1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 31 DE MARÇO DE 2019

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

MENSAGEM PASTORAL

ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA
ELEIÇÃO DE OFICIAIS DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
MAIO DE 2019
Leituras recomendadas: 1Tm 3.1-7, Tt 1.5-9 e 1Pe 5.1-4
Quanto à Importância de Elegermos
Homens Qualificados
O Apóstolo Paulo nos ensina que o desejo
de servir à Igreja de Cristo como Oficial é
uma aspiração digna. Dirige-se ele a
Timóteo escrevendo a sua primeira carta
ao seu filho na fé, e no capítulo três
registra as exigências requeridas para
que alguém seja recebido como
Presbítero ou Diácono na Igreja de Jesus
Cristo.
Afirma que “se alguém aspira ao
episcopado, excelente obra almeja” e
acrescenta as exigências para tal,
mostrando claramente que nem todos os
que desejam o Oficialato na Igreja estão
aptos a exercê-lo, pois o Ofício de
Presbítero e Diácono não é para aqueles
que simplesmente o desejam; os que
querem servir à Igreja de Cristo como
Oficiais devem moldar-se aos elevados
padrões prescritos na Palavra de Deus,
ser examinados e testados. A razão para
isto, Paulo diz, é que a Igreja é a própria
casa de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna
e baluarte da verdade (1Tm 3.15). Paulo
tinha, e nós também devemos ter, uma
elevada perspectiva e visão da Igreja de
Deus como povo do SENHOR, o novo
Israel (Gl 6.16; 1Pe 2.9), o templo de Deus
(1Co 3.16), a coluna e fundamento das
grandes verdades do Evangelho (1Tm
3.15).
Portanto, é imperativo que os homens que
lideram o povo de Deus possuam altas
qualificações, alistadas pelo Apóstolo
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Paulo na Primeira Carta a Timóteo e na
carta a Tito. Além disso, Paulo alerta para
o perigo dos “lobos vorazes” que “entre
vós penetrarão” e “não pouparão o
rebanho"; "que, dentre vós mesmos, se
levantarão homens falando cousas
pervertidas para arrastar os discípulos
atrás deles” (At 20.28-31). A Igreja precisa
encontrar homens espiritualmente fortes
e vocacionados pelo próprio Deus para
proteger o “rebanho” dele contra tais
ataques.
Finalmente, Jesus confiou à Igreja "as
chaves do Reino dos céus” (Mt 16.19),
significando que pela pregação da
Palavra e o exercício da disciplina
eclesiástica, a liderança da Igreja tem
autoridade de receber pessoas no reino
visível de Deus, bem como afastá-las
deste povo, se necessário. Assim, é
espiritualmente sábio buscar o
discernimento dado por Deus para que
tenhamos entre nós aqueles líderes
espirituais que exerçam estes ofícios
sagrados com temor e tremor. A eleição
de um Oficial da Igreja de Jesus Cristo
não pode ser tomada levianamente.
Quanto as Qualificações para os
Oficiais na Igreja de Jesus Cristo
Não há vocação divina sem a devida
confirmação por parte da Igreja, pois
assim como Deus vocaciona os
escolhidos, também capacita a Igreja de
Cristo para que esta confirme a vocação
de Deus escolhendo aqueles que o
Senhor da Igreja vocacionou. Isto é bom,

pois não é algo simplesmente subjetivo,
mas é objetivado na confirmação do
Corpo de Cristo. Sendo assim, Deus
apresenta as qualificações do Oficial que
devem ser orientações para a Igreja na
sua escolha, confirmando a vocação
divina.
Quais são estas qualificações? Como
devem ser adornadas as vidas dos
Oficiais na Igreja de Deus?
O Apóstolo Paulo responde a estas
perguntas. Começa dizendo que o Oficial
deve ser irrepreensível em relação aos
pontos que ele a seguir menciona:
Irrepreensível no Governo do Lar
Marido de uma só mulher, em outras
palavras, homem que centralize seu amor
conjugal à sua esposa (... como seria o
testemunho da esposa em relação à vida
de seu marido?). Tendo filhos que
participem da fé cristã de seus pais e que
adornem esta fé com uma boa conduta
(como são os filhos dele?).
Irrepreensível no relacionamento com
os outros
Paulo descreve as características que o
Oficial deve demonstrar, dividindo-as em
dois grupos.
Primeiramente as qualidades que devem
ser mostradas às outras pessoas: não
deve ser soberbo, iracundo, dado ao
vinho, propenso a espancar ou violento e
de sórdida ganância, deve ser
hospitaleiro (“que ama as pessoas
estranhas”), amigo do bem (“que ama as
coisas boas”), sóbrio, justo, piedoso, que
tem domínio de si.
Irrepreensível no relacionamento
consigo mesmo
Em segundo lugar, as qualidades que o
Oficial deve ter dentro de si mesmo. Deve
ser sóbrio, prudente, não ébrio, justo e
santo. Neste ponto cabe um
esclarecimento: quando falamos de

