1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 10 DE ABRIL DE 2022

TEMA ANUAL: “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.

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

MENSAGEM PASTORAL

O BANQUETE ESPIRITUAL DO CRENTE

“Porque eu recebi do Senhor o que
também vos entreguei: que o
Senhor Jesus, na noite em que foi
traído, tomou o pão”. (1Co 11.23)
Quando participamos da Ceia do
SENHOR, participamos de um
momento de grande edificação
espiritual na vida da Igreja.
Este solene Sacramento é um ato de
culto que tem a forma de uma
refeição cerimonial, na qual os
servos de Cristo participam do pão e
do vinho, para rememorar sua
morte e celebrar o novo
relacionamento segundo a aliança
que eles desfrutam com Deus.
Diz a Confissão de Fé de
Westminster, um dos nossos
Símbolos de Fé: “Na noite em que
foi traído, nosso Senhor Jesus
Cristo instituiu o sacramento de
seu corpo e sangue, chamado Ceia
do Senhor, para ser observado em
sua Igreja até o fim do mundo,
para ser uma lembrança perpétua
do sacrifício que em sua morte ele
fez de si mesmo; para selar, aos
verdadeiros crentes, todos os
benefícios provenientes desse
sacrifício para o seu nutrimento
espiritual e crescimento nele, e seu
compromisso de cumprir todos os
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seus deveres para com ele; e ser um
vínculo e penhor de sua comunhão
com ele e uns com os outros, como
membros do seu corpo místico”
(CFW, XXIX-1).
Os textos bíblicos que tratam da
Ceia e nos quais se baseia a
declaração acima são: Mt 26.26-29,
Mc 14.22-25, Lc 22.17-20, 1Co
10.16-21 e 11.17-34.
O sermão de Jesus em Jo 6.35-38,
quando o Mestre falou a respeito de
si mesmo como o pão da vida e da
necessidade de alimentar-se dele,
comendo a sua carne e bebendo o
seu sangue, foi pregado antes da
instituição da Ceia e é melhor
entendido como tratando daquilo
que a Ceia significa, ou seja, a
comunhão do crente com Cristo,
pela fé, ao invés da Ceia em si.
Nos tempos da Reforma, questões
sobre a presença de Cristo na Ceia e
da relação desta com a morte
vicária dele, foram assuntos de
intensa controvérsia e ainda hoje
não há consenso a respeito.
A teologia Católica Romana, por
exemplo, ensina que Cristo está
presente na Ceia pela
transubstanciação, como definida

pelo Quarto Concílio de Latrão, em
1215.
“Transubstanciação” significa que a
substância do pão e do vinho é
miraculosamente transformada em
corpo e sangue de Cristo. O pão e o
vinho não são mais pão e vinho,
embora pareçam ser.
Já a doutrina Luterana fala em
“consubstanciação”, ensinando que
o corpo e o sangue de Cristo estão
presentes “em, com e sob” a forma
de pão e vinho, que, em si mesmos
permanecem sendo pão e vinho. As
Igrejas Ortodoxas Orientais e
algumas Igrejas Anglicanas têm
uma crença semelhante.
Zuínglio, um dos Reformadores,
contemporâneo de Lutero, negou
que o Cristo glorificado, agora no
céu, esteja presente de qualquer
modo que palavras tais como
“corporalmente”, “fisicamente” ou
“localmente” possam sugerir.
O Reformador, João Calvino,
ensinou que enquanto o pão e o
vinho permanecem imutáveis, o
Espírito eleva o crente através da fé
para gozar da presença de Cristo de
um modo que é glorioso e real,
ainda que indescritível.
Todos os Reformadores insistiram
no fato de que na Mesa de

