Sextas Jovens. Se você quer
ter uma visão bíblica sobre tal questão tão
importante, se você deseja saber como
orientar alguém que esteja em dúvida sobre
isso, ou ainda se você precisa de segurança
sobre o real do estado da sua alma,
compareça nas próximas semanas e vamos
aprofundar biblicamente este tema sobre as
graças da salvação e da certeza da salvação
para o cristão.
As Sextas Jovens ocorrem em nossa Igreja
todas as sextas-feiras, a partir das 20h,
pontualmente. Venha e participe!

PALESTRA
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
O berçário de nossa Igreja irá promover uma
palestra com o Tema: “Noções de Primeiros
Socorros para crianças e bebês”.Temos como
objetivo capacitar ainda mais, as cuidadoras
do berçário e toda a equipe de professores da
Escola Dominical. Por ser um assunto tão
relevante, estendemos o convite a todos os
pais, familiares de nossa igreja e demais
membros que desejarem aprender como agir,
quando se depararem com uma emergência
envolvendo um bebê ou uma criança.
Palestrante: Débora Duarte L. Porto. Diretora
da Escola de Enfermagem do Hospital
Evangélico.
Data: 23 de setembro de 2017
Hora: 16h às 18h
Local: Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte- Salão João Calvino.
Temas que serão abordados: Parada
cardíaca, respiratória, engasgo (obstrução
aérea), sangramento (hemorragias),
ferimentos, crise convulsiva e processo
alérgico.

CLASSE DE CATECÚMENOS
Você que tem frequentado a nossa Igreja e
deseja se tornar membro comungante dela,
seu lugar é na classe de catecúmenos.
Lembramos a todos que esta classe visa não
somente a preparação para a pública
profissão de fé, mas também a instrução
daqueles que desejam se tornar membros de
nossa Igreja.
As aulas da nova turma tiveram início no mês
passado, no horário da Escola Dominical, 9h sala 301 – 3º andar.
Não é necessária inscrição prévia, basta se
dirigir para a classe e você será matriculado.

CURSO DE NOIVOS
O presente curso, que será
ministrado por nosso pastor
Rev. Edson e sua esposa
Clayde, tem por objetivo levar
os nubentes a refletir
profundamente sobre o
compromisso que vão assumir diante de Deus
e da Igreja, sobre as condições que devem
buscar como casal para entregar-se um ao
outro e construir um casamento feliz e estável.
O casamento é acima de tudo uma edificação,
Sl 127.
Data: 20 e 21/10
Faça seu pedido através do Disque Paz com Suely 32139232 ou disquepazbh@gmail.com
Preço unitário, 2,00
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UMP
NOITE DE TORTAS
Neste domingo 17/09, teremos mais uma noite para arrecadação de verba para o intercâmbio.
Dessa fez faremos um festival de tortas e para isso, pedimos doações de tortas já prontas, sejam
salgadas ou doces! Se você pode ajudar doando uma torta para ser vendida, ou se você pode ajudar
no domingo com as vendas, comunique com alguém da diretoria para maiores detalhes!
INTERCÂMBIO COM BRASÍLIA
O nosso intercâmbio com a UMP da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília está chegando!
As inscrições já podem ser realizadas pelo link: https://goo.gl/7kJdRm
O investimento efetuado até o dia 15 de outubro será de R$180,00 podendo ser dividido em até três
vezes.
Não perca tempo e garanta já a sua inscrição!
Esperamos você lá!

FILHOS DO PACTO
Prepare seu filho (a) para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e delas
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7ª. “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for
velho não se desviará dele.” Pv 22.6
Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto,
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos
comprometidos a 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 porta de comunicação entre pais e filhos.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson Costa Silva, convoca
o Conselho para se reunir nesta terça-feira, 19/09 às 19h30min em sua sala de reuniões.
Esperamos por todos os membros do Conselho e contamos com as orações da Igreja.
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson - Apoiando a Igreja
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

ANIVERSARIANTES

17/09
Bruno Vasconcelos de Castro Melo
Joana Peixoto Silva
Melissa Gonçalves de Oliveira Barroso

18/09
André Gustavo de Oliveira
Júlio César Lins Teixeira
Laura Hoffert Castro Oliveira

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração.
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão
João Calvino
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.

Raquel Silva Nogueira
Sarah Braz Caetano Silva

19/09
Déa Maria Ribeiro
Rachel Carvalho Lima

20/09
Flávia Cunha Campolina Bissaco
Paulo Penido Neto
Silvio Renato de Oliveira

Agende-se e venha participar conosco!
Taissa Melo Cardoso

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min
Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h
Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).
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21/09
Claudia de Souza Cezar
Marcos Egg Freire

22/09
Estela Dalva Borja Bessa
Mariza Menezes de Paiva Ferreira

23/09
David Matos Caldeira Eller
Henrique Dias Lopes
Ivan Barbosa Câmara
Marilia Pitta Costa de Souza Maciel
Sophia de Moraes Gomide Ersinzon
Valter Sampaio