justiça e santidade deparamo-nos com a
afirmação bíblica de que “não há um justo
sequer”, porque não somos justos em nós
mesmos, mas somos justificados por
Deus. É a retidão, a justificação de Deus
em nós. O Oficial é alguém justificado pela
fé, é um agente da santa justiça de Deus.
Santo é Deus e é Ele quem nos santifica
formando, no nosso homem interior, a
natureza santa de Cristo e este homem
nascido de novo, que serve a outros,
deve, em primeiro lugar, dominar-se a si
mesmo.
O Apóstolo Paulo termina demonstrando
que o segredo de uma vida assim, uma
vida irrepreensível, está na aplicação dos
princípios da Palavra de Deus na vida de
todos os crentes e deve ser observado
pela Igreja se aquele que almeja o
episcopado assim procede, pois todas as
vezes que a Bíblia se refere à uma vida
bem-sucedida, mostra-nos que o segredo
do sucesso está relacionado à meditação
na Palavra de Deus. Veja, por exemplo, o
Salmo 1 e o livro de Josué capítulo 1. O
homem vocacionado por Deus ama a
Palavra de Deus, estudando-a,
meditando nela, sendo, portanto, apto a
ensiná-la.Pela graça maravilhosa de
Deus, existem homens entre nós
irrepreensíveis porque são crentes que
moldaram suas vidas na Palavra de Deus.
Observações Importantes:
1. Aos Diáconos não é requerido que
sejam “aptos a ensinar”. Esta é a
diferença em qualificação entre o
Presbítero e o Diácono, mas de ambos é
requerida a demonstração consistente de
elevados padrões de caráter e piedade.
2. A Igreja Presbiteriana do Brasil, assume
como bíblico que os Ofícios de
Presbíteros e Diáconos estão limitados
aos homens, baseando este
entendimento na Primeira Carta de Paulo
a Timóteo, capítulo três e a Carta a Tito,
capítulo um.
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Procedimentos para Eleição de
Oficiais

candidatura. Os que aceitarem ser
candidatos serão apresentados à Igreja.

1 - Da Sugestão de Nomes
Data limite para indicações: 14/04/2019
Os membros da Igreja, em plena
comunhão, têm o direito de sugerir nomes
de irmãos, remetendo-os ao Conselho,
em formulário padrão fornecido pela
Secretaria da Igreja, devidamente
assinado, observando o que preceitua o
ensino bíblico sobre o Oficial da Igreja de
Jesus Cristo (leituras recomendadas).
Na indicação de candidatos devem ser
observados as seguintes orientações,
quanto ao irmão indicado:
a) Ser membro da Igreja há mais de um
ano, salvo quando se tratar de Oficiais
vindos de outra Igreja Presbiteriana, a
juízo do Conselho (Art. 13, § 2º da
Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil);
b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, § 2º
da Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil);
c) Aceitar integralmente as doutrinas, a
disciplina e o governo da Igreja
Presbiteriana do Brasil (Constituição da
Igreja, Código de Disciplina, Princípios de
Liturgia e Confissão de Fé Catecismos da
Igreja Presbiteriana do Brasil);
d) Participar integralmente da vida da
Igreja.

4 - Da Convocação da Assembleia da
Igreja
O Conselho convocará a Assembleia da
Igreja e apresentará os nomes dos
candidatos, baixando instruções para o
andamento do pleito com ordem e
decência (Art. 111 da Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil).
A Assembleia será convocada através de
Edital publicado no Boletim da Igreja com
antecedência mínima de 8 (oito) dias, em
primeira convocação, e 8 (oito) dias após,
em segunda convocação, caso
necessário (Conforme Estatuto da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte - PIPBH).