Comunhão, damos graças a Cristo
pela obra da expiação acabada e
aceita e denunciaram doutrinas que
apontavam para uma repetição do
sacrifício da cruz, que é todo
suficiente e realizado de uma vez
por todas.
A Ceia do Senhor refere-se à morte
de Jesus, ou seja, ao passado,
porém tem uma referência ao
presente, à nossa participação
corporativa em Cristo mediante a fé
e tem uma referência ao futuro,
encorajando o fiel em sua
caminhada diária e em sua
expectativa da segunda vinda do
Senhor.
A Ceia, na qual os cristãos recordam
o sofrimento que Cristo suportou
por eles, é uma marca distintiva da
religião cristã por todo o mundo.
Ela é o “Sacramento da
Permanência” e neste segundo
domingo do mês, por ocasião dos
três Cultos, estaremos mais uma
vez ao derredor da Mesa do Senhor
para participarmos deste banquete
espiritual. Assim como cantamos,
reafirmamos: “Venham à Mesa,
convida o SENHOR”.
Preparemo-nos para este momento
singular.
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente”
(Salmo 91.1)
Aquele que confia em Deus como seu protetor, descansa debaixo dos seus cuidados.
Esta afirmação é uma interpretação bem prática do que o salmista quer dizer, pois o
texto trata de uma promessa que requer de nós dependência, para assim desfrutarmos
dos cuidados do Altíssimo. Habitar no esconderijo de Deus e ser guardado por Ele
requer confiança nos seus propósitos e, se quisermos de fato receber as bênçãos dessa
promessa, precisamos entregar nossos caminhos ao Senhor. Mesmo diante de
algumas situações que nos assolam, nossos planos e metas deverão estar sob os
cuidados dEle, pois a sombra do Onipotente não é somente lugar de proteção, mas
lugar de dependência e comunhão com Ele. Confie em Deus e viva protegido pelo
grande “EU SOU”.
Reuniões de Oração Presenciais
Terça-feira às 8h30 (Departamento Evangelina Deslandes) e às 14h30.
Motivos de Oração:
- Gratidão pela salvação em Cristo;
- Acampamentos da Igreja;
- Enlutados, enfermos e desempregados;
- Famílias;
- Idosos, jovens e crianças;
- Conselho, Junta Diaconal e todos os Ministérios;
- Pastores e suas famílias;
Obs.: Use o Calendário Mensal de Orações, publicado ao final do Boletim, e ore
diariamente por um de nossos trabalhos missionários.
ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 10/04: Saul Nogueira, César, Paulo Falcão, Mateus, Sergio Maciel, João e Vinícius
Alves
Reunião de Oração, segunda-feira, 11/04: Paulo Gibram
Estudo Bíblico, quinta-feira, 14/04: Ariel Augusto
Sexta Jovem, 15/04: Bruno Cabaleiro
Sábado, 16/04: Armando Melillo e Djalma
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE
Convidamos os irmãos que mudaram de endereço (inclusive e-mail) ou de número telefônico
(fixo e/ou móvel) a entrar em contato com a Sra. Cristine, Secretária Pastoral, pelo número (31)
3273.7044, para nos informar. É importante mantermos nosso Rol de Membros atualizado.
Agradecemos a colaboração dos irmãos.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
SER HOMEM SEGUNDO A BÍBLIA - PARTE 4
4. Saber usar a virilidade se necessário;
Neste quarto ponto, gostaríamos de enfatizar a questão da virilidade, aqui entendida
primariamente como coragem. A Bíblia relata que Davi foi um homem segundo o coração de
Deus (At 13.22) e que reunia virtudes fantásticas, inclusive a coragem. Um exemplo claro
disso é que, ao perceber que o exército de Israel estava sendo humilhado pelos filisteus, Davi
resolveu enfrentar o gigante Golias (1Sm 17.11-46). Esta ação corajosa de Davi aponta para
uma característica primária da personalidade masculina, a coragem ou intrepidez, embora a
mesma Palavra de Deus nos mostre atos semelhantes praticados por mulheres. Contudo,
num mundo cujo foco tem sido a “feminização” da cultura, percebemos nitidamente da parte
