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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO
O primeiro domingo de fevereiro é data
oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB), quando celebramos o “Dia do
Homem Presbiteriano” louvando a Deus
pela vida dos homens levantados pelo
SENHOR para o trabalho na IPB. No
Evangelho Jesus afirma que a seara é
grande, mas os trabalhadores são
poucos. Por isso, devemos rogar ao
Senhor da seara que comissione mais
trabalhadores para a sua seara (Lc 10.2).
Ao olharmos para a história da IPB,
vemos inúmeros exemplos de homens
usados poderosamente por Deus na
proclamação do Evangelho em solo
pátrio e além, inseridos na sociedade,
revelando sua fé e consciência cristã,
desenvolvendo os mandatos do
SENHOR. Muitos desses homens
presbiterianos são maridos e têm a
responsabilidade e o privilégio de amar
sua esposa “como Cristo amou a Igreja e
a si mesmo se entregou por ela, com
objetivo de santificá-la, tendo-a
purificado por meio da lavagem de
água pela Palavra. Para apresentá-la a
si mesmo gloriosa sem mácula e nem
ruga, porém, santa e sem defeito”
(Ef 5.25-27). O amor de Cristo pela
Igreja o levou à Cruz, logo, os maridos
devem amar suas esposas
sacrificialmente, pois ao homem foi
concedido o privilégio da iniciativa na
formação de seu lar. A ele foi dito:
“Deixa o homem pai e mãe e se une à sua
mulher, tornando-se os dois uma só
carne” (Gn 2.24) e a responsabilidade de
cuidar da saúde emocional e espiritual
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da esposa conforme nos instrui Pedro
em sua primeira carta, capítulo três no
verso sete: “Maridos, vós, igualmente,
vivei a vida comum do lar, com
discernimento; e, tendo consideração
para com a vossa mulher como parte
mais frágil, tratai-a com dignidade,
porque sois, juntamente, herdeiros da
mesma graça de vida, para que não se
interrompam as vossas orações”.
Assim, fica claro que ao homem foi
concedida a liderança do lar,
responsabilidade confirmada pelo
Apóstolo Paulo, quando nos diz que “as
mulheres sejam submissas ao seu
próprio marido, como ao Senhor;
porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da
Igreja, sendo este mesmo o salvador do
corpo. Como, porém, a Igreja está
sujeita a Cristo, assim também as
mulheres sejam em tudo submissas ao
seu marido. Maridos, amai vossa
mulher, como também Cristo amou a
igreja e a si mesmo se entregou por ela”
(Ef 5.22-25).
Por outro lado, vários homens
presbiterianos são pais e sabem da
importância e responsabilidade que têm
na formação espiritual, moral e
intelectual de seus filhos, pois sendo
cabeça da família da aliança, são os
responsáveis por liderar, ensinar, dar
exemplo e conduzir sua família nos
caminhos do Senhor, zelando para que
seus filhos conheçam a Deus, conforme
diz o SENHOR por intermédio de

Moisés: “Estas palavras que, hoje, te
ordeno estarão no teu coração; tu as
inculcarás a teus filhos, e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e ao deitar-te, e ao levantarte. Também as atarás como sinal na tua
mão, e te serão por frontal entre os
olhos. E as escreverás nos umbrais de
tua casa e nas tuas portas” (Dt 6.6-9).
Palavras ditas e direcionadas ao
homem, líder de sua casa.
Especificamente com relação ao papel
do pai, o Apóstolo Paulo escreveu aos
efésios: “E vós, pais, não provoqueis
vossos filhos à ira, mas criai-os na
disciplina e na admoestação do Senhor”
(Ef 6.4). O termo grego usado neste
verso é diferente da palavra “pais” usada
no primeiro verso do capítulo, embora
em nossa língua sejam iguais, pois no
primeiro verso do capítulo o termo
refere-se a ambos os progenitores, pai e
mãe, mas no verso quatro refere-se
somente ao homem. Isto significa que
em primeira instância é o pai, e não a
mãe, quem tem a responsabilidade de
conduzir seus filhos ao Senhor e educálos na fé.
A mãe será uma auxiliadora, mas a
responsabilidade primária é do pai. Este
papel de liderança no lar requer dos
homens não apenas lembrar que eles
estão no posto de “chefes”, mas
compreender biblicamente o exercício
do sacerdócio em sua casa. Em outras
palavras, o lar abençoado e equilibrado
tem como fundamento a liderança e a
autoridade espiritual de um marido
crente. Portanto, a responsabilidade
espiritual do lar está entregue em