2 - Da Avaliação do Conselho
O Conselho avaliará todos os nomes
sugeridos, podendo ou não apresentá-los
à Assembleia da Igreja como candidatos
(Artigo 111 da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil).
3 – Da Instrução dos Candidatos
Os candidatos aprovados pelo Conselho
serão orientados quanto às
responsabilidades éticas, doutrinárias e
ministeriais do Oficialato. Após terem sido
orientados, poderão rejeitar a
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5 - Da Instalação da Assembleia da
Igreja
A Assembleia iniciar-se-á às 10h20min
com o Culto de louvor a Deus, ao final do
qual os candidatos serão novamente
apresentados à Igreja.
6 - Da Instalação das Mesas
Receptoras
a) As Mesas serão compostas por 3 (três)
membros, contando com pelo menos
1(um) Oficial da Igreja, que será o Relator;
b) Os irmãos componentes das Mesas
Receptoras serão nomeados
previamente pelo Presidente da
Assembleia;
c) Essas Mesas Receptoras funcionarão
em locais indicados em lista a ser afixada
no saguão de entrada do Templo para
orientação da Igreja, com os membros
aptos a votar distribuídos por ordem
alfabética pelo número de Mesas
designadas;
7 - Do processo de Votação e
verificação de quórum
a) A votação terá início imediatamente

após o encerramento do Culto Matutino e
se estenderá até as 13h, não sendo
passível de prorrogação;
b) Os membros votantes assinarão a Lista
de Presença junto à Mesa Receptora e
em seguida receberão a Cédula de
Votação;
c) Encerrada a votação, as Mesas
Receptoras fecharão as Listas de
Presença e lacrarão as urnas, tendo o
lacre a assinatura do Relator;
d) O Presidente da Assembleia, com base
nas assinaturas consignadas nas Listas
de Presença entregues pelos Relatores,
verificará o quórum da votação, que
deverá ser de 1/3 (um terço) dos membros
comungantes residentes na Sede
conforme Estatuto da Igreja e autorizará a
contagem dos votos se atingido aquele
percentual;
e) Não havendo quórum conforme item
"d", anular-se-á a Assembleia sem a
contagem dos votos das urnas. O
Presidente informará o fato à Igreja,
ficando esta automaticamente convocada
para reunir-se em nova Assembleia, dali a
oito dias, com qualquer número de
membros presentes conforme Estatuto da
PIPBH.
8 - Da Apuração dos Votos
a) Autorizada a apuração dos votos pelo
Presidente da Assembleia, as Mesas
Receptoras abrirão as urnas e
procederão a contagem, registrando o
resultado em Planilha específica;
b) Os resultados serão encaminhados à
Mesa Apuradora Central, que fará a
totalização dos votos.

votos válidos. Entendemos que, assim, os
eleitos terão o reconhecimento da
congregação, de forma bíblica, para
ocuparem tanto o Conselho, no caso dos
Presbíteros, quanto a Junta Diaconal no
caso dos Diáconos.
c) A Assembleia será encerrada após a
leitura e aprovação da Ata respectiva no
Culto Vespertino.
10 – Do número de vagas
disponibilizadas
Serão disponibilizadas duas vagas para o
Conselho da Igreja e nove vagas para a
Junta Diaconal.
11 - Da Ordenação e Instalação dos
Eleitos
a) “Eleito alguém que aceite o cargo, e
não havendo objeção do Conselho,
designará este o lugar, dia e hora da
Ordenação e Instalação, que serão
realizadas perante a Igreja. (Artigo 113 da
Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil).
b) “Só poderá ser ordenado e instalado
quem, depois de instruído, aceitar a
Doutrina, o Governo e a Disciplina da
Igreja Presbiteriana do Brasil devendo
prometer tributar-lhe honra e obediência
no Senhor, segundo a Palavra de Deus e
a Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil” (Artigo 114 da Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil).
Aprovado pelo Conselho da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte em 25/03/2019

9 - Da divulgação do resultado e do
encerramento da Assembleia
a) O resultado da apuração será
divulgado no mesmo dia da votação,
durante o Culto Vespertino;
b) Serão considerados eleitos os irmãos
que obtiverem maior número de votos
desde que atinjam metade mais um dos
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou em
coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que o
amam.” (Primeira Carta do Apóstolo
Paulo aos Coríntios, cap. 2, verso 9)
Reunião de Oração:
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Miriam
Reunião Plenária
Quarta-feira dia 03 de abril às
14h30min
Convocamos todas as sócias para
desfrutarmos das bênçãos do
Senhor. Teremos novidades nessa
Plenária. Não faltem!
Continuamos recebendo doações de
roupas e sapatos que serão
repassadas aos nossos Seminaristas.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 - Vista Alegre
Tel. 3321-6731
Equipe 2
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152
Cruzeiro
Tel. 3223-2065
Dia 11 – Quinta Feira
Meire F. Faria
Rua Maranhão, 1566/401
Funcionários
Tel. 3287-0120
REV. EDSON E CORAL
MASCULINO NA IP DE PEDRO
LEOPOLDO
O Rev. Edson e o Coral Masculino
estarão participando das celebrações
do 37º Aniversário da Igreja
Presbiteriana de Pedro Leopoldo
neste domingo, por ocasião do Culto
Vespertino. Acompanhemos nossos
irmãos em oração.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rubem Pacheco, Fernando
Horácio, César, Jessé Oliveira, Paulo
Cassete e Tiago Muzel
Segunda-feira: Rodrigo Pitta
Quinta-feira: Saul Nogueira
Sexta-feira: Valter Lopes
Sábado: Aldemir Bissaco e Carlos
Galvão
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UPH – UNIÃO PRESBITERIANA
DE HOMENS
O Presidente da UPH, Pb. Crysthian,
convoca a Sociedade para Reunião
Plenária no próximo domingo, dia
07/04, às 17h. Conclama aos sócios
para que orem e participem.