dos adeptos do feminismo, certo desestímulo aos atos de coragem, que muitas vezes são
desestimulados. Não raro, há um incentivo para que os homens assumam seu “lado
feminino” e até mesmo situações como a de homens que ao verem uma barata gritam
desesperadamente com medo do inseto, são considerados normais e, pasmem, até
desejáveis. Alguma coisa está errada, não é mesmo? Ao contrário do que esta geração tem
ensinado, os homens precisam ser corajosos, fortes e destemidos.
As Escrituras dizem que logo após a morte de Moisés o Senhor chamou Josué, dizendo-lhe
que ele deveria ser forte e corajoso (Js 1.9), pois ao atravessar o rio Jordão ele teria de liderar
Israel em batalhas difíceis. O mesmo Josué, ao regressar da missão de observar a terra da
promessa juntamente com outros onze espias, contrapôs-se ao medo e ao pessimismo que
tomaram conta de dez deles e, juntamente com Calebe, com grande coragem, disse:
“Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela” (Nm 13.30).
Sansão inegavelmente foi um homem de coragem, não sendo poucas as vezes em que ele,
destemidamente, enfrentou os inimigos de seu povo (Jz 13-17). O que falar então de Elias, o
Profeta que corajosamente encarou os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal? (1Re 18.140). Também Daniel, Hananias, Misael e Azarias não negaram sua fé no SENHOR, mesmo
correndo o risco de morrerem, demonstrando enorme coragem. O primeiro enfrentou uma
cova cheia de leões famintos; os outros foram jogados numa grande fornalha. Homens de
coragem! Da mesma forma, hoje temos testemunhos de Missionários espalhados pelo
mundo, relatando toda sorte de situações difíceis e riscos enormes. Todos estes homens
foram e são corajosos, saíram de suas nações, deixaram suas famílias, navegaram por mares,
superaram obstáculos e até enfrentaram a morte, tudo por amor ao Evangelho.
Claro que ao afirmar que estes homens foram indivíduos de coragem, não estamos
defendendo que eles tenham sido super-heróis imbatíveis. Na verdade, esses mesmos
homens que a Bíblia e a história retratam como corajosos, em inúmeras situações sentiram
medo. Mas um homem corajoso é alguém que vence seus medos. Jesus nunca pretendeu que
seus seguidores temessem o presente e o futuro, mas sabia que eles, em sua caminhada e em
seu ministério, teriam de lidar com o medo. Em verdade, nosso Senhor sempre incentivou
seus discípulos a seguir corajosamente por todo o mundo pregando o Evangelho, na certeza
de que Ele estaria presente em todas as circunstâncias e adversidades (Mt 28.18-20).
Entretanto, apesar disso e dos exemplos bíblicos, o que temos visto nos dias de hoje é um
número significativo de homens com medo de enfrentar a vida, o trabalho, o ministério, bem
como as lutas relacionadas ao cotidiano. A consequência disso tem sido o surgimento de
homens acomodados, indispostos para enfrentar o desconhecido, frágeis, que não ousam
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casar-se, construir famílias, cuidar da esposa, educar filhos e muito mais.
Queridos irmãos, firmados no Senhor devemos combater o comodismo, adquirir coragem
para encarar os desafios que se nos apresentam, superar obstáculos ao nosso crescimento
espiritual, combater de forma diligente o pecado que tenazmente nos assedia e progredir na
graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória 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
CORAJOSOS, 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.Participe de nossas Reuniões de Oração aos domingos, das 17h às 17h30, na Igreja;
3. 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;
4.Também convidamos os irmãos para o Culto na Congregação Nova Suíça no domingo
17/04, às 17h30, quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.

