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MENSAGEM PASTORAL

A BÊNÇÃO DA PERSEVERANÇA DOS SANTOS
Somos uma Igreja confessional e ao estudar
o Capítulo XVII da Confissão de Fé de
Westminster, aprendemos uma doutrina
maravilhosa: a doutrina da Perseverança
dos Santos, que compõe os chamados Cinco
Pontos do Calvinismo. Diz-nos a Confissão:
“Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os
que ele chamou eficazmente e santificou
pelo seu Espírito, não podem decair do
estado da graça, nem total, nem
finalmente; mas, com toda a certeza hão de
perseverar nesse estado até o fim e serão
eternamente salvos (Fp 1.6; Jo 10. 28-29;
1Pe 1.5, 9). Esta perseverança dos santos
não depende do livre arbítrio deles, mas da
imutabilidade do decreto da eleição,
procedente do livre e imutável amor de
Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão
de Jesus Cristo, da permanência do Espírito
e da semente de Deus neles e da natureza do
pacto da graça; de todas estas coisas vêm a
sua certeza e infalibilidade (2Tm. 2.19; Jr
31.3; Jo 17.11, 24; Hb 7.25; Lc. 22.32; Rm
8.33, 34, 38-39; Jo 14.16-17; 1Jo 2.27 e 3.9;
Jr 32.40; 2Ts 3.3; 1Jo 2.19; Jo 10.28).
Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do
mundo, pela força da corrupção neles
restante e pela negligência dos meios de
preservação, podem cair em graves
pecados e por algum tempo continuar
neles; incorrem assim no desagrado de
Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de
algum modo vêm a ser privados das suas
graças e confortos; têm os seus corações
endurecidos e as suas consciências feridas;
prejudicam e escandalizam os outros e
atraem sobre si juízos temporais (Sl 51.14;
Mt 26.70-74; 2Sm 12.9, 13; Is 64.7, 9; 2Sm
11.27; Ef 6.30; Sl 51.8, 10, 12; Ap 2.4; Is
63.17; Mc 6.52; Sl 32.3-4; 2Sm 12.14; Sl
89.31-32; 1Co 11.32).”

