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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA!

“Ele não está aqui; mas ressuscitou,
como havia dito..., tragada foi a
morte pela vitória.” (Lucas 24.6,
1Coríntios 15.54)
Neste domingo viveremos um dos
momentos mais especiais de nossa
agenda litúrgica anual, quando
celebraremos a Ressurreição de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
O domingo da Ressurreição fala-nos
a respeito da maneira como Deus, o
Pai, aceitou o sacrifício de Cristo, o
Filho, como pagamento completo
pela culpa do pecado de todos os seus
eleitos e aplicou esta obra bendita
sobre eles, por meio de seu Espírito
Santo. A santa Palavra afirma que na
ressurreição de Cristo temos o
penhor da nossa ressurreição, pois
assim como Cristo ressuscitou,
ressuscitaremos todos nós para
vivermos eternamente com o
SENHOR (1Co 15.20). Que glória!
Atualmente a pandemia da Covid
mostra um cenário melhor e por isso
temos a imensa alegria de celebrar o
Culto da Ressurreição às 6h, seguido
do “café comunitário”, momento de
comunhão da Igreja, o que nos faz
louvar o nome do SENHOR.
Embora vivamos dias em que somos
levados a repensar e ressignificar
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muitas coisas, algo não mudou e
nunca mudará: o verdadeiro sentido
da Páscoa, pois pela morte e
ressurreição de Jesus recebemos a
salvação dos nossos pecados e nos
tornamos filhos de Deus. O amor que
nos une, com base tão somente no
amor de Deus comunicado a nós por
meio de Nosso Redentor Jesus
Cristo, transcende todos os
obstáculos que a vida nos impõe e
podemos cantar: “Cristo já
ressuscitou, aleluia” (Hino 272 –
Hinário Novo Cântico). Louvado
seja o SENHOR por tão bendita Obra
de Seu Filho amado na Cruz, nos
redimindo de nossos pecados.
Nesta data devemos reconhecer a
importância deste marco salvífico e
zelar para que nossos filhos não
sejam levados pela secularização
desta data, onde, pelo interesse
financeiro, crendice e superstição,
muitos apetrechos foram
acrescentados a esse evento tão
importante para a vida espiritual do
crente. Mas eles nada têm a ver com o
significado da Páscoa judaica e
muito menos com a Ceia do Senhor,
celebrada por nós, os cristãos.
Então, devemos aproveitar esta
ocasião para explicar, pregar e
anunciar que a Páscoa é uma festa
judaica que celebra o resgate do povo

de Deus do Egito no AT e que, na
Nova Aliança, nossa Páscoa é Cristo,
que venceu a morte ressurgindo dos
mortos e nos resgatou do poder do
pecado. Por isso, no chamado
Domingo de Páscoa, celebramos a
Ressurreição de Cristo com a Ceia,
pois o próprio Jesus fez a
substituição da Páscoa pela Ceia
(Lc 22.15-20).
Portanto, devemos ensinar aos
nossos filhos que no Antigo
Testamento Páscoa significava a
celebração da libertação da
escravidão e da morte no Egito. Já no
Novo Testamento, a Santa Ceia
significa a celebração da libertação
da escravidão do pecado e da morte
eterna.
Assim, devemos entender que o
cordeiro pascal tinha significado
simbólico, como todos os sacrifícios
cruentos do AT. Os sacrifícios da
Antiga Aliança ensinavam ao povo
que era necessário o derramamento
de sangue para a remissão de
pecados, mas quando Jesus, o
Cordeiro de Deus, aparece, o
símbolo, o tipo, deve desaparecer
(Mt 26.17-19; 26-30). Por isso, a
Páscoa, festa nacional dos judeus, foi
substituída pela Ceia, banquete
espiritual universal da Igreja de
Cristo, que celebra nosso novo
relacionamento com Ele.
Nossa Páscoa é Cristo! Ele é o pão da

vida! Sua ressurreição nos deu vida!