NOTA DE FALECIMENTO

CURSO DE NOIVOS

"O SENHOR deu, o SENHOR tomou,
bendito seja o nome do SENHOR" (Jó
cap.1, verso 21)

No último final de semana aconteceu
mais um "Curso de Noivos" em nossa
Igreja, com a participação de dez
casais. Como Igreja, ao oferecermos
este curso aos nubentes estamos
reconhecendo a importância do
preparo pré-nupcial, buscando
conscientizar os noivos para uma
profunda reflexão antes de dizer
"SIM”. Que o Pai Eterno abençoe os
lares que em breve serão edificados,
para a glória do SENHOR.

O Senhor chamou à sua presença, na
manhã do dia 21/03, nossa querida
irmã Albina Fagundes Ziller, aos 93
anos de idade. Mulher virtuosa, de
testemunho eloquente, que
evidenciava grande amor pela Igreja
de Cristo, pelos Pastores e pelas
Sagradas Escrituras,
D. Albina
chegou à nossa Primeira Igreja nos
idos de 1934, sendo arrolada por
Pública Profissão de Fé em 1942.
Portanto, foram 76 anos de
membresia, mais de 80% da sua vida.
Que bênção!
Deixará saudades em nosso meio e
um grande legado de fé e de serviços
prestados, em especial à nossa
Escola Dominical como Professora e à
nossa SAF como serva atuante, a
quem amou profundamente. Quantas
irmãs de nossa SAF foram
abençoadas pelas sábias instruções
de nossa querida Albina. O SENHOR
foi louvado tanto em sua vida quanto
em sua morte. Seu corpo foi velado em
nossa Primeira Igreja e, no culto
fúnebre, os Corais Feminino e
Masculino cantaram louvores a Deus
em gratidão por tão preciosa vida.
Nosso Pastor Rev. Edson pregou um
sermão com base no texto do Apóstolo
Paulo aos Filipenses.1.21 “Porquanto,
para mim o viver é Cristo, e o morrer é
lucro”.
À toda querida família de D. Albina,
expressamos nossos sinceros
sentimentos, rogando ao Doador e
Mantenedor da vida o consolo eterno.

AGRADECIMENTO
Agradecemos carinhosamente aos
Pastores Rev. Edson, Rev. Rogério,
aos irmãos dessa Igreja e aos amigos
que nos acolheram no momento da
perda de nossa querida mãe, sogra,
avó e tia Albina Ziller, pelos gestos e
palavras de conforto. João Carlos e
família.
APP DA IGREJA
O aplicativo para telefones móveis
(app) de nossa Igreja já pode ser
"baixado" pelos irmãos, embora ainda
não tenhamos finalizado o processo
de implementação dessa importante
ferramenta de comunicação para
nossa Igreja. O aplicativo já inclui a
Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o
Boletim semanal da Igreja, além de
notícias, comunicados e versículos
bíblicos diários. Paulatinamente
outros assuntos de interesse da Igreja
serão disponibilizados. Para "baixálo", digite "Primeira IPBH” na Play
Store (ou em outra "loja" virtual de
aplicativos para telefones móveis).
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Entendemos que a pontualidade faz parte do Culto a
Deus, demonstra compromisso com o SENHOR e
compõe a boa mordomia do tempo.
Pela manhã, chegue antes do início das aulas da
Escola Dominical (9h), para que os Professores
possam ministrar o conteúdo da lição até às 10h e,
caso necessário, estender a aula até às 10h10min, no
máximo.
Também no Culto Vespertino chegue pelos menos 10min antes das 19h para
que assim você possa se preparar adequadamente em oração.
Na hora do culto cultuemos ao SENHOR com espírito contrito e atento aos atos
deste serviço santo destinado ao SENHOR.