primeira instância ao marido. Cabe a ele
ensinar a Palavra de Deus à sua esposa e
aos seus filhos, orar constantemente
com eles e por eles, exatamente como
um sacerdote fazia em relação ao povo
no Antigo Testamento (Jó 1.5; Js 24.1415). Os homens presbiterianos devem
ser destemidos, corajosos, para
enfrentarem as ideologias de um mundo
depravado, cada vez mais distante da
Palavra de Deus. A contrapartida a esse
mundo tenebroso, que jaz no maligno,
deve ser feita apresentando as verdades
eternas contidas na Palavra de Deus,
aquela que, embora seque a erva e caia a
sua flor, permanece eternamente
(Is 40.8).
Diante de tão elevados privilégios, mas
ao mesmo tempo de tamanhas
responsabilidades, cabe à Igreja orar em
favor dos homens, em especial em favor
dos homens presbiterianos, para que o
SENHOR lhes conceda as condições
para o exercício de tão nobre e
importante papel no lar, na sociedade e
na Igreja do SENHOR, recebendo a
“sabedoria do alto, que é pura, pacífica,
indulgente, tratável, plena de
misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento, que
promova a paz”, de maneira que o nome
do SENHOR seja glorificado e o fruto de
justiça seja semeado para a glória do
Senhor (Tg 3.17-18).
No dia do Homem Presbiteriano,
parabenizamos os homens de nossa
Igreja. Que o SENHOR os revista de
graça e atos de misericórdias. Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." (João 10.11)
Reunião de Oração, terça-feira às 14h30, pela Plataforma Zoom.
Aguardamos todas as Sócias.
Neste domingo, o primeiro do mês de fevereiro, comemoramos o Dia do Homem
Presbiteriano. Louvamos a Deus pelos homens de nossa Igreja e oramos em favor de todos
para que Deus continue abençoando e capacitando cada um deles.
Segue uma singela homenagem a vocês, Homens Presbiterianos.
Hoje é o teu dia, Homem Presbiteriano
O que irás fazer este ano
Mostrando a Jesus o teu amor?
Evangeliza a alma perdida
Ministrando a Palavra da vida.
Prega! Não te envergonhe do Evangelho
Remindo o tempo porque os dias são maus
E terás a aventura de ser cooperador de Jesus
Salvando os perdidos do eterno caos.
Bendito és, porque és do mundo a luz
Insta em pregar o evangelho!
Tanto ao jovem forte como ao frágil velho.
Existem tantas almas perdidas, sem a luz.
Restaura-os pelo poder da cruz.
Ide e pregai é a ordem de Jesus.
Anuncia, portanto, seu amor, sua luz.
Não sabes do dia de amanhã
O dia de hoje prega com afã.
(Acróstico extraído da SAF em Revista 2018)
REUNIÃO DE CASAIS, DIA 19/02, NO SALÃO JOÃO CALVINO
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam...” Sl 127.1
Nossa primeira reunião do ano está marcada para o próximo dia 19, sábado, no Salão Social da
Igreja, às 19h30, com atividades para as crianças que acompanharão os pais neste evento.
Além de exercitarmos nossa comunhão como casais e louvarmos o nosso Deus, seremos
edificados pela Palavra através do Preletor, Rev. Marcos Paulo, Missionário da IPB no
Paraguai, de quem nossa Igreja é parceira. Sua esposa Cristina e suas filhas também estarão
conosco.
Venha usufruir das bênçãos da comunhão da Igreja e da edificação na Palavra, alimento
espiritual para uma vida conjugal saudável e que glorifica nosso Deus.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
DIA DO HOMEM PRESBITERIANO
No primeiro domingo de fevereiro a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) comemora o
Dia do Homem Presbiteriano e em todo o Brasil nossas Igrejas rendem graças ao
Senhor pela vida de dedicados servos escolhidos por Ele para a vida eterna. A data tem
origem em setembro de 1966, quando realizou-se o Primeiro Congresso Nacional dos
Homens Presbiterianos, em Campinas (SP).
A Igreja Presbiteriana do Brasil honra os homens presbiterianos. São inúmeros os
exemplos da importância dos servos do Senhor na proclamação do evangelho, do
testemunho e serviço ao progresso da fé, da ciência, da educação, da sociedade,
liderados pelos homens presbiterianos. Exemplo disso são os 109 anos de história da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, período em que homens valorosos
escreveram a história desta Igreja, homens abençoados, que lideraram seus lares e
nossa Igreja de forma exemplar e cristã. Cabe aos homens da Primeira Igreja, hoje, a
responsabilidade de honrar o legado daqueles irmãos, guiando a presente geração
neste mundo tenso e polarizado, para ser luz e sal e divulgar o evangelho a toda criatura.
Para cumprir tão grande responsabilidade e privilégio, cabe aos homens presbiterianos
revelar dependência de Deus e demonstrar consciência cristã no exercício de suas
atividades profissionais, enaltecendo o Evangelho. Quantos já vieram à fé pelo agir
pleno de graça e misericórdia do Senhor pela instrumentalidade de Seus servos! Em
nossa igreja, os servos do Senhor devem ser conhecidos como homens de coragem e
testemunho espiritual.
Reconhecemos o valor e importância dos Homens Presbiterianos e oramos em favor de
cada um deles, intercedendo de joelhos ao SENHOR, clamando pela unção do Espírito
sobre suas famílias e seus objetivos.
Temos absoluta certeza que nossos queridos irmãos, que servem ao Senhor em tantas
frentes de trabalho e ministério, continuarão a ser cada vez mais usados como
instrumentos da Graça. Que sejam vasos de honra para o Senhor, levando por todo
lugar o doce perfume de Cristo.
Parabéns, Homens Presbiterianos!
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIBPH 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 intercedermos pelas mulheres presbiterianas,
tão importantes em nossa vida, ao longo desta semana; e
4.Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, no domingo 20/02,
às 17h30 quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal
entendemos ser ela também uma forma de prestar culto
a Ele.
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.