Essa gloriosa doutrina afirma que os eleitos
continuarão no caminho da salvação, por
serem eles o objeto do eterno decreto da
eleição e da expiação realizada por Cristo,
visto que o Deus que os salvou os preservará
e os santificará até o final, não obstante os
obstáculos da caminhada. Perseverança
significa persistência, apego permanente.
Porém, não devemos e nem podemos
esquecer que a razão pela qual os crentes
perseveram na fé e na obediência não está na
força de sua própria dedicação, ou seja, em
suas performances, mas em Jesus Cristo,
através do Espírito Santo. João nos diz que
Jesus Cristo se comprometeu com o Pai e
com seu povo (Jo 6.37-40 e 10.28-29), no
sentido de guardá-lo, de modo que esse povo
nunca perecerá. Depois da Última Ceia, na
chamada Oração Sacerdotal, Jesus pediu
que aqueles que o Pai lhe tinha dado (Jo 17.2,
6, 9, 24) fossem preservados para a glória
eterna. Num certo sentido, Deus Pai
persevera em guardar os eleitos e em
consequência dessa perseverança santa,
estes jamais perderão a salvação.
Além disso, Cristo continua a interceder por
seu povo (Rm 8.34; Hb 7.25) e é inconcebível
que sua oração em favor deste povo,
separado por Deus para si mesmo antes da
fundação do mundo (Ef 1.4-5), fique sem
resposta.
O Apóstolo Paulo celebra a presente e futura
segurança dos santos no amor onipotente de
Deus (Rm 8.31-39) e se regozija na certeza de
que Deus completará a boa obra que
começou na vida dos crentes (Fp 1.6; 1Co 1.89; 1Ts 5.23-24, 2Ts 3.3; 2Tm 1.12; 4.18). Os
regenerados são salvos perseverando na fé e
na vida cristã até o fim (Hb 3.6; 6.11; 10.3539).
Agora preste bem atenção. Esta doutrina não
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significa que todos aqueles que já
professaram ser cristãos, são salvos. Os que
tentam viver a vida cristã baseados em sua
própria capacidade, mais cedo ou mais tarde
decairão (Mt 13.20-22) e esta falsa profissão
de fé por parte de muitos que dizem a Deus
“Senhor, Senhor”, não será reconhecida (Mt
7.21-23). Os que buscam a santidade do
coração e o amor ao próximo e, assim,
mostram terem sido regenerados por Deus,
adquirem o direito de se considerarem
crentes seguros em Cristo. Mas a crença na
perseverança dos salvos, quando entendida
corretamente, não os leva a uma vida
descuidada, à presunção. Portanto,
vigiemos, pois os regenerados também
podem mostrar-se relapsos e cair em pecado
(1 Co 10.12). Quando isso ocorre, eles se
opõem à sua nova natureza e o Espírito Santo
os convence do seu pecado, compelindo-os
ao arrependimento e a serem restaurados à
condição de justificados (Jo 16.8). Por outro
lado, quando os crentes mostram gratidão
humilde ao Deus que os salvou, o
reconhecimento de que serão preservados
para sempre aumenta o desejo de agradá-lo.
Então, como podemos aplicar essa doutrina
em nossas vidas? Primeiramente
reconhecendo que ela nos anima a
continuarmos nossa peregrinação rumo ao
céu. As intempéries da vida, o tempo
nebuloso, tudo isso enfrentaremos, mas o
fim bem-aventurado está garantido. Deus é
fiel às suas promessas e elas dizem respeito a
nós, alvos do seu amor incondicional. Se nos
trabalhos cotidianos a garantia de êxito
motiva o trabalhador, imaginem na
caminhada espiritual! Saber que não
corremos em vão, que somos preservados
em Cristo Jesus, guardados pelo poder de
Deus para a salvação por meio da fé, é motivo
de alegria e ânimo em nossa vida de
adoração e serviço à causa de Cristo (1Pe 1.5).
Em segundo lugar, reconhecendo que nesta
perseverança estimularemos outros.