O verdadeiro significado da Páscoa
está em apontar para o livramento
efetuado pela morte de Jesus na
Cruz, culminando com sua Bendita
Ressurreição e Ascensão.
Neste dia, celebremos a Ressurreição
de Cristo. Ela é o penhor, a garantia
de nossa ressurreição, é o alicerce da
esperança do crente diante da morte.
Nós não somos aqueles que não têm
esperança, pois cremos que Jesus
morreu e ressuscitou e por ser Ele as
primícias, nós também
ressuscitaremos (1Ts 4.13-14). Os
Reformadores afirmam: “Esta
esperança anima o crente durante o
percurso, de modo que não
desanime durante a corrida, visto
que repousa no forte fundamento, a
recompensa do SENHOR.
Consciente da promessa de uma
vida eterna preparada por Deus que
os aguarda no céu, um tesouro
inestimável, o crente caminha com
altruísmo”. Esta é a nossa bendita
esperança: assim como Ele
ressuscitou, nós ressuscitaremos.
Diante dessa verdade irrefutável do
Evangelho, sigamos o conselho de
Paulo: “Portanto, meus amados
irmãos, sede firmes, inabaláveis,
sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que no Senhor, o
vosso trabalho, não é vão” (1Co
15.58). Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia".
(Mateus 28.6)
A ressurreição é o principal fundamento e alicerce da Fé cristã, a tal ponto que só está
verdadeiramente firmado e estabelecido no cristianismo aquele que compreende e crê
de todo o coração no significado da ressurreição.
Vejam como Paulo ensinou à igreja de Coríntios: “E, se Cristo não ressuscitou, é vã a
vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais: os que dormiram
em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os
mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.” (1 Coríntios 15.17-20).
Cremos na ressurreição de Cristo e Ele é a verdadeira Páscoa. Para nós cristãos, a Ceia
do Domingo da Ressureição, substituindo a Páscoa dos judeus, deve nos trazer à
memória a certeza da vitória, da superação de todos os males e de todas as limitações
humanas, pois o Cristo que nós servimos é Vencedor e não foi derrotado pela morte na
cruz maldita. A gloriosa ressurreição, que aconteceu no terceiro dia, é a razão das
nossas vidas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, pereceríamos eternamente, mas sua
ressureição nos traz paz, alegria, justiça e esperança e nos ensina a lutar
diligentemente pela Fé e pela vida. Festejemos e celebremos a Ressurreição de Cristo.
Reuniões de Oração Presenciais
Às terças-feiras, 8h30 e 14h30 venha orar conosco e desfrutar desse momento tão
precioso em nossas vidas.
Os Departamentos farão, cada um, suas reuniões.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 17/04: Carlos Galvão, Claudio Murilo, Rodrigo Pitta, Emerson Cunha, Vinicius
Nascimento e Valter Lopes
Reunião de Oração, segunda-feira, 18/04: Vinícius Alves
Estudo Bíblico, quinta-feira, 21/04: César
Sexta Jovem, 22/04: Lucas
Sábado, 23/04: Emerson Ávila e Hildemar Neto

SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextas-feiras 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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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
SER HOMEM SEGUNDO A BÍBLIA - PARTE 5
5. Assumir a responsabilidade de liderar e guiar a sociedade
Neste quinto ponto gostaríamos de enfatizar que ser homem, segundo a Bíblia, é assumir a
responsabilidade de liderar e guiar a sociedade, cuidando dela, bem como preservando os
seus valores morais.
As Escrituras ensinam que, quando Deus criou o homem, estabeleceu uma aliança com ele,
determinando três mandatos: o mandato espiritual (seu relacionamento com o Criador), o
mandato social (seu relacionamento em família) e o mandato cultural (seu relacionamento
com a sociedade). O mandato cultural envolve aquilo que o homem foi chamado a
desenvolver e manter no mundo que foi criado de forma perfeita por Deus. Este mandato
estabelecido por Deus no pacto da criação, nos leva ao entendimento de que o trabalho e o
envolvimento do cristão em áreas como educação, artes, lazer, política e outras, fazem parte
do plano de Deus para a criação e da missão de governar e reger a terra, dada por ele ao
homem. A queda e o pecado de Adão trouxeram o caos à sociedade e, por conseguinte, à
cultura, pois quando o homem desobedeceu ao seu Criador, violou suas ordens e orientações,
maculou seus elos familiares e passou a exercer o mandato cultural da pior forma possível.
