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MENSAGEM PASTORAL

AGOSTO, MÊS DAS MISSÕES E DO PRESBITERIANISMO

Agosto é o mês das missões e da
chegada do presbiterianismo ao Brasil e
recordar estas datas demonstra nossa
gratidão a Deus pelas vitórias no avanço
do Reino entre os povos ao longo dos
tempos. Também somos gratos pelo
avanço do Reino de Deus fruto do
trabalho missionário da nossa Igreja
juntamente com outras Igrejas, com a
Junta de Missões Nacionais (JMN) e
com a Agência Presbiteriana de
Missões Transculturais (APMT). É hora
de nos alegrarmos com as maravilhas
feitas pelo SENHOR e refletir sobre o
desafio de levar a mensagem do
Evangelho a povos não alcançados.
Neste mês, além das Missões, o
Calendário da IPB, também comemora
nossa própria história, nosso passado e
nossa herança como Presbiterianos. O
surgimento do presbiterianismo no
Brasil é resultado do pioneirismo e
desprendimento do Rev. Ashbel Green
Simonton (1833-1867), nascido em
West Hanover, na Pensilvânia (EUA).
Simonton estudou no Colégio de Nova
Jersey e inicialmente pensou em ser
professor ou advogado, mas
influenciado por um reavivamento em
1855, fez a sua Profissão de Fé e, pouco
depois ingressou no Seminário de
Princeton, onde um sermão pregado
por seu professor, o famoso teólogo
Charles Hodge, levou-o a considerar o
trabalho missionário no estrangeiro.
Três anos depois candidatou-se
perante a Junta de Missões da Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos,
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citando o Brasil como campo de sua
preferência e dois meses após a sua
ordenação embarcou para o Brasil,
chegando ao Rio de Janeiro em 12 de
agosto de 1859, com 26 anos.
Quanto à teologia, as Igrejas
Presbiterianas são herdeiras do
pensamento do Reformador João
Calvino (1509-1564) e das notáveis
formulações confessionais (Confissões
de Fé e Catecismos) elaboradas pelos
Reformadores nos séculos XVI e XVII.
Dentre estas chamadas formulações,
destacam-se os documentos
elaborados pela Assembleia de
Westminster, reunida em Londres na
primeira metade do século XVI: a
Confissão de Fé de Westminster, bem
como os Catecismos de Westminster
(Maior e Breve). Estes documentos são
adotados oficialmente pela Igreja
Presbiteriana do Brasil (IPB) como seus
Símbolos de Fé ou padrões
doutrinários. Outras Igrejas
Presbiterianas adotam documentos
adicionais, como a Confissão Belga e o
Catecismo de Heidelberg, este último,
objeto de leitura em nossos Cultos
dominicais em passado recente.
O conjunto de convicções
presbiterianas, conforme expostas no
pensamento de Calvino, de outros
teólogos e dos citados documentos
confessionais, é denominado Teologia
Calvinista ou Teologia Reformada e
entre suas ênfases estão a soberania de
Deus, a eleição divina, a centralidade da

Palavra e dos Sacramentos, o conceito
de Pacto ou Aliança, a validade
permanente da lei moral e a associação
entre a piedade e o cultivo intelectual.
No culto, as Igrejas Presbiterianas
procuram obedecer ao chamado
Princípio Regulador. Isto significa que
o culto deve ater-se às normas contidas
na Escritura, não sendo aceitas as
práticas proibidas ou não sancionadas
explicitamente por ela. O Princípio
Regulador do Culto diz que “o que não é
prescrito é condenado”. Assim, o culto
presbiteriano caracteriza-se por sua
ênfase teocêntrica (a centralidade do
Deus triúno), simplicidade, reverência,
hinos com conteúdo bíblico e pregação
expositiva. Na prática, infelizmente,
nem todas as Igrejas locais da IPB
seguem criteriosamente essas normas
bíblicas, embora elas tenham
caracterizado historicamente o culto
reformado. Os problemas causados
pelo afastamento desses padrões têm
levado muitas Igrejas a reconsiderarem
as suas práticas litúrgicas e resgatarem
a sua herança nessa área fundamental,
afinal, quando se diz que o culto
reformado é solene e respeitoso, isso
não implica que deva ser rígido e sem
vida, pois o verdadeiro culto a Deus é
também fervoroso e alegre. Aliás, o
fervor que se espera em um culto é a
obediência à Santa Palavra.
Mas a vida das Igrejas Presbiterianas
brasileiras não se restringe ao culto, por
mais importante que este seja. Essas
Igrejas também valorizam a educação
cristã dos seus membros através da
Escola Dominical e outros meios de