CEIA DO SENHOR NO PRÓXIMO DOMINGO
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite
em que foi traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou
também o cálice”. (1 Coríntios 11.23,25)
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa de viver este
momento com o Senhor Jesus (Mt 26.29). No próximo domingo, segundo domingo do
mês, por ocasião dos Cultos Matutinos e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do
Senhor para participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este
singular momento.

CUIDADOS SANITÁRIOS
Nestes dias turbulentos, em que enfrentamos uma nova variante do coronavírus,
precisamos nos precaver, estarmos atentos, bem-informados, afinal, como afirmou o
Apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo (1Co 2.16).
Deus nos concede inteligência para seguirmos as orientações dos profissionais de saúde,
irmãos que ele mesmo levanta para o nosso bem e da sociedade. Porém, como crentes no
SENHOR, mais do que nunca precisamos ORAR, clamar, jejuar e reconhecer a soberania
de Deus em tudo e em todos. É necessário estarmos atentos e em oração para que o Deus
misericordioso nos dirija nos caminhos de sua Palavra.
Redobremos os cuidados sanitários. Sentindo algum sintoma, recolha-se e aguarde o
momento certo para retornar às atividades presenciais da Igreja.
Aproveitamos para louvar a Deus pela forma gentil e compreensiva com que os irmãos
têm se portado nestes momentos difíceis que vivemos. Conclamamos a todos a
mantermos a perseverança na oração e os nossos olhos fixados em DEUS nosso refúgio e
fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações (Sl 46).
6

PRIORIZE A ORAÇÃO EM SUA VIDA
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus,
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” (Fp
4.6-7)
Charles H. Spurgeon dizia que o melhor remédio para a ansiedade é a oração. Por isso, não
deixemos de usufruir desse meio tão precioso deixado por Deus para dialogarmos com Ele,
lançando sobre o SENHOR toda a nossa ansiedade, certos de que Ele tem cuidado e cuidará de
nós (1 Pe 5.7). E para o Reformador João Calvino, a oração não podia ser realizada sem
disciplina. Ele escreveu: “Se não fixarmos certas horas do dia para a oração, ela escapará
facilmente de nossa memória”. Assim, na sua agenda diária não pode faltar um horário para o
diálogo com Deus através deste precioso meio de Graça.
Pensando na importância desses momentos, nossa Igreja oferece momentos específicos de
oração conforme informamos a seguir:
“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.” (2 Cr 7.14)
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.
QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO
BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
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.

RETORNO DO CORAL INFANTO-JUVENIL
“Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom; cantai louvores ao Seu nome porque é
agradável.