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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
31/10, DIA DA REFORMA PROTESTANTE DO SÉCULO XVI
1517-2021
“O justo, viverá pela fé” (Rm 1.17)
“O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus”
(62ª Tese de Martinho Lutero).

Hoje comemoramos o Dia da
Reforma Protestante do Século XVI.
Nesta data, em 1517, na Alemanha,
Martinho Lutero afixou as “95 Teses”
na Catedral de Wittenberg, em
protesto contra os dogmas impostos
pela Igreja de Roma. A Reforma foi
um marco na história do Cristianismo
e a importância de Lutero,
poderosamente usado por Deus, é
fato inconteste nesta história.
A Reforma Protestante não foi apenas
um movimento religioso, pois
também trouxe transformações
sociais, econômicas e políticas. Essas
transformações se deram em virtude
dos pressupostos resgatados pelos
Reformadores, que enfatizaram a
importância do indivíduo como
agente responsável diante de Deus e
do mundo, resgatando doutrinas que
estavam esquecidas na mente cristã.
O expoente máximo desse
movimento, o monge agostiniano
Martinho Lutero, nasceu em 10 de
novembro de 1483 na Alemanha, na
vila de Eisleben, Saxônia Prussiana,
filho de um humilde minerador de
prata. Antes de entrar para o
convento, Lutero já tinha formação
2

em Filosofia e Direito, mas sua alma
sempre desejou conhecer mais a
Deus. Levado aos bancos escolares
em Mansfeld, na Turíngia, decidiu ir
para um convento agostiniano por
causa do livramento de uma
tempestade fortíssima durante a qual
clamava dizendo que se fosse
poupado, viraria padre. Sua vida no
convento foi marcada por uma
intensa busca pela santidade, fato que
o fez declarar: “Dá-me santidade ou
morro por toda a eternidade; leva-me
ao rio de água pura e não a estes
mananciais de águas poluídas; trazeme as águas da vida que saem do
trono de Deus!”
Logo após receber uma Bíblia de
presente, uma Vulgata Latina, um
texto penetrou profundamente em
sua alma: “O justo, viverá pela fé”
(Rm 1.17). Esse texto não saía de sua
mente, até que um dia ele
compreendeu o verdadeiro sentido de
justiça, levando-o a dizer: “Então me
achei recém-nascido e no Paraíso.
Todas as Escrituras tinham para mim
outro aspecto; prescrutava-as para
ver tudo o que ensinavam sobre a
justiça de Deus. Antes, estas palavras
eram-me detestáveis; agora as recebo

com o mais intenso amor. A passagem
me servia como a porta do Paraíso”.
Depois dessa descoberta Lutero
começou a pregar, conclamando o
povo para a liberdade em Cristo, o
que o levou a fixar as famosas 95
Teses na porta da Igreja de
Wittenberg. Intimado pelas
autoridades eclesiásticas a retratarse, sua resposta foi: “Não posso
retratar-me, nem me retratarei de
qualquer coisa, pois não é justo nem
seguro agir contra a consciência.
Minha mente está cativa à Palavra.
Deus me ajude! Amém”.
Excomungado e ameaçado de ser
lançado na fogueira, o Príncipe da
Saxônia o escondeu em seu Castelo,
de onde escreveu livros e traduziu a
Bíblia para a língua alemã, com o
objetivo de torná-la acessível a todos,
já que, até então, só poderia ser lida
nas línguas originais ou em latim.
Em 1529 Lutero escreveu um
Catecismo Menor explanando os Dez
Mandamentos, o Credo Apostólico, a
Oração do Pai Nosso, e alguns pontos
sobre a vida cristã no método
perguntas e respostas. Após sair do
exílio, deixou a vida monástica,
casou-se com uma ex-freira, Catarina
Von Bora, e passou toda a sua vida
pregando e ensinando a verdadeira
liberdade do Evangelho.
Morreu em 18 de fevereiro de 1546,
em seu leito, na sua cidade natal, aos
62 anos, citando por três vezes o texto