instrução, congregando-os em
diferentes Sociedades Internas para
comunhão e trabalho, com a
consciência de ter uma missão dada por
Deus, a ser cumprida através da
evangelização e do testemunho cristão.
Como o presbiterianismo tem uma
visão abrangente da vida, entendendo
que o Evangelho de Cristo tem
implicações para todas as áreas da
sociedade e da cultura, muitas Igrejas
locais também se dedicam à
manutenção de escolas, creches,
orfanatos, ambulatórios e outras
iniciativas para auxílio da comunidade
na qual estão inseridas. Cada uma
dessas Igrejas possui um Corpo de
Oficiais, formado pelos Presbíteros e
Diáconos, sendo estes últimos voltados
à função primordial do exercício da
misericórdia cristã. Os Presbíteros
estão incumbidos da administração das
Igrejas locais em conjunto com o Corpo
Pastoral, formando assim o Conselho
de cada Igreja.
Portanto, o mês de agosto é especial
para nós presbiterianos, afinal, nele
celebramos o aniversário do
presbiterianismo. No dia 12/08, mercê
de Deus, celebraremos o 163º
aniversário da Igreja Presbiteriana do
Brasil (1859-2022) e no dia 26/08, o
110º aniversário de nossa amada
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte (1912-2022). Louvado seja o
SENHOR por tão rica história.
Rev. Edson Costa Silva
www.ipb.org.br/ipb/historia
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Hoje, primeiro domingo de agosto, comemoramos o Dia do Presbítero e temos muitos motivos para
louvar e agradecer a Deus pelos Presbíteros da nossa Igreja, homens íntegros, tementes a Deus,
servos do Senhor. A SAF, em oração, roga ao SENHOR as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um
de nossos irmãos Presbíteros.
Ser Presbítero é privilégio... É chamado exclusivo; é dom concedido.
Ser Presbítero é pastorear... Orar, acompanhar e cuidar.
Ser Presbítero é vigiar... Zelar, aconselhar.
Ser Presbítero é ver-se o menor... É o que convêm, o que de pé o mantém.
Ser Presbítero é falar do Maior... d'Aquele que excede, O que não se mede.
Ser Presbítero é liderar... Responsabilidade e exemplo.
Ser Presbítero é colaborar... Ter agilidade e prontidão.
Ser Presbítero é combater... O lobo voraz, a falácia mordaz.
Ser Presbítero é amar... O Deus sublime, o próximo como a si.
Ser Presbítero é difícil... É o pecador que deve tratar o pecado.
Ser Presbítero é vitalício... É estar pronto e sempre buscar se capacitar.
Ser Presbítero é aspirar... Aquela excelente obra na vida.
Ser Presbítero é proclamar... É proferir as virtudes da Vida.
Ser Presbítero é tomar parte... na Ceia Santa, na ordenação Sagrada.
Ser Presbítero é estar à parte... do mundo maligno, do pecado redivivo.
Ser Presbítero é ser humano... mas evitar o pecado e o engano.
Ser Presbítero é emoção, é ser o ancião.
Ser Presbítero é vocação. Sê Presbítero de coração!
“Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.”
(1 Co 4.2)
(Texto adaptado da Revista Ultimato, agosto/2014)
Reunião de Oração Presencial: terça-feira às 8h30 e às 14h30, na Sala da SAF.
Você é nosso convidado para o Culto de Ação de Graças, dia 24 de agosto, em comemoração aos 110
anos da SAF.

4

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje: Carlos Galvão, Cláudio Murilo, Rodrigo Pitta, Emerson Cunha, Vinícius Nascimento
e Valter Lopes
Reunião de Oração, amanhã, 08/08: Saul Nogueira
Estudo Bíblico, quinta-feira, 11/08: Sérgio Maciel
Sexta Jovem, 12/08: Mateus
Sábado, 13/08: Ariel Augusto

UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO PLENÁRIA
O Presidente da União de Mocidade Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, Vinicius Alves dos Santos, convoca a Sociedade para a segunda
Reunião Plenária deste ano, a realizar-se no domingo, 14, na Sala da UMP, às 17h em
primeira convocação, com quorum de metade mais um dos Sócios, e em segunda
convocação às 17h30min, com a presença de pelo menos um terço dos Sócios. Na
oportunidade abordaremos e deliberaremos sobre as atividades do segundo
semestre, arrolamentos e desarrolamentos de Membros e prestação de contas do
Caixa da Sociedade. Pedimos aos irmãos que sejam pontuais. Associe-se à UMP!
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão." 1 Co 15.58

CEIA DO SENHOR NO PRÓXIMO DOMINGO
No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para este solene sacramento. Venham à Mesa, convida o SENHOR.