Um dos papéis do homem regenerado e salvo por Cristo é cuidar, guiar, influenciar e
preservar a sociedade na qual todos nós estamos inseridos, pois, apesar da queda de Adão, o
Senhor continua a levantar homens a fim de se contraporem ao estado de putrefação de uma
sociedade caída e distante de Deus. Isto não nos incentiva a prosseguir de forma
perseverante? Foi o Senhor Jesus quem disse que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo
(Mt 5.13-14). Ademais, as Escrituras deixam claro que o cristão, apesar de não ser do mundo,
está no mundo (Jo 17.11, 16) e que, enquanto aqui estivermos, somos chamados a influenciar
toda a sociedade. A questão é que, por desconhecermos as ordens divinas, em vez de
influenciar o mundo somos influenciados por ele, continuando a desobedecer ao mandato
cultural.
Queridos irmãos, homens regenerados, salvos por Cristo, somos chamados a influenciar a
sociedade em todas as áreas do conhecimento, trazendo os valores do Reino de Deus para a
humanidade, contrapondo-se a tudo que afronta a glória e a santidade de Deus.
(Texto adaptado do livro “Masculinidade em crise e seus efeitos na Igreja” de Renato
Vargens, Ed. Fiel).
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal. Sejamos firmes, inabaláveis e
LÍDERES influenciadores desta sociedade, Homens Presbiterianos!
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 por nossos Pastores ao longo desta semana
(Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio, Rev. Raimundo e Rev. Rogério) e
pelo Seminarista Felipe, tão importantes em nossa vida;
3. Também convidamos os irmãos para o Culto de hoje na Congregação Nova Suíça, às 17h30
quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração;
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4. No próximo dia 21(quinta-feira) às 16h, distribuiremos Novos Testamentos e um lanche
para aos Policiais, nas ruas de BH e oraremos com eles, por eles e suas famílias. Convidamos
toda a Igreja para se juntar a nós neste ato de gratidão a Deus e reconhecimento daqueles que
nos protegem diariamente, às vezes com o sacrifício da própria vida. Convidamos os amados
irmãos para interceder pelos Policiais (militares, civis, federais, guarda municipal etc.) ao
longo desta semana.
ESTÁ CHEGANDO O ACAMPAMENTO DA UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES 2022 (FERIADO DE TIRADENTES)
"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.”
(Eclesiastes 3.1)
Tema: "Avivamento e Unidade”
Período: 20 a 24 de abril
Valor da Inscrição: R$265,13 (duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
Faixa-etária: 14 a 18 anos
Data/Horário de saída: 20/04, quarta-feira às 20h (chegar com 30min de antecedência) da
Rua Gonçalves Dias 425, Funcionários (“casa” da PIPBH, esquina com a rua Ceará). Não
podemos esperar pelos retardatários.
Data/Horário de chegada: 24/04, domingo às 21h, à Rua Gonçalves dias 425.
O que levar:
- Bíblia
- Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento
- Roupas de cama e banho
- Roupas para esporte e piscina
- Produtos de higiene pessoal
- Roupa velha para as brincadeiras e
- Muita alegria e disposição!
O que não levar: Objetos de valor, desânimo e preguiça.
Cantina: Haverá Cantina com refrigerantes e guloseimas e o Acampante deverá levar dinheiro
para adquirir estes produtos.
ATENÇÃO: Aqueles que já haviam se inscrito para o Acampamento de janeiro e
não solicitaram reembolso, têm R$55,00 de crédito na Cantina, já que o valor da
inscrição era de R$320,00.