de João 3.16, do qual dizia que se a
Bíblia se resumisse a ele já seria o
suficiente. Filipe Melanchton, outro
destacado Reformador, dirigiu o
culto fúnebre. A influência de Lutero
espalhou-se da Alemanha para a
Holanda, Suécia, Dinamarca e
Noruega, e ganhou o mundo.
Martinho Lutero não descobriu uma
nova doutrina ou um novo modo de
ler a Bíblia, mas, a exemplo do Rei
Josias, resgatou a importância da
Palavra, recolocando-a no lugar de
onde ela jamais deveria ter saído
(2 Cr 34). Por isso preocupou-se tanto
em traduzir a Bíblia para o vernáculo
alemão, a língua corrente do povo,
para que a Palavra fosse de livre
acesso a todos, em linguagem
compreensível.
A Reforma nos ensina, acima de tudo,
amor pela Palavra de Deus e ao trazer
à memória esta data histórica nesta
semana, devemos orar para que o
Evangelho, vivido e testemunhado
por nós, produza transformações em
nossa sociedade, à semelhança
daquelas que experimentaram os
primeiros Reformadores.
Que nesse 31 de outubro possamos
refletir sobre a importância da
Reforma Protestante do Séc. XVI, e
assim bendizermos a Deus pelos 504
anos deste movimento que trouxe a
Igreja de volta para o trilho da
Sagrada Escritura.
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA
Vimos pelo presente, de acordo com o que preceitua o Guia das Sociedades
Internas da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), convocar todas as SÓCIAS a se
fazerem presentes na PLENÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA para o
próximo ano, a ser realizada no dia 03 de novembro, quarta-feira, às 14h30, no
Salão João Calvino.
Belo Horizonte, 24 de outubro de 2021.
No amor de Cristo,
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente
REUNIÃO DE ORAÇÃO, 02/11, terça-feira:
VIRTUAL às 8h30, pelo whatsapp
PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino:
Motivos de oração para OUTUBRO, Mês da Reforma Protestante:
Gratidão:
• Ao nosso amado Salvador, pelo cuidado, proteção, provisão, companhia, consolo e
conforto em momentos difíceis;
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela benção da recuperação da saúde de vários irmãos.
Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades
Internas;
• Pelos Projetos Missionários apoiados por nossa Igreja, pela Junta de Missões
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pela eleição da nova Diretoria da SAF para o ano de 2022;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados,
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autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos e etc (Projeto
ANA)) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelos refugiados ao redor do mundo;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
REFORMA PROTESTANTE
A SAF se une aos irmãos reformados neste 31 de
outubro, Dia da Reforma Protestante, em
louvores a Deus por sua providência
manifestada na vida da sua igreja naquele
distante ano de 1517. Há mais de cinco séculos
Lutero, monge agostiniano, foi poderosamente
usado pelo SENHOR para que hoje tivéssemos
acesso livre e fácil à verdade de nosso Deus e nos
alimentássemos com o pão diário que das
Escrituras Sagradas, pois na leitura da bíblia
encontramos os fundamentos da fé cristã e a
convicção de termos um Mediador e um Salvador. A Reforma traz à nossa memória
que estamos alicerçados no Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Gratia e
Soli Deo Gloria. Aleluia! O justo viverá por fé! (Romanos 1.17)
Outubro não deverá ser apenas lembrança do passado, mas, sim, deve ser um tempo
de percebermos a Graça de Deus nos caminhos da Reforma. Deus nos fortaleça.
Vivamos a Reforma!
SAF EM AÇÃO:
ASPACAM/Centro de Referência Cristã
Comemorando do Dia das Crianças no nosso Centro de Referência Cristã, em
Contagem, dia 30 de outubro, a SAF se fez presente com a doação de “cachorrosquentes” para as comemorações das 140 crianças matriculadas na instituição.
Projeto Panamá:
Almoço missionário
Dando continuidade aos nossos
Almoços Missionários, hoje teremos
Feijoada, arroz e couve.
Porção para até 2 pessoas – R$60,00
Porção para até 4 pessoas – R$100,00
Pagamento pelo PIX (31 98860 3407,
Valdete Laranjo) ou ao retirar sua
porção.
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Bazar “Evangelizar Faz Bem”, em prol do Projeto Panamá:
Nosso Bazar continua a todo vapor e tem muita gente aproveitando. Venha
conhecê-lo e junte-se à SAF neste Projeto. O Bazar estará aberto às terças feiras, de
15 às 17 horas.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA, DE 28 a 31/10
Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz,
que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!
(Isaías 52.7)
Nossa Conferência Missionária 2021 começou na quinta-feira e a
abertura foi feita pelo Rev. Marcelo Carvalho, às 19h30 daquele dia,
quando falou sobre o legado missionário de Francis Schaeffer, expondonos a relação entre teologia, testemunho cristão e atuação missionária na
vida e obra do fundador do L'Abri.

