1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 27 DE SETEMBRO DE 2020

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

MENSAGEM PASTORAL

CAMINHANDO PELO "ECLESIASTES"
Quem sou eu? De onde vim? Por que
estou aqui? O que devo fazer? Para
onde vou? Afinal, qual o propósito da
vida? Estas são perguntas existenciais
profundas, que o sábio procura
responder no livro do Eclesiastes.

humano (4.4,7,8,16), da cobiça e das
riquezas (5.8-20) e da acumulação de
bens (6.1-12). No final, o sábio escritor
mais uma vez destaca: "Vaidade de
vaidade, diz o Pregador, tudo é vaidade"
(12.8).

Ao aplicar Eclesiastes ao contexto
pandêmico que vivemos neste ano,
descobrimos que o livro é riquíssimo em
lições sobre VALORES versus
FUTILIDADES. Esse é o tema que
estamos trabalhando ao estudar esse
precioso livro. Dentre as lições que a
pandemia tem nos ensinado, está a
necessidade de repensar nossa vida e
nossos valores. O que devemos
priorizar? O que são valores eternos? O
que são futilidades? Será que não
temos corrido atrás do vento?

Mas quando o autor diz que tudo é
vaidade, o que ele realmente quer dizer
com isso? Por exemplo: ele diz que toda
sabedoria e todo trabalho dos homens
debaixo do sol são vaidades. Então isso
significa que as pessoas devem
abandonar suas responsabilidades e
viver uma vida sem compromissos? Ou
então que as pessoas devem adotar
uma reclusão total da vida em
sociedade e das coisas materiais e viver
uma vida ascética? Em que sentido tudo
é vaidade?

A declaração "vaidade de vaidades,
tudo é vaidade" feita logo no início do
livro (cap. 1, verso 2), aponta para o
caráter transitório das realizações
humanas. Salomão, ou quem escreveu
sobre a sua vida, diz que após atentar
para todas as obras debaixo do sol, ele
percebeu que tudo era vaidade e os
esforços dos homens eram tão vãos
quanto correr atrás do vento (1.14).

De fato, a palavra vaidade é muito
frequente no texto do Eclesiastes. Ela
aparece mais de trinta vezes e na
maioria das vezes em que a palavra é
mencionada, fica claro que no contexto
do livro, vaidade quer dizer basicamente
inutilidade, vapor, fumaça, algo sem
valor eterno e por vezes o escritor
bíblico conecta a ideia de vaidade com a
tolice de "correr atrás do vento"
(1.14,17). Mas os intérpretes bíblicos
destacam que o autor do Eclesiastes
emprega essa palavra não apenas num
único sentido. John MacArthur diz que
Salomão usa essa palavra para denotar
que a atividade humana sobre a face da
terra é: 1) efêmera, tão transitória
quanto a neblina; 2) fútil, no contexto da

O escritor sacro desenvolve esse tema
e fala da vaidade nos vários aspectos da
vida. Ele fala sobre a vaidade das
possessões terrenas (2.1-11), da
sabedoria humana (2.12-17), do esforço
do homem e suas realizações (2.18-26),
da inveja, do egoísmo e do poder
2

condição amaldiçoada do universo por
causa do pecado; e 3) incompreensível,
no que diz respeito às questões
inexplicáveis da vida.
Assim, frequentemente o autor fala da
vaidade ao enfatizar a incompreensão
humana diante dos propósitos
soberanos de Deus. Ele observa a
sabedoria e as obras dos homens e
percebe como tudo isso é frágil, vazio e
transitório diante do Deus que governa
todas as coisas debaixo do sol de
acordo com o seu plano eterno.
O que o texto sacro objetiva nos ensinar
neste precioso livro é que, à parte de
Deus, tudo é vaidade e ao concluir que
tudo é vaidade, o escritor não ensina o
desprezo pela vida e muito menos
incentiva a ociosidade, definitivamente.
Na verdade, seu objetivo é destacar que
o homem só pode encontrar plena
satisfação em Deus e que os prazeres,
os méritos e os trabalhos terrenos, não
podem dar verdadeiro significado à
vida, pois tudo isso é passageiro, tudo é
vaidade. Mas aquele que teme ao
Senhor, reconhece que tudo o que ele
desfruta nesta terra é dom de Deus
(3.13; 5.19). Então Salomão ordena que
o crente trabalhe arduamente e desfrute
da vida, apesar de sua futilidade (9.710), afinal, mesmo que a vida terrena
seja passageira, nossas obras têm
implicações eternas.
Ao mesmo tempo que o autor diz que
tudo é vaidade, também diz que de tudo
o que se tem ouvido, a suma é: "Teme a
Deus e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo homem"
(12.13), e ainda mais, Deus há de trazer
a juízo todas as obras, "até as que estão