Obs: Inscrições até o dia 18/04.
Para mais informações, gentileza entrar em contato com os responsáveis:
Rev. Élcio Cardoso (31) 98237-5117 ou Sem. Filipe Ivo (34) 98428-5885.
Pedimos à amada Igreja que esteja em oração pelos Acampantes, bem como por toda a Equipe
envolvida. Que seja um tempo de edificação na Palavra e crescimento na graça e na comunhão
do corpo de Cristo.
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CULTO DA RESSURREIÇÃO, 17/04 – 6H
“Eu sei que o meu Redentor vive” (Jó 19.25).
Amados irmãos,
Neste domingo, mercê de Deus, viveremos um dos momentos mais especiais de nossa Agenda Litúrgica
Anual, quando celebraremos a RESSURREIÇÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.
Tome nota da agenda especial para a ocasião:
6h: Culto da Ressurreição com Santa Ceia
7h30: Confraternização da Igreja (café comunitário)
8h30: Escola Dominical
19h: Culto Vespertino
Atenção: Não teremos os Cultos das 8h e das 11h.
Separe a data em sua agenda e prepare-se em oração para esta programação especial.
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.
ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS ENFERMIDADES. (Sl 103.3)
Continuemos nossas intercessões em favor dos enfermos de nossa Igreja, aqueles irmãos hospitalizados e
os que estão se recuperando em casa. Oremos também pelas famílias enlutadas. Recomenda-nos a Palavra
de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, “sem cessar”.
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.

46º ENCONTRO DA FAMÍLIA
Com muita alegria o Conselho agendou nosso “Encontro da Família” no Acampamento Ebenézer,
depois de dois anos sem sua realização, devido à pandemia.
Como neste ano o dia 1º de maio é domingo e em virtude do Acampamento da UPA no feriado de 21 de
abril, o Conselho agendou o Encontro para o último sábado deste mês, dia 30. Portanto, reservem esta
data: 30 DE ABRIL. É O SEU DIA!
Recreação / Esporte / Horas de lazer e comunhão!
Salgados, doces e frutas para você. Churrasco irresistível...
Ônibus Especial, com Saída da porta da Igreja às 7h30min e retorno às 17h.
Nas páginas 10 e 11, a Comissão Organizadora compartilha as diversas frentes de apoio ao Encontro. Se
o seu nome está na lista, mas você não pode participar, informe aos irmãos da Comissão de Apoio. Se o
seu nome não está na lista, mas você deseja participar de alguma frente, por favor sinta-se à vontade
para solicitar a inclusão do seu nome, o que faremos com muita alegria.
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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.
CURSO DE NOIVOS NO MÊS DE MAIO
O casamento dá origem à família e olhando para a sua gênese, descobrimos que o
casamento não foi instituído pela vontade humana ou se desenvolveu com o
tempo, dentro de um contexto meramente social. O casamento foi planejado por
Deus e o SENHOR mesmo uniu o primeiro casal, conforme Gn 2.
Antes de assumirem esse compromisso solene, os noivos devem ser conscientizados pela Igreja dessa
origem divina do casamento e das consequências espirituais dessa verdade. Ainda que o casal pense
que já está pronto, é necessário que se dê a oportunidade para que possam refletir sobre passo tão
importante na vida e então, guiados pela Palavra de Deus, fazerem seus votos solenes.
O Curso de Noivos, conduzido por liderança capacitada, tem por objetivo levar os nubentes a refletir
profundamente sobre o compromisso que vão assumir diante de Deus e da Igreja e sobre as condições
que devem buscar como casal para entregar-se um ao outro e construir um casamento feliz e estável,
pois o casamento é acima de tudo uma edificação (Sl 127).
No próximo mês teremos o Curso, pré-requisito para o casamento na Igreja. Aos casais que
pretendem se casar neste ano, incentivamos que façam sua inscrição. Para isto, basta ligar para a
Secretária Pastoral, Sra. Cristine (3273 7044) e informar os nomes dos noivos.