Aqueles que negam essa doutrina, oferecem
aos pecadores uma salvação pobre,
desvalorizada, em que o crente pode perdêla a qualquer momento, revelando
insegurança e incompreensão que a salvação
é dom de Deus, por meio da fé que não vem
de nós (Ef 2.8). Ao ver em nós a segurança
eterna que só Cristo pode dar, outros serão
estimulados a virem à Fé salvadora.
Deposite sua confiança e destino eterno no
Senhor, que o salvou e que levará sua
salvação em segurança até o final. Não
deposite confiança nos seus méritos, antes,
diga como Paulo: “Porque eu sei em quem
tenho crido e estou certo (seguro) que é
poderoso para guardar meu depósito até
aquele Dia” (2Tm 1.12).
E embora o “deserto e a peregrinação” neste
mundo tornem difícil a caminhada cristã,
eles têm a sua didática, pois o crente maduro
espiritualmente, enche seu coração de
esperança para receber a coroa da justiça,
coroa que jamais perderá a cor, coroa
reservada para mim e reservada para você
que crê em Cristo. Ninguém mais pode usálas. Lembremos das palavras do Apóstolo
Paulo a Timóteo: “Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Já agora
a coroa da justiça me está guardada, a qual
o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e
não somente a mim, mas também a todos
quantos amam a sua vinda” (2Tm 4.7-8).
Essas verdades eternas nos estimulam a
corrermos a carreira, certos de que a vitória
nos foi assegurada em Cristo (Hb 12).
Assim, consolados por esta verdade da
Palavra de Deus, continuemos nossa
caminhada em busca da santificação, na
comunhão dos santos. Que o Senhor nos
abençoe e nos dê sempre essa bendita
convicção. Amém.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
" Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor."
(Isaías 40.29)
Na correria da vida, os imprevistos e obstáculos muitas vezes nos esgotam, sendo
normal ficarmos cansados. Então, por vezes é essencial parar para descansar e renovar
as forças. Mas, não devemos esquecer que quando estamos fracos, fragilizados, aí é que
somos fortes, porque nos tornamos mais dependentes de Deus (2Co 12.10).
Deus é a fonte da nossa força e por isso somente n'Ele e através da Sua ajuda nós nos
sentimos renovados. Busque a Deus e seja revigorado através da Sua Palavra.
Reuniões de Oração Presencial
Terça-feira, 8h30 (direção do Departamento Evangelina Deslandes) e às 14h30.
Reunião Plenária
Dia 06 de abril às 14h30 no Salão João Calvino.
Motivos de oração
• Acampamento da UPA, de 21 a 24/04;
• Encontro da família no dia 30 abril;
• Famílias enlutadas;
• Pelos enfermos de nossa Igreja;
• Pela IPB e pelas lideranças de nossa igreja;
• Pelos Projetos missionários: Panamá, Disque Paz, Portas Abertas, AEI, Missão Caiuá
(neste mês comemoramos o Dia do Índio);
• Pelos governantes da nossa Pátria;
• Pelas eleições deste ano;
• Pelos desempregados.
Obs.: use o Calendário Mensal de Orações, publicado ao final do Boletim, e ore
diariamente por cada um de nossos trabalhos missionários.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 03/04: Rubem Pacheco, Ariel Augusto, Lucas, Armando Melillo, José L. Espeschit,
José Maria e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira, 04/04: Luiz Neto
Estudo Bíblico, quinta-feira, 07/04: Marco Vince
Sexta Jovem, 08/04: Vinicius Nascimento
Sábado, 09/04: Natanias e Paulo Cassete
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
SER HOMEM SEGUNDO A BÍBLIA - PARTE 3
3. Responsabilidade de ser provedor de sua casa
Neste terceiro ponto, gostaríamos de enfatizar que ser homem, segundo a Bíblia, é entender a
responsabilidade de ser provedor e sustentador de sua família. Paulo, na carta aos efésios, deixa claro
que os maridos devem amar suas esposas como ao próprio corpo quando escreve: “quem ama a
esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou a própria carne; antes, alimenta-a e cuida dela,
como também Cristo faz com a Igreja; porque somos membros do seu corpo” (Ef 5.28-30).
Ou seja, assim como Cristo sustenta Sua Igreja, o marido tem a responsabilidade de prover à sua
esposa o sustento necessário. Entretanto, a visão deste mundo relativista não tem sido esta e
movimentos chamados de “progressistas” têm imposto o conceito de que os tempos mudaram e que o
homem é tão responsável quanto a mulher por prover as necessidades financeiras da família, dizendo
que a ideia do sustento feito exclusivamente pelo homem, além de machista, ofende a dignidade da
mulher. Sabemos que não se trata disso pois Deus criou homem e mulher iguais em essência, porém
com papéis distintos. Ao homem foi dado o papel de cuidar, proteger e obviamente trazer para a sua
mulher a provisão de suas necessidades.
É importante ressaltar que foi Adão e não Eva quem ouviu do Senhor: “no suor do seu rosto você
comerá o seu pão” (Gn 3.19a). Mas então é errado a mulher trabalhar? Cremos que não. Desde que o
casal chegue ao consenso e isso não fira os princípios bíblicos da família. Porém, o inegociável é que a
responsabilidade de ser o provedor e sustentador do lar é do homem (Sl 128.1-3).
Para agravar a situação, tornou-se comum encontrarmos homens preguiçosos, que não gostam de
trabalhar e que vivem na condição de dependentes financeiros de suas esposas, contrariando as
Escrituras que nos mostram a verdadeira masculinidade, relacionando o homem ao trabalho. Um
homem quando casa não deve depender de ninguém para sustentar sua família, devendo fazê-lo
mediante o trabalho de suas mãos, de maneira digna. Paulo afirma que aquele que não tem cuidado
dos seus, especialmente daqueles da sua própria casa, é porque tem negado a fé e é pior do que o
descrente (1Tm 5.8). Obviamente que existem circunstâncias específicas a serem consideradas, como
por exemplo, o desemprego. Porém o princípio da responsabilidade do homem ser o provedor da sua
casa permanece.
Queridos irmãos, as Escrituras são claras em afirmar que Deus designou o homem para ser o
provedor e o protetor da família, dotando-o de estrutura física e emocional para isso. Com tristeza
temos visto homens abdicando deste papel, pondo a família e a sociedade em risco. Que Deus tenha
misericórdia de nós.
(Texto adaptado do livro “Masculinidade em crise e seus efeitos na Igreja” de Renato Vargens, Ed.
Fiel).
Homens Presbiterianos! Confiemos em Jesus, com entusiasmo na Ação e União Fraternal. Sejamos
firmes, inabaláveis e PROVEDORES materiais e espirituais de nossas famílias, para a Glória de Deus.
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.
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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.