escondidas, quer sejam boas, quer
sejam más." (12.13-14). Ou seja,
quando ele finalmente chega à visão
teleológica, uma visão de finalidade, do
que acontece no fim, a lição que ele nos
ensina é que viver à luz do objetivo final
de nossas vidas é que significa
sabedoria.
À medida que envelhecemos, sentimos
em nossos corações e mentes que tem
que haver algo mais satisfatório, algo
maior que os prazeres desta vida e
assim, mais sensíveis para ouvir a voz
do sábio no Eclesiastes, percebemos
que fomos feitos para Deus, e nossas
almas estarão sempre inquietas até que
o conheçamos. Como disse Agostinho
nas "Confissões": "Criaste-nos para Ti ó
Deus e nossa alma somente encontrará
verdadeiro descanso quando voltarmos
para Ti". O livro termina afirmando que o
temor a Deus, a submissão à sua
Palavra e a convicção de que o Juízo de
Deus chegará, evidenciam a verdadeira
sabedoria para um viver esperançoso e
consciente, com significado. Esta é a
resposta adequada diante da realidade
do governo do Senhor. Por isso, sem
viver nesta perspectiva, tudo é vaidade.
Não permita que a sua vida seja
marcada por aquilo que caracteriza uma
vida meramente debaixo do sol, com
ciclos intermináveis, busca de
satisfação humana, corrida atrás do
vento, mas sim, por realidades que
estão além do sol. Que em meio à rotina
da vida possamos encontrar, em
CRISTO, a novidade de vida que nos faz
viver, para a sua glória, amém.
Rev. Edson Costa Silva
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
1. A SAF comemorou o Dia da Escola Dominical (ED) realizando uma reunião
virtual com os professores da ED no sábado, dia 19/09. Foram momentos de
gratidão a Deus pela vida de nossos docentes que se dedicam a viver e ensinar
sobre as verdades do Evangelho. Continuamos orando (em pares) pela nossa
Escola Dominical e pelos nossos professores. Que Deus muito os abençoe!!!
2. Reunião da Comissão Executiva: terça-feira, 29/09, 15h - Convocamos a
Diretoria e Coordenadoras para a reunião de nossa Comissão Executiva, através
da Plataforma Virtual Zoom. O "link" para acesso à Sala Virtual será encaminhado
momentos antes da reunião. Aguardamos você!!!
3. Reunião de Oração Virtual - terça-feira, dia 29/09
Mês de Setembro, mês da Primavera, da Pátria, dos Seminários e dos
Seminaristas.
Motivos de oração
✔Pela proteção, pelos livramentos e pelas misericórdias do Senhor para
conosco, nossas famílias e nossa Igreja;
✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre nossos irmãos
enfermos e suas famílias, assim como aos enlutados de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados;
✔Pelas famílias de nossa Igreja;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
✔Por nossas Sociedades Internas, ASPACAM, pelas Congregações, pelos
profissionais do Hospital Evangélico e pela liderança da Igreja;
✔Para que Deus ilumine e dirija nossos governantes na adoção de medidas para
minimizar os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais dessa
área, pelo pessoal da limpeza urbana e da segurança pública, que estão na linha
de frente no socorro e cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da SAF
para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
INTIMIDADE E COMUNHÃO
"A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a
sua aliança." (Salmo 25, verso 14)