Datas e horários do Curso:
20/05, sexta-feira, das 19h30 às 21h30
21/05, sábado, das 9h às 12h
CONVITE DO CORO JOVEM
“Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.” (Salmo 33.3)
Na semana passada, graças ao bom Deus, demos início às nossas aulas de teoria musical, oferecidas
aos Coristas do Coro Jovem pelo nosso Regente, Jônatas Reis. As aulas, cuja ideia partiu do próprio
Jônatas, acontecerão às terças-feiras, às 21h, em formato online, direcionadas aos integrantes do
Coro Jovem e têm como objetivo o aperfeiçoamento do nosso conhecimento musical, para que nosso
louvor a Deus seja ainda mais completo.
Damos graças ao Senhor por mais esta oportunidade e convidamos os irmãos que tenham entre 14 e
35 anos a fazerem parte do nosso Coro, para a glória de Deus Pai.
Sophia Vitória
Presidente do Coro Jovem
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UMA PALAVRA A UMA IGREJA QUE AMA E QUE AMAMOS
Lembro-me do artigo que escrevi no Boletim da nossa amada PIPBH quando saí para um
novo ministério, em janeiro de 2005. Naquela ocasião escrevi uma nota intitulada "Ser
mais amado ou desafiado?". Hoje, em semelhante contexto, tudo é superlativo. O desafio
ministerial missionário transcultural, que temos diante de nós, é bem maior e a certeza de
sermos amados por vocês ainda mais.
O tempo voou. Estamos, hoje, na segunda-feira, 11 de abril de 2022, há menos de duas
semanas do nosso regresso ao trabalho missionário transcultural, recomeçando pelo
Panamá, onde, mercê divina, pretendemos viver nos próximos três anos. Para minha
família e para mim, foi um privilégio o convívio com vocês (que, durante a pandemia, foi
virtual), durante estes cinco anos que vivemos no Brasil, residindo em Belo Horizonte.
Nossa memória irá conosco recheada do amor, carinho e respeito, recebidos
abundantemente por nós da parte de vocês. Regressaremos ao trabalho transcultural na
certeza de que fomos mais abençoados do que conseguimos abençoar nesse tempo de cinco
anos vividos por nós aqui no Brasil, tempo no qual vimos os nossos quatro filhos
publicarem a fé em Cristo na Igreja onde congregamos, servimos e amamos, a PIPBH.
Agora o nosso foco passará a ser a vida e o ministério transculturais, outra língua e cultura.
A nossa parceria com vocês e a proximidade continuarão pelos canais de comunicação
digitais, pela oração e pela parceria missionária entre nós. Só o Senhor Deus sabe
exatamente como tudo se desenvolverá no Panamá e como iremos contornar e resolver os
inúmeros desafios a este trabalho pioneiro que temos diante de nós. Por isso pedimos a
vocês que orem por este novo desafio linguístico, cultural, familiar e ministerial que
teremos em breve, assim como peçam pelo complemento das parcerias que ainda nos
faltam, com novas igrejas e pessoas apoiadoras.
Quanto a nós, resta-nos gratidão a todos vocês. Ao Rev. Edson Costa Silva, na qualidade de
colega, amigo, apoiador e Presidente do nosso Conselho, registro uma destacada expressão
de alegria e gratidão por esses anos tão abençoados e convívio tão fraterno, respeitoso e
gracioso. Que a abundante graça divina lhes supra as necessidades e os assista nos desafios
do tempo futuro, numa retomada da vida pós pandemia da covid-19, recheada da graça e de
realizações na dependência do Eterno Deus. Agradecemos a todos vocês cada palavra,
gesto, oração, conversa, atividade e encontro desfrutado juntos, na presença do Senhor
nestes últimos cinco anos.