MINISTÉRIO DE CASAIS
Convidamos todos os casais para nos reunirmos no dia 20 de agosto (sábado), às
19h30, no Salão Social da Igreja, para ouvirmos a Palavra de Deus, ministrada pelo
Rev. Giovan Casteluber, momento de edificação. Cada casal deve trazer um prato de
salgado para a confraternização.
Informamos que haverá atividade para as crianças.
Participe conosco e seja edificado em seu relacionamento conjugal e familiar.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
RIQUEZAS DE UM HOMEM CRISTÃO
“Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as
riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Quando,
removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então, os
cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância
para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas.”
(Provérbios 27.23-27).
A passagem acima começa com uma exortação à diligência, especificamente no sentido de
conhecer a situação dos seus negócios. Porém, tal diligência não exclui “buscar primeiro o
reino de Deus” (Mt 6.33), pois o versículo seguinte nos diz que a necessidade de sermos
diligentes nos nossos negócios é precisamente porque as riquezas não são para sempre. A
safra vem e vai, e, nesse meio tempo, os rebanhos irão suprir sua necessidade de roupa e
comida. Isso ecoa a sabedoria de Eclesiastes, que nos mostra que devemos estar por dentro
das nossas finanças porque tudo é vaidade, pode ser passageiro. Assim procedendo,
evitamos a idolatria da cobiça, que busca o dinheiro, na crença patética de que ele é a coisa
mais importante que existe. Da mesma forma e com a mesma diligência, também devemos
evitar a preguiça, que se recusa a buscar o trabalho e o sustento daí decorrente, na crença
tola de que o descanso é a coisa mais importante da vida.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal!
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Procure a Diretoria
para incluí-lo no nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e
programações;
2. Oremos por nossos Diáconos, Presbíteros e Pastores;
3. Participe do Culto organizado pela Federação de Homens do Presbitério Belo Horizonte
(PBHZ), a realizar-se, mercê de Deus, em 13/08 (sábado), às 19h na IPB Serra. O Pregador
será o Rev. Celson Gomes;
4. Participe do Culto na Congregação Nova Suíça, domingo 21, às 17h30 quando nossa UPH
conduzirá aquele serviço de adoração;
5. Em novembro teremos o 1º Encontro de Homens da PIPBH, no Acampamento Ebenézer.
A programação será imperdível. Oremos desde já.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal ela também é uma forma de servir ao Senhor,
principalmente nas coisas concernentes à adoração pública. Procure chegar antes dos
horários dos Cultos, utilizando os minutos que os antecedem para se preparar em oração
para este serviço santo e então dedicar-se a Deus de maneira conveniente.
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PRIMEIRO DOMINGO DE AGOSTO, DIA DO PRESBÍTERO
No calendário de datas comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o dia 05 de
agosto é o Dia do Presbítero e a Igreja comemora esta data no primeiro domingo do
referido mês. No Sistema de Governo Presbiteriano existem o Presbítero Docente e
o Presbítero Regente, sendo os Docentes chamados Ministros do Evangelho,
Pastores ou Reverendos, responsáveis por dirigir e doutrinar a Igreja, conduzindo o
rebanho nos caminhos do Senhor.
Os Presbíteros Regentes são eleitos pela Assembleia, responsáveis pela
Administração da Igreja e que, ao lado dos Pastores, compõem o Conselho,
conforme já mencionamos na Pastoral.
Diz a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil:
Art. 50: O Presbítero Regente é o representante imediato do povo, por este eleito e
ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o Pastor, exercer o governo e a
disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a que pertencer, bem como pelos de toda
a comunidade, quando para isso eleito ou designado.
Art.51: Compete ao Presbítero:
a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de
admoestações particulares;
b) auxiliar o Pastor no trabalho de visitas;
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude;
d) orar com os crentes e por eles;
e) informar o Pastor dos casos de doenças e aflições;
f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
g) tomar parte na ordenação de Ministros e Oficiais; e
h) representar o Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
Art. 52: O Presbítero tem, nos Concílios da Igreja, autoridade igual à dos ministros.
Louvamos a Deus pelos nossos Presbíteros e os parabenizamos pelo seu dia. Que o
Eterno Deus continue capacitando-os e usando a cada um para Sua glória e o bem da
Igreja de Cristo.

QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial,
no horário das 19h30às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão
acompanhar os Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
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Entre os dias 24 e 31/07 o Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) esteve
reunido na Igreja Presbiteriana de Cuiabá
(MT), em Reunião Ordinária que acontece a
cada quatro anos.
Esta Reunião é sempre uma rica oportunidade
de unir irmãos de todos os lugares do nosso
país, com suas diferentes culturas e sotaques,
mas com o mesmo propósito. Durante a reunião, foram discutidos diversos assuntos de
grande importância para nossa denominação, tempo de reflexão sobre os próximos
desafios da Igreja Presbiteriana do Brasil.
A Igreja se posicionou com firmeza nos assuntos levados ao Plenário, mantendo seu
objetivo maior, conforme prescrito em nossa Constituição, art. 2º: “A Igreja
Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e verdade, pregar
o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda e "ensinar os
fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na
sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de
fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo".
A Mesa do Supremo Concílio, eleita para o quadriênio 2022-2026, ficou assim
composta:
Presidente: Rev. Roberto Brasileiro Silva, (MG)
Vice-presidente: Rev. Marcos Antonio Serjo da Costa, (MT)
Secretários Temporários:
1° Secretário: Presb. George Santos de Almeida, (BA)
2° Secretário: Rev. José Romeu da Silva, (RN)
3° Secretário: Presb. Marco Aurélio Ribeiro, (SP)
4° Secretário: Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto, (SP)
Alguns números da reunião:
- Documentos avaliados pelas Comissões e votados em Plenário:288
- Sínodos participantes: 87
- Presbitérios representados: 372
- Deputados (designação dos Pastores e Presbíteros presentes): 1354
- Membros ex-oficio, Correspondentes, Visitantes e Delegações Estrangeiras: cerca de
200 pessoas, chegando a um total de aproximadamente 1.500 presentes na reunião.
Todos unidos com um único objetivo, que é manter a Igreja Presbiteriana do Brasil
sempre fiel às Sagradas Escrituras.
As resoluções podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico:
https://sc.icalvinus.app
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VISITANTE ILUSTRE
Após uma produtiva e abençoada semana participando da 40ª Reunião Ordinária do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Cuiabá (MT), o Rev.
Solanki chegou à Belo Horizonte. Ele é Pastor da Igreja Presbiteriana Reformada da
Índia, denominação ainda incipiente, fruto do esforço da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte naquele país, em parceria com a Agência
Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT) e outras Igrejas de nossa
Federação. O querido Reverendo também é Coordenador de Campo e Professor do
Instituto Bíblico na região oeste daquele país, que tem a finalidade de formar e
capacitar irmãos indianos para a Seara do Senhor.
Nestes primeiros dias na capital mineira, entre uma atividade e outra, o Rev. Solanki
tem demonstrado grande apreço pela culinária mineira, tendo já experimentado o
nosso feijão tropeiro e o famoso pão de queijo. Durante sua estada em Belo
Horizonte, ele falará do Projeto de Educação Teológica e de plantio de Igrejas na
Índia. Neste domingo o Rev. Solanki ministrará aula na Classe de Apologética da
Escola Dominical e pregará nos Cultos das 11h e 19h.
A presença de nosso querido irmão entre nós nos desafia a interceder e a nos
envolver ainda mais com o avanço do evangelho de Cristo até aos confins da terra.

LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja e são enviados para os e-mails dos
Membros ou para qualquer pessoa que desejar recebê-los semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, informamos que ele está disponível nas lojas
virtuais de aplicativos para telefones móveis. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” em
qualquer dessas lojas. O aplicativo 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.
Caso não tenha e-mail, nem possa “baixar” o aplicativo, temos a opção do Boletim
impresso, disponível à porta da Igreja, juntamente com as Liturgias dos Cultos.
É importante que você leia o Boletim para conhecer os fatos da vida da nossa amada Igreja.
Sem desmerecer estes tempos de redes sociais e comunicações rápidas, o Boletim é o
ÓRGÃO OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA IGREJA, feito com muito carinho e dedicação
para uma informação clara e segura à Congregação da PIPBH. Além disso, no Boletim você
encontra a “Palavra Pastoral” para sua edificação e crescimento no conhecimento do
Senhor Jesus. Portanto, leia o Boletim e seja informado e abençoado.
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ESCOLA DOMINICAL NESTE SEMESTRE
Iniciamos o mês de agosto e com ele retomamos as atividades regulares da Escola Dominical,
oferecendo aos irmãos, além das Classes do Departamento Infantil e Intermediário, as seguintes:
Catecúmenos: Profs. Presbíteros Rubem e Anderson Fleming, Sala 301. Esta classe é destinada
àqueles que desejam conhecer os princípios que alicerçam a nossa fé em Jesus, além de apresentar o
sistema presbiteriano. É imprescindível para os irmãos que almejam se tornar membros da Igreja.
Doutrinas Estruturais da Graça: Profs. Presbíteros Valério Márcio e Ilton Elias, Sala 412. Dos
ídolos para Deus; O batismo com o Espírito; Vida de oração; Combatendo o inimigo; Os falsos
profetas; Compartilhando a Fé. Estes e outros temas são abordados na Classe de “Doutrinas
Estruturais da Graça”. Baseada no material produzido pelo Rev. Leandro Lima, permite a assimilação
desses conteúdos de maneira objetiva.
Dilemas do dia a dia: Prof. Simonton, Sala 411. Você já deve ter se deparado com perguntas do tipo:
Qual o sentido da vida? Posso ser um desigrejado? Como encarar a minha ansiedade? Como posso
abençoar a minha família? Como falar de Jesus sem ofender as pessoas? Como colocar minha fé em
palavras? Esses dilemas e muitos outros são tratados à luz da Palavra de Deus, de maneira interativa e
dinâmica permitindo um aprendizado “personalizado”.
Senhoras e Senhores: Profs. Presbítero Erdman, Fátima, Bethese e Jaqueline, Sala 101. Uma
Classe onde se discutem grandes temas bíblicos, esta Classe tem crescido semestre após semestre.
Destina-se a homens e mulheres adultos.
Adultos II: Prof. Presbítero Marcos Vieira, Sala 303. Tema: Encontros e reencontros com Jesus,
milagres e parábolas do nosso Senhor. A Classe pretende instigar o aluno a refletir e desejar se
aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus.
Relacionamentos: Prof. Presbítero Marco Paiva. Funcionará na “Casa” (esquina da rua Ceará com
G. Dias). Esta classe tem o objetivo de preparar os irmãos para lidarem com os relacionamentos, à luz
da Palavra de Deus. As primeiras aulas tratam da Bíblia como regra de fé e prática, seguidas por aulas
abordando o Pecado, a Graça Comum e a Graça Especial, casamento, relação entre pais e filhos, como
lidar com a viuvez, como lidar com a velhice e a morte, adultos solteiros, dentre outros temas que lhe
permitirão contribuir ainda mais para a Comunhão no Corpo de Cristo.
Na viração do dia: Esta Classe funcionará duas vezes por mês, em horário vespertino (17h45min às
18h45min), com Professores convidados. Visa proporcionar àqueles que não têm a oportunidade de
assistir aulas regulares da Escola Dominical, como Professores, principalmente. Nossa primeira, dia
14 de agosto, tratará do tema “Revelação de Deus: Progressiva, histórica, adaptável e orgânica”.
Outras informações podem ser obtidas com o Pb. Marco Paiva.
Panorama Bíblico: Profs. Presbítero Hildemar Jr., Marise, Diácono Paulo Falcão, e Cláudia. Sala
407. Como o nome sugere, traz uma abordagem panorâmica sobre toda a Palavra de Deus.
Apologética: Professores: Pastores da PIPBH, no Templo. Esta classe tem o objetivo de capacitar os
alunos a estarem “sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos
pedir a razão da esperança que há em vós” (1Pe 3.15), com uma abordagem teológica e prática e
conteúdo profundo.
Aproveite as oportunidades oferecidas pela nossa Escola Dominical e cresça em graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pb. Marco Antônio - Superintendente da Escola Dominical
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ANIVERSARIANTES
07/08
Altamira Paula Lima Salum
Cícera Gomes do Nascimento
Flaviane Ferreira Cunha Lasmar
Gustavo Catizani Faria
08/08
Amália Larissa Rickli Séllos
Leir Ferreira Gomide
09/08
Gabriel Rocha Cardoso
Glauber Barbosa Porto
Kleber Alberto Nogueira
Lúcia Neila Meireles da Silveira
Yohan Diniz Penido
10/08
Paolo Enrico Iacomo Fulloni
11/08
Maria Monica Gonzaga Fernandes
Mateus Cardoso Mattos de Oliveira
Patricia Cristina Silva Lima Fernandes
Peterson Isaac Gomes e Silva
Rafael Lopes da Costa
12/08
Beatriz Valadão Doehler
Carolina Jardim de Souza Ferreira
Rayssa Fernanda da Rocha Fernandes
Sarah Zaghi Borges Reis
13/08
Ivan Tanure Sant´Anna
Natanias Bertolini Bueno
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