Ao falarmos com o Pai, em oração, nosso desejo e objetivo deve ser a
INTIMIDADE e a COMUNHÃO. Lembremos que temos um Pai. Portanto não
somos órfãos, pois o órfão não sabe o que é AMOR de pai, não sabe o que é ser
carregado, colocado na cama, amado, ensinado e consolado. Temos um Pai que
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nos ama e que devemos amar também; e que tem enorme prazer em nos atender!
A oração nos aproxima de Deus e nos ensina a ser submissos à vontade dele.
Oremos com confiança, mas em humildade; com fé e perseverança, mas sabendo
que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. (Contribuição do
Departamento Noeme)
Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por
telefone, com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar
um grupo de whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.
Com gratidão.
Rosane Arumáa - Presidente.
SAF NA PANDEMIA – ATIVIDADES 2020
"Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu sou Deus, e não há outro
semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a
antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá
de pé, farei toda a minha vontade." (Is. 46. 9-10)
Nós não imaginávamos como seria nosso trabalho na Seara do Senhor sem nossas
reuniões na Igreja, nas casas das irmãs, sem as visitas aos hospitais, casas de repouso,
etc. Mas nosso Deus nos mostrou o quanto nós podemos fazer de maneira individual e ao
mesmo tempo juntas com o mesmo objetivo, colocando nossos planos nas mãos DELE
em oração. Assim, iniciamos uma jornada contínua, cada uma dedicando seu tempo e seu
dom a serviço do Reino, sem sabermos quando iríamos parar, mas estávamos certas de
que era esse o Plano de Deus. Logo no início da pandemia, começamos o trabalho de
confecção de máscaras para o Hospital Evangélico e hoje já atingimos 10.000 unidades,
feitas com dedicação e carinho.
Temos organizado a logística desse trabalho e através da campanha "Fazer o bem faz
bem", com a ajuda da Junta Diaconal, estamos conseguindo manter esse trabalho
missionário. A demanda no hospital ainda é grande e precisamos continuar contando com
as doações dos irmãos.
Mensalmente entregamos cestas básicas, acompanhadas de livretos, Novos
Testamentos ou exemplares da "SAF em Revista", com objetivo de levar a Palavra de
Deus a famílias desempregadas e desassistidas nestes tempos. Demos continuidade às
nossas reuniões de Oração, usando o formato online, às terças-feiras pela manhã e à
tarde, orando por vários motivos a cada mês e umas pelas outras. Mantivemos nossas
reuniões Plenárias e Departamentais, mensalmente, repassando às Sócias aquilo que
está proposto em nossa agenda para o ano de 2020. A forma de celebrar as datas
importantes na nossa comunidade foi remodelada e assim nossas irmãs estenderam os
"pares de oração" em datas especiais como Dia do Diácono e Dia do Presbítero, Dia do
Adolescente Presbiteriano, comunicando que a SAF estava orando por eles. Além disso,
fizemos encontros com os adolescentes pela Plataforma Zoom, onde conversamos e
oramos com eles e por eles.
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Quanto aos nossos Pastores, nossas crianças e famílias de nossa Igreja, temos orado por
todos, semanalmente, às terças-feiras, em nossas Reuniões de Oração. A SAF também