SERMÕES - ELEIÇÕES PARA O OFICIALATO
A firmeza teológica e a qualidade da adoração de uma Igreja passa pela
excelência espiritual de sua liderança. No mês de maio teremos Assembleia
Geral Extraordinária para elegermos Oficiais Diáconos e Oficiais Presbíteros. A
eleição de Oficiais é uma das responsabilidades da Igreja de Cristo como
orientaram os Apóstolos, mostrando-nos, na Palavra, os critérios para tal.
Preparando a Igreja para este momento solene de responsabilidade individual e
coletiva diante de Deus, durante aquele mês o Rev. Edson pregará alguns
sermões sobre as qualidades requeridas de um servo do SENHOR para que o
mesmo ocupe lugar de Oficial da Igreja.
Aguardemos em oração.

HERANÇA DO SENHOR
Nasceu no interior do Estado, na semana que passou, a pequena Mariana,
filhinha do João Paulo e da Pâmela, netinha de nossos irmãos Pb. Paulo
Arumaá e Rosane. Nos alegramos com a família querida e rogamos ao Pai
Eterno que a Mariana cresça assim como Jesus, não somente em estatura,
mas em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).
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MUSICAL INFANTOJUVENIL - "AS TRÊS ÁRVORES"
O Musical “As três árvores” conta a estória de três árvores que sonhavam,
sonhavam, sonhavam... Sonhavam tanto que dava pra gente escutar! Nós temos
sonhos que às vezes não coincidem com os planos de Deus e morrem... Sonhe,
planeje a sua vida, porém coloque todos os seus sonhos nas mãos do Senhor,
pois Ele é muito generoso e “é poderoso para fazer infinitamente mais do que
tudo quanto pedimos ou pensamos” (Ef 3.20).
Venha se surpreender e se emocionar conosco.
Data: sábado, 13/04/2019
Horário: 19 horas
Local: Salão João Calvino
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SERMÕES – SÉRIE CARTA DE TIAGO
Depois que fomos ricamente abençoados com o
estudo das cartas do Apóstolo Pedro, neste
domingo iniciaremos nossa caminhada pela
Epístola de Tiago.
Esta riquíssima carta tem o propósito de mostrar
que a Fé deve produzir frutos para provar-se
verdadeira, afinal, a verdadeira Fé leva a atitudes
santas, ensinando-nos uma cristologia elevada e
destacando a importância de lidar com a aflição do
ponto de vista da Fé.
Participemos com alegria e esmero, em oração.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE
Convidamos os irmãos que mudaram de endereço ou de número telefônico (fixo
e/ou móvel) a entrar em contato com a Cristine, Secretária Pastoral, pelo número
(31) 3273.7044, para nos informar. É importante mantermos nosso Rol de
Membros atualizado. Agradecemos a colaboração dos irmãos.

QUINTA-FEIRA – CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN
Todas as quintas-feiras, às 19h30min, venha louvar a Deus, estudar a Santa
Palavra e crescer em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.

SEXTA JOVEM
Toda sexta-feira, às 20h, os jovens e adolescentes de nossa igreja adoram e
meditam na Palavra de Deus. Se você ainda não participa, não perca essa
oportunidade. Esperamos por você, no Salão João Calvino.
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ANIVERSARIANTES

31/03
Ana Paula Siqueira
Carolina Cunha Cezário
Davi Macedo de Oliveira
Joseane Reis de C. Generoso
Maria Flávia Bolivar Moreira
02/04
Delmi de Fátima Ribeiro Perilo
Lucas de Oliveira Rocha
Neide Alves Ferreira
Stéfano Ismael Alexandre Gomes
03/04
Corine S. A. de Freitas Santos
Lavínia S. A. de Freitas Santos
Lina Silva Rodrigues Rosa
04/04
Alessandra Bueno Dias
Ciro Octávio de Souza Fernandes
05/04
Daniel Pinto Monteiro de Oliveira
Gláucia Martins Rocha
06/04
Edith Medeiros de Oliveira
Eunice Fernandes Oliveira
NilcemarRickli
Rafael Campos Penido Werner
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro –
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio – Missionário
Sem. David Freitas – 2º ano no
Seminário / Crianças, Juvenis e
Adolescentes da Igreja
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no
Seminário / Congregação Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
*Congregação Nova Suíça –
Parceria IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às
19h30min
*Congregação Redenção – Parceria
Nossa Missão e IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180 –
Providência, Belo Horizonte.
Domingo: Culto às 17h
*Plantação de Igreja – Cidade de
Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57,
bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às
19h30min. Quarta-feira: Estudo
Bíblico – 19h30min
*Plantação de Igreja – Cidade de
Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais
– JMN
Rua Palmital, 270 – Centro – Bom
Despacho-MG

Quarta-feira: 8h Reunião de oração no
salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!
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CONTA DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