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 o dia 1º de maio, neste ano, é domingo e em virtude do Acampamento da UPA no feriado
de 21 de abril, o Conselho agendou o Encontro para o último sábado daquele 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.

BUSCANDO A GLÓRIA DE DEUS NA PREGAÇÃO DO EVANGELHO
Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de
uma passagem da Escritura, faz dele a base do sermão e o
aplica à vida das pessoas. Na pregação expositiva o pregador
diz o que a Bíblia diz e não usa o texto como pretexto para dizer
o que quiser. Em outras palavras, um sermão expositivo expõe
o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua
relevância para a vida dos ouvintes. Isso significa que um
sermão expositivo não precisa focar apenas em um ou dois
versículos, mas sim na passagem como um todo, sem
confundir seu ponto principal. Em nossa Igreja primamos
pela pregação expositiva da Santa e Bendita Palavra de Deus.
Nossos Pastores têm se esmerado no preparo dos Sermões a
serem pregados do púlpito de nossa Igreja, verdadeiramente
motivados em anunciar as boas novas, promover santidade,
buscar a glória de Deus e a edificação da Igreja. Assim, somos desafiados pela Palavra a alinhar
nossas esperanças espirituais, sonhos e motivações para que agrademos a Deus e influenciemos
outras pessoas de modo correto, pregando a verdade eterna, buscando a glória de Deus e a
edificação de seu povo.
Que o SENHOR nos abençoe e que a Igreja, ao ouvir as exposições bíblicas domingo após
domingo, cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a
glória, agora e no Dia Eterno. Amém!

6

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.

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)

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!

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.
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CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA
No último final de semana realizamos a Conferência da Família. Os Preletores do evento, Rev.
Juarez Marcondes Filho e Rev. Danilo Alves Rocha, expuseram diversos princípios bíblicos com
o objetivo de fortalecer os laços da família pactual, abençoando ricamente a Igreja.
Agradecemos aos irmãos pela participação e aos Corais, que abrilhantaram os momentos da
Conferência no domingo, com hinos maravilhosos.
Que o Poderoso Deus nos auxilie no fortalecimento dos laços da família pactual, transformando
nossos lares em “pedacinhos do céu”, lugar de deleite espiritual e aprendizado diário da Santa e
Bendita Palavra. Amém.
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ANIVERSARIANTES
03/04
Corine Salgado Andrich de Freitas Santos
Lavínia Salgado Andrich de Freitas Santos
Lina Silva Rodrigues Rosa
04/04
Alessandra Bueno Dias
Ciro Octávio de Souza Fernandes
05/04
Daniel Pinto Monteiro de Oliveira
06/04
Eunice Fernandes Oliveira
Nilcemar Rickli
Priscila Teixeira da Cunha
Rafael Campos Penido Werner
07/04
Cristina Grossi de Morais
Matheus Rafael Souza Bussinger
Rommel Mafra de Oliveira
08/04
Eny Augusta V. de Oliveira
09/04
Daniel Bitencourt Rebouças
Karolina Cordeiro Lima Rentes
Kemmily Jéssica Ciribelli Casteluber
Lílian Werner Martins
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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