PARA COLOCAR NA AGENDA: ENCONTRO DA FAMÍLIA, 30/04
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 7h30 e retorno às 16h.

CULTO DAS “SETE PALAVRAS DA CRUZ”, SEXTA-FEIRA, 15/04.
Na chamada “Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão”, às 19h30, teremos um Culto de louvor
a Deus pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo na Cruz do Calvário, remindo assim os nossos
pecados.
Como de costume, haverá a exposição bíblica das “Sete Palavras da Cruz”, assim chamadas as
frases proferidas por Jesus quando estava no madeiro, a “rude cruz”.
Venha participar conosco.
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CULTO DA RESSURREIÇÃO, 17/04 – 6H
“Eu sei que o meu Redentor vive” (Jó 19.25).
Amados irmãos,
No próximo domingo 17/04, 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 daquele domingo.
6h: Culto da Ressurreição com Santa Ceia
7h30: Confraternização da Igreja (café comunitário)
8h30: Escola Dominical
19h: Culto Vespertino
Atenção: Não teremos o Culto das 11h.
Separe a data em sua agenda e prepare-se em oração para esta programação especial.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal a pontualidade 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.

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.
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CULTO INFANTIL À NOITE
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”.
(3Jo 1.4)
Amados pais,
Voltamos a celebrar o Culto Infantil Vespertino, a exemplo do Culto Matutino, para que as crianças
recebam uma palavra específica como é costume em nossa Igreja. No Culto das 19h, em ocasião
própria, as crianças serão convidadas a dirigir-se a este momento de adoração adequado e preparado
especialmente para a edificação dos infantes. Desejamos ver as famílias levando seus filhos a
participarem assiduamente deste Culto Vespertino, com as crianças usufruindo deste privilégio de
adoração e crescimento espiritual.
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
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 tão importante e solene compromisso, 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 sempre importante que se dê a oportunidade para que possam refletir
sobre este passo tão importante na vida e então, guiados pela Palavra de Deus, fazer 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.
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FILHOS DO PACTO
Irmãos, preparem seus filhos para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás...” (Deuteronômio 6. 6-7ª)
Cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto,
diferentemente da maioria das igrejas que chamam essa responsabilidade para si, estamos
comprometidos em ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na tarefa de evangelizar e
disciplinar seus filhos. Em lares nos quais a mãe é a única crente, ela tem esta
responsabilidade e conta com a ajuda da Igreja. Isto não somente cumpre o mandato
bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também nos dá a esperança de que seja um fator
catalisador para o relacionamento familiar mais íntimo e uma rica oportunidade de
comunicação entre pais e filhos.
a) Quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre esta matéria no
que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir como acharem mais
prudente. A experiência tem nos mostrado que 10 (dez) anos é a idade ideal para começar a
preparação, embora algumas crianças demonstrem maturidade suficiente para esta
orientação com idade abaixo ou acima desta que adotamos. Assim, o início do Curso
dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira leviana.
Pelo fato dos sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem
envolvidas, faz-se necessário que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar
membro. Embora seja necessário o ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos,
não desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção de
quem quer que seja. Porém, cabe à igreja despertar os pais para esta importantíssima
tarefa.
c) Instrução dada pelos pais
O Curso “Filhos do Pacto” é oferecido pela Igreja, porém, os filhos são instruídos pelos pais
através das lições do Manual, acompanhados pelo Pastor responsável, antes de serem
examinados.
d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, estes serão ouvidos e os filhos serão
examinados pelo Pastor da Igreja e, sendo aprovados, farão a Pública Profissão de Fé.
Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos, preparando-os para tão importante passo na
caminhada cristã. Procurem o Rev. Élcio, Pastor responsável por esta área em nossa Igreja,
que lhes fornecerá o material necessário para que vocês possam ministrar o Curso aos seus
filhos, lembrando-se sempre que o preparo deles não depende de erudição teológica, mas
do temor e reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle vem a verdadeira
capacitação.
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ANIVERSARIANTES
10/04
Eleonora de Oliveira Santos
11/04
Ana Beatriz Froeder de Abreu
Erick Patrocínio Dias
Mateus Bernardes Falcão
Sérgio Antônio Fernandes
12/04
Gabriel Zorzin Fonseca
Marina Flávia Sanches Ayres Chequer
13/04
Andréa Reis Guimarães
Lucas Álvares Seabra
Luiza Beatriz de Oliveira Alves
14/04
Daniel Alberto Braz Bastos
Humberto Rodrigues Falcão
Lavínia Castello de Carvalho
Nayara Barbosa Soares Souto
Stephanny Arouca Nasser
Tiago Ribeiro Costa Perilo
15/04
Lucas Ramos Maciel
Marília Breder Ambrósio
16/04
Léa Fadini Magalhães
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares."
Pv 3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