Já o Rev. Daniel Charles Gomes, Missionário no Japão apoiado por nossa
Igreja, é o nosso Preletor desde sexta-feira, quando pregou às 20h, tendo
falado à Igreja também no sábado às 19h30. O Rev. Daniel ministrará a
Aula Especial da ED às 9h30 no Templo e pregará em todos os Cultos
deste domingo (8h, 11h e 19h). Além de sermos edificados com uma
sólida exposição bíblica abordando o tema das missões, estamos
conhecendo o desafio e progresso da obra cristã na terra do sol nascente.
A transmissão da conferência pelo canal da Igreja no YouTube aconteceu em sua abertura na
quinta-feira, bem como hoje na ED às 9h30 e nos Cultos das 11h e 19h. Será cumprido,
obviamente, o protocolo sanitário como acontece nos Cultos.
Ore pela Conferência e pelos Preletores, programe-se para estar presente e convide pessoas.
Que Deus seja glorificado nesta ocasião tão importante para o Seu povo.

APP DA IGREJA
O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele inclui a Bíblia,
versículos bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de
Falecimento. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.
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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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO SALÃO JOÃO CALVINO
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos
irmãos que fiquem atentos a esta mudança de local.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30min, 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.
ELEIÇÃO DE OFICIAIS
“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. (1 Tm 3.1)
A eleição de Oficiais é uma responsabilidade corporativa, pois desde o período apostólico,
quando as primeiras igrejas foram organizadas, foi estabelecido o método de escolher os
seus Oficiais por meio de eleição, conforme lemos em Atos 14, verso 23, quando da
passagem de Paulo por Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, assim registrada por Lucas: “E,
promovendo-lhes, em cada Igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os
encomendaram ao SENHOR”. Portanto, não se deve fazer a escolha sem preparo prévio e
oração.
Louvamos a Deus pelo andamento do processo preparatório que teve início em setembro e
culminará com a Eleição dos Oficiais em 28/11. Estamos certos que contaremos com a
bênção do SENHOR nesta preparação e consequente eleição dos Oficiais Presbíteros e
Diáconos para o Pastoreio, Governo e Serviço Diaconal da Igreja de Cristo.
Findo o prazo para a aceitação das candidaturas pelos irmãos indicados pela Igreja e
aprovados pelo Conselho, temos os candidatos definidos. No domingo 07/11, nos Cultos
das 8h, 11h e 19h, iniciaremos a apresentação dos candidatos à Igreja. Os irmãos candidatos
concorrerão a 11 (onze) vagas na Junta Diaconal e a 13 (treze) vagas no Conselho da Igreja.
Que no preparo destas eleições possamos recorrer sempre aos princípios da Palavra para a
escolha daqueles que exercerão o Oficialato na Igreja de Cristo. Oremos e participemos
conscientemente deste momento.
ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2022
Como fazemos anualmente, estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo
final para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da Igreja
elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos no ano seguinte. Que tudo seja feito
para a glória de Deus.
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ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
“Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos
inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer” (Lucas 17.10).
A organização dos homens para o trabalho na Igreja do SENHOR é de grande relevância.
Desde o início da Igreja, homens tiveram atuação destacada e, tanto no Velho Testamento
como no Novo Testamento, vemos varões ocupando postos importantes no âmbito da
família, do governo do povo e da Igreja. A UPH tem um convite especial para você, Homem
Presbiteriano. Atente para a convocação abaixo e junte-se a nós no trabalho do SENHOR.
A União Presbiteriana de Homens (UPH) realizará eleição da nova Diretoria para o ano de
2022 e convoca os homens da Igreja para esta reunião a realizar-se no dia domingo 07/11,
às 17h30 no Salão João Calvino.
Participe conosco engajando-se no trabalho do SENHOR.

IRMÃOS ENFERMOS
“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)
Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por
ocisão da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11
do Evangelho segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento
daquela família de Betânia, a ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).
Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes
queridos hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o
nosso coração “sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos queridos que têm
enfrentado a enfermidade e o luto.
Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando para o SENHOR,
afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o céu e a terra
(Sl 121).

REV. EDSON EM RIO PARANAÍBA
Diante da necessidade de visitar seus familiares em virtude do falecimento de seu tio, Pb.
Jáder Silva de Oliveira, o Rev. Edson recebeu autorização do Conselho para se ausentar do
campo de nossa Igreja neste final de semana. Aproveitará sua estadia, mercê de Deus, para
neste domingo pregar a Palavra na Igreja Presbiteriana Betel em Rio Paranaíba, sua terra
natal.
Oremos em favor da viagem de nosso Pastor e família.
8

OUTUBRO, MÊS DA REFORMA
PROTESTANTE DO SÉC. XVI.
OS CINCO SOLAS: SOLI DEO GLORIA! (SOMENTE A DEUS GLÓRIA)
No mês em que celebramos o aniversário da Reforma Protestante do Século XVI
publicamos reflexões sobre os chamados Cinco Solas da Reforma em nosso Boletim.
Tratamos da autoridade da Escritura, da suficiência da Obra de Cristo, da Maravilhosa
Graça, da Fé como único meio pelo qual a obra perfeita de Cristo é recebida
(SOLA SCRIPTURA, SOLO CHRISTUS, SOLA GRATIA, SOLA FIDE) e hoje vamos refletir
sobre o último Sola, SOLI DEO GLORIA (Glória somente a Deus)
Onde quer que se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de
lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, isto sempre ocorre por uma
razão: nossos interesses substituíram os de Deus e estamos fazendo o trabalho dele do
nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida de muitas igrejas de hoje é comum e
lamentável e essa perda leva a transformar o Culto em entretenimento, a pregação do
evangelho em marketing e o crer na obra salvadora de Cristo em técnica, com o objetivo de
nos fazer sentir que somos bons e merecedores das bençãos de Deus e que nossa fidelidade
nos garante sucesso.
Reafirmamos que a salvação é de Deus e realizada por Deus, para a GLÓRIA DE DEUS. Por
isso devemos viver nossa vida perante a face de Deus (Coram Deo), sob a autoridade de
Deus e para sua glória somente. Negamos que glorificamos a Deus se nosso Culto for
confundido com entretenimento, se negligenciarmos a Lei ou o Evangelho em nossa
pregação e cremos que a glória de Deus é o objetivo de todas as coisas (1 Coríntios 10.31;
Isaías 43.6-7), pois a grande missão da Igreja é declarar essa glória entre as nações:
“Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas”. (Salmo
96.1-3; Ezequiel 39.21; Isaías 66.18-19).
Que possamos dia a dia, como Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, declarar
nossas convicções, afirmando e reafirmando os fundamentos da nossa fé: “Sola Scriptura,
Solo Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Glória”. Amém!
DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”
O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31
mensagens sobre a pessoa mais importante de todos os tempos: Jesus
de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal para ser
distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos
lares.
Adquirimos (3) três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao
preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Os
exemplares serão distribuídos a partir do primeiro domingo de
novembro (07/11), mas os irmãos já podem fazer os pedidos através
do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273 4201 - 99241
5236 ou disquepazbh@gmail.com.
Faça logo o seu pedido e abençoe a quem você ama.
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A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus.
Lugar de adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da palavra do
SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento
espiritual.
1º Culto Matutino: 8h (Sem necessidade de inscrição prévia)
2º Culto Matutino: 11h (Com inscrição prévia)
Culto Vespertino: 19h (Sem necessidade de inscrição prévia)
“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25).

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que,
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas
fadigas, pois as suas obras os acompanham”. (Ap 14.13)
Foi chamada à presença do SENHOR na manhã de quarta-feira, 27/10, D. Helena
Silveira, aos 103 anos. D. Helena era irmã de nossa saudosa Iraídes que faleceu aos
107 anos. Deus concedeu a bênção da longevidade à querida Helena.
Era “ibelina” (fez o curso do Instituto Bíblico Eduardo Lane, o IBEL), foi Missionária
nas cidades mineiras de Bambuí e Formiga e na região do Vale do Aço. Não se casou,
dedicando sua vida à proclamação do Evangelho de Cristo. Mulher virtuosa, deixa
um precioso testemunho no amor e trabalho pela Causa de Cristo. Seu corpo foi
sepultado na cidade de Divinópolis, onde já deixara tudo organizado há anos,
incluindo o pagamento de seu ofício fúnebre.
Expressamos à querida família nossos sinceros sentimentos, em especial à nossa
querida irmã Rachel que cuidou de sua mãe D. Iraídes, da sua irmã Rael e da tia
Helena até o fim, com amor abnegado, exemplo de cuidados familiares com os seus
entes queridos. Pedimos orações em favor da Rachel, pois além deste momento de
luto, está acamada em virtude de um acidente doméstico na semana passada,
quando fraturou a perna e o braço. Louvamos ao SENHOR que tem fortalecido nossa
irmã, de testemunho precioso.
Que o SENHOR Pai das misericórdias e Deus de toda consolação suavize com seu
bálsamo de consolo a dor da separação da querida família.
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MOMENTO DE COMUNHÃO DOS NOVOS MEMBROS
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1)
Na sexta-feira, 22, os irmãos egressos das duas primeiras Turmas da Classe de
Catecúmenos deste ano, foram recebidos para uma agradável noite de comunhão,
quando puderam conhecer melhor diversos Ministérios da PIPBH e assim se engajar
no trabalho do SENHOR.
Foram momentos de muita alegria e mesmo aqueles que já estão na PIPBH há mais
tempo, tiveram uma ideia mais clara da atuação de nossa Igreja. A UPH (José Ribeiro),
UMP (Raquel), UCP/UPJ (Rev. Élcio), SAF(Rosane), Ministério de Casais (Pb.
Erdman), Música (Maestro Weberson) e ED (Pb. Marco Paiva e Pb. Paulo Arumaa) nos
trouxeram informações valiosas sobre a atuação dessas Sociedades, ficando patente o
amor, a organização e a dedicação dos irmãos que estão à frente dos trabalhos,
esclarecendo os novos irmãos a respeito de como eles podem contribuir com esse
Ministérios.
O Encontro foi aberto pelo Pb. Valério, com uma rápida explanação da organização da
PIPBH. Em seguida o Rev. Edson conduziu o momento devocional com base no Sl 133.
Depois os trabalhos dos diversos Ministérios foram apresentados, sendo a reunião
encerrada com a oração do Presbítero Emérito Rubem. Logo após foi servido um
delicioso lanche, elaborado com carinho pela nossa irmã Rosane Arumaa, a quem
agradecemos juntamente com a D. Ivna, que gentilmente nos auxiliou na organização
do evento.
Louvamos a Deus pelos irmãos recebidos neste ano e rogamos ao SENHOR que
continue a abençoá-los nesta caminhada, iluminando-os no trabalho na Seara Santa. A
Deus toda a Glória!
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ANIVERSARIANTES

31/10
Yumara Siqueira de Castro
01/11
Beth Coelho Leite
Fabíola Silva Pereira
João Silva Rodrigues Rosa
Thiago Bryan Soares de Azevedo
Virgínia Celma Almeida de Castro Leite
02/11
Laís Piuzana Leite
Vilma Santos de Carvalho
03/11
Joana Silva Moreira
José Ferreira Gomes
04/11
Cláudia Barbosa de Almeida
Letícia Alves Oliveira do Carmo
Suzana de Oliveira Santos Freire
Thais Guerra Campolina
05/11
Polyana Almeida Compart
06/11
Mateus Vilela Paes Figueiredo
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