se mantém em oração pelos Missionários e pelas missões e por meio de suas Sócias,
contribui com nossos Missionários mais próximos. Na oportunidade do Mês das Missões
(agosto), fizemos contato com nossos Missionários, através de nossa Secretária de
Missões, o que nos possibilitou identificar algumas necessidades para o trabalho daqueles
irmãos durante esta pandemia.
Principais ações:
- Doação de um violão para os trabalhos de evangelização em hospitais e à missão em
Pará de Minas (MG);
- Doação de equipamentos para a moradia de um Missionário em BH;
- Doação de 100 (cem) kits de higiene pessoal e produtos para cesta básica para o trabalho
missionário do Projeto "Nossa Missão";
- Doação de recursos financeiros para uso na missão "Disque Paz";
- Doação de 32 Bíblias e 22 Novos Testamentos para a Missão "Portas Abertas" bem como
ajuda para tratamento de saúde da Missionária;
- Confecção de "banners" para a Missão A.E.I (Alfabetização e Evangelização
Internacional), para uso na apresentação de aulas on line na formação de alfabetizadores
em todo o Brasil (em andamento);
Apesar da privação dos encontros presenciais, continuamos nos envolvendo com nossa
comunidade por meio de projetos. Assim, foi criado o Projeto "Gestantes 2020". Neste
Projeto, irmãs da SAF oram pelas mamães e dão assistência emocional, demonstrando
amizade, calor humano e carinho nesses momentos de reclusão social. Incluímos em
nossas atividades o apoio ao Projeto do CRC (Centro de Referência Cristã), em
Contagem.
Mobilizamos vários irmãos e recebemos a contribuição do Diácono Aldemir (mobiliário) e
de nossa irmã, Cristiana Galante (engenharia), que fizeram projetos para tornar aquele
local mais aprazível e seguro para as 95 (noventa e cinco) crianças matriculadas na
Instituição.
O Presbítero Anderson Fleming, Presidente da Aspacam, tem administrado os recursos
das doações das Sócias e de algumas irmãs da Igreja. Cremos que, pela graça de Deus,
alcançaremos os recursos necessários à conclusão das obras e para isso contamos com a
contribuição de todos os irmãos para que nosso Centro de Referência Cristã reabra e
continue ofertando seus serviços e sendo espaço para a evangelização na comunidade
onde está inserido.
Em setembro comemoramos o Mês do Seminarista e aproveitando a data, nossas irmãs
estão orando por todos os Seminaristas do Seminário Presbiteriano "Rev. Denoel
Nicodemos Eller" e como nossa Igreja assiste a dois Seminaristas, a SAF os presenteou
com recursos financeiros para compra de livros pelo Dia do Seminarista. Irmãos, embora
os tempos sejam difíceis, nosso Deus não nos tem faltado. A sua proteção, a sua
soberania, está presente no nosso dia a dia.
Portanto, a ELE TODA HONRA E GLÓRIA.
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ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja do Youtube, o Rev. Raimundo
tem ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates",
relacionando a fé cristã com a realidade que nos rodeia.
O objetivo é buscar, na Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e
práticos enfrentados nas diversas áreas da vida contemporânea e assim
oferecer auxílio para que os cristãos sejam melhores discípulos e
testemunhas de Cristo na família, no trabalho, na academia, no lazer, etc.
Participe!

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos
grupos de whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail.
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua
Santa Palavra.

CATECÚMENOS - CLASSE VIRTUAL
A Classe Virtual de Catecúmenos já iniciou as atividades desde 13/09, pela
Plataforma Zoom, no horário das 9h às 10h10.
A frequência mínima para candidatar-se à Profissão de Fé e Batismo é de 75%
(setenta e cinco por cento) e o link para acesso à Sala de Aula Virtual é
encaminhado aos alunos inscritos, via whatsapp, cerca de 15 (quinze) minutos
antes do início das atividades de cada domingo.
Não perca esta oportunidade de crescer no conhecimento do Senhor Jesus e
de preparar-se para ser membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte. Caso você tenha interesse em participar, entre em contato com a
Secretaria da Igreja ou com o Pb. Valério Márcio (99204-8225). Sua
participação será motivo de grande alegria para nós.
7

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei
os seus pecados e sararei a sua terra". (2Cr 7.14)
Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda
mais, "sem cessar". Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto
mais em tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão, pois na intercessão apresentamos as necessidades
e preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a
dádiva do amor ao próximo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
A partir da segunda-feira, 14/09, retornamos às Reuniões de Oração, de forma
presencial, em novo horário: das 18h às 19h. Todo o protocolo de segurança
sanitária já utilizado nos cultos será observado para este momento de reunião.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos
grupos de wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Escolha o momento apropriado e participe conosco destes momentos de
enlevo espiritual.
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MINISTÉRIO DE CASAIS
"Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor." (Efésios 5.15-17)
"Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade."
(Colossenses 3.12)
Queridos Casais,
Muito se tem falado que neste momento de pandemia os casais encontram-se expostos a
uma intensificação dos momentos e experiências juntos ao ponto de serem geradas
dificuldades na continuidade do relacionamento.
Isto acontece muitas vezes porque pequenos problemas não são resolvidos, porque a
comunicação não tem sido boa, porque nosso senso de justiça própria prevalece ao ponto
de nos considerarmos merecedores de mais do que temos recebido, bem como porque
não temos buscado cultivar uma postura compassiva, um coração pronto a perdoar.
Deus nos prova com lutas as mais diversas, mas principalmente porque, muitas vezes, não
estamos dispostos a amar como Cristo ama a sua Igreja ou de nos submetermos a esse
amor. Colhemos frutos que trazem tristeza e dor a nós e aos nossos queridos. Mas essa
não é uma luta apenas nossa, mas uma guerra espiritual que visa destruir a obra de Deus
na vida dos casais, afastando aqueles que Ele uniu e fortalece para viverem a experiência
profética do relacionamento de Cristo e sua Igreja, que está sendo preparada para ser
resgatada no dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo.
Portanto, se você enfrenta dificuldades, ora maiores, ora menores, ajoelhe-se diante de
Deus pedindo que Ele sustente o seu compromisso de amar e de submeter-se ao seu
amor, esvaziando-o de sua justiça própria e revestindo-o da ação do Espírito Santo em
suas atitudes, escolhas e posturas. Faça uma autoavaliação no espelho, à luz da Palavra
de Deus.
Peça a Deus um coração mais humilde e uma disposição maior de considerar as
dificuldades que o seu cônjuge também enfrenta. Peça a Deus a oportunidade de ser mais
parecido com o seu filho, Jesus Cristo. Ore pelo seu cônjuge e com ele, posicionando-se
humildemente como instrumento da graça de Deus para abençoá-lo. Não seja derrotado
nessa guerra. Invista no seu casamento.
Invista também no seu relacionamento com o Senhor dos Exércitos para você ser
vitorioso! E glorifique ao seu Deus vivendo dia-a-dia o seu casamento em santidade, com
um coração ensinável e perdoador, oferecendo muito amor e carinho ao seu cônjuge.
Se precisarem de alguma ajuda, se desejarem orar conosco, será motivo de alegria em
Deus poder servi-los assim. Que Deus nos abençoe como casais!
Liderança do Ministério de Casais da 1IPBH
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DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
Natal, a vitória sobre o medo

O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas
vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a
luz. O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos os anos,
o período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor
nos deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna." (João 3.16).
O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós. Com 31 mensagens dedicadas a
contar a incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial
na Vitória sobre o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar
e alcançar vidas.
O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Os
exemplares deverão chegar em novembro, mas os irmãos já podem fazer
os pedidos através do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273.
4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o "Cada Dia Natal" para presentear a
quem você ama.
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ANIVERSARIANTES

27/09
Catarina Froes Pitta Maciel
Fernanda dos Santos Vidal
Herica Patrícia Santos Barbosa
28/09
Alda Brasil Rocha
Ceci Gibram Silva
30/09
Josué Cintra Alves Xambre Santos
Luiz Cleive Ribeiro Ferraz de Almeida
Rebeca Gabriel de Vasconcelos Silveira
01/10
Luca Scherrer Fulloni
02/10
Deborah Hannah Souza Bussinger
Luciano Jorge Barreto Salum
Luiza Duarte Leite Porto
Paulo Bernardes Falcão
Talita Oliveira Leonel
03/10
Itamar Moutinho Gherardi
Maurilio do Nascimento Nogueira
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20 - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do mês
Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração
Terça-feira: 8h30 e 14h30
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h
Reunião de oração no salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
Estudo Bíblico Doutrinário
Sexta-feira: 20h
Sexta-Jovem, no Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!
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CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de Minas
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom Despacho
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São João,
Contagem-MG / Parceria IP Novo
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