Por fim, gostaríamos de lembrar que o nosso Culto de envio ao Campo Missionário deverá
ocorrer, com a bênção divina, às 11h do domingo 24/04/22, no templo da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, por ocasião do nosso tradicional Culto Dominical
Matutino, algumas horas antes da nossa viagem de mudança para o Panamá. Você é o nosso
convidado. Vamos adorar e interceder junto ao Senhor da Seara por esta nova etapa na vida
de todos nós. Na de vocês como igreja enviadora e na nossa como família enviada. E que
Deus, em sua infinita graça, misericórdia e poder nos abençoe ricamente a todos.
Sinceramente,
Família Montenegro (Raimundo, Veridiana, Ester, David, Arthur e Felipe).
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46º ENCONTRO DA FAMÍLIA NO ACAMPAMENTO EBENÉZER.
COMISSÕES DE APOIO
Comissão de Apoio para o Encontro: Pb. Hildemar, Pb. Erasmo, Pb. Euler, Rev.
Edson, Rev. Élcio, Rev. Eduardo, Pb. Erdman, Diác. Ariel, Diác. Marco Vince, Diác.
Cláudio Murilo, Diác. Natanias, Diác. José Luiz, Eraldo, Pb. Tiago Müzel, Diác. Valter,
Diác. Vinícius Alves, Wesley e Denise Silveira.
Recepção: Oficiais da Igreja, Juventude da Igreja e UPA/UMP.
Coordenação: Presidente da Junta Diaconal, Diác. Hildemar Neto.
Culto e Momento Cívico: Coordenação: Rev. Edson e Pastores
Hino Nacional e da Bandeira: Sinos, Didison
Hasteamento da Bandeira: Del. Marcelo Cali, Asp. Mateus Falcão e Filipe Lemos
(Aluno do CPOR);
Som e Instrumentistas: UMP, UPA, Equipe de Louvor da Sexta Jovem e Pb.
Hildemar;
Trânsito: Junta Diaconal;
Imagem: Pb. Paulo Arumaá e Diác. Carlos Galvão;
Pronto Socorro: Dr. Valter Lopes, Dra. Patrícia Paes, Dra. Patrícia Lima, Pb. Dr.
Glauberson e Diác. Marco Vince;
Refrigerantes: “Ivan Barbosa”, Bruno Cabaleiro, Nathan Costa, Aline Boy, Mateus
Falcão, Sarah Zaghi, Raquel, Amália, Pedro Toledo e Débora Zorzin;
Doces: “Letícia Cioglia”, Bárbara Fernandes, Ana Luisa, Júlia Peixoto, Laura Porto,
Patrícia Barbosa, Lucília Cabral, Juliana Barbosa, Lucas Porto, Samuel Lehman, Davi
Lehman, Maria Clara, Letícia Vince, Daniel Falcão e Marcela Borja;
Sorvetes: “Artur Borja”, Isabela Fleming, Mateus Figueiredo e Luisa Figueiredo, Paulo
Falcão, Luiza Toledo, Liriam Alves, Gabriel Bertolini, Débora Bussinger, Arthur Klem e
Luiza Klem e Laura Boy;
Carrinho de Picolé: “Júlia Bernardes Falcão”, Daniel Machado da Silveira, Stela
Grossi Pena, Beatriz Ferro Cali, Giuseppe Terenzi, Beatrice Terenzi, Dafne Barreto,
Gabrielle Cardoso, Davi Godoi, Raquel Figueiredo Alves, Tiago Figueiredo Alves,
Hadassa Costa, João Guido Costa Galvão, Eduardo Bernardes Lourenço Cunha e Davi
Crysthian Purcino;
Frutas: “Gladson Fernandes”, Wânia, Hamilton, Nereu e Roseli, Cássio Tostes, Diác.
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Jessé, Luiz Oliveira Neto, Adenir Rodrigues, Maria Renata, Emanuelle Lehman, Marco
Túlio, Tiago Baêta e Débora;
Almoço: “Cozinheira”, Ivna, Lucília Cabral, Maria Clícia Souza, Ieda Alvarenga França,
Jorge Laguardia e Ludmila.
Almoço da Terceria Idade: “Presidente da SAF, Rosane”, Ivna, Maria Josina, Diác. José
Maria, Diác. Saul, Zilma, Zulmira, Mirian Guerard, Estela Bessa, Jurema e Débora Zaghi.
Churrasco:“José Luiz Espechit”, Éder Freitas, Diác. Serginho, Antônio Marcos, Pb.
Celso Freire, Pb. Crysthian, Diác. Rubem Pacheco, Pb. Armindo Furtado, Diác. César
Vieira, Pb. Flávio Gibram, Diác. Paulo Cassete, Diác. José Ronaldo, Diác. Paulo Gibram,
Diác. Armando Melillo, Didison, Pb. Erdman Cunha, Pb. Giovani Lenza e Roberto Bessa;
Churrasquinho / Milho Verde: “Erasmo Borja”, Diác. Nei Ovídio, Daisy, Olga
Linares, Diác. Natanias, Marcelo Cali, Adriana Cali, Marcelo e Daniela Campolina,
Alessandra Cassete, Diac. Marco Vince e Lucas Vince.
Esportes: “Hildemar Neto”, Thiago Baêta, Paulo Falcão, Diác. Cláudio Murilo, Cássio
Rodrigues, Flávio Lopes, Flavinho, Vinícius Alves, Júlia Falcão e Isabela Fleming;
Caixas: “Pb. Marco Paiva”, Pb. Erasmo, Pb. Erdman, Pb. Lino Silva, Pb. Ilton Elias e
Diác. José Maria;
Cantina: “Pb. Marcos Vieira”, Jacimar, Pb. Erdman, Bethese, Any, Pb. Adriano Klem,
Patrícia Fernandes, Rosane Arumaá, Márcia Amorim, Miriam Lourenço, Anderson
Toledo, Adriana Lehman, Ceci Gibram, Ivanete Maciel, Jane P. Silva, Sônia Gibram,
Mariza Reis, Raquel Boy, Alessandra Zorzin, Lívia Sousa, Jacqueline Rodrigues, André
Figueiredo e Claudia, Juliana Santos, Mônica Lehman, Marco Xambre e Marco Aurélio e
Fátima.
Recreação / Crianças: Rev. Élcio, Sem. Filipe e Alzira;
Obs.: Os nomes entre aspas, são dos responsáveis pela respectiva comissão.
Lembrete importante:
Haverá ônibus gratuito para o Acampamento, que sairá pontualmente às 7h30 da Av.
Afonso Pena, ao lado da Igreja, com horário de retorno às 17h. Os irmãos interessados em
usar este meio de transporte, deverão ligar para a Igreja durante a semana informando
nome e RG ou preenchendo a Ficha respectiva no domingo 24/04 à porta da Igreja, após
os Cultos.
Para aqueles que se deslocarão em veículo próprio, o endereço do Acampamento é:
BR 381, Km 436, sentido Vitória (ES), em frente à Fábrica Cotochés (aproximadamente 2
Km após o trevo de Ravena).
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos”. (Sl 133.1)
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ANIVERSARIANTES
17/04
Ana Clara Silva de Castro
Lucilia Abreu Cabral e Silva
Wesley Siqueira de Castro
18/04
Arthur Fróes Pitta Maciel
Edmée Franco Vieira Ferreira
Simone de Andrade Piuzana
19/04
Dafne Júlia Oliveira Barreto
Ivna Tarsis Junqueira Reis
20/04
Irléia Teixeira de Sá da Cunha
Kleber de Lima Câmara
Roberto Maciel Duarte
Sonia Ayres Motta Moreira
21/04
Amélia Spinola de Andrade
Flávia Roscoe Portugal França
João Batista Cardoso
Marcia Santos de Castro
Vicente de Paula Júnior
Wellington Borges Leite
23/04
Denise Mundim Furtado
Leci Monteiro Fonseca Alves
Mariza Camargo Fonseca dos Reis
Rosangela Rocha Ribeiro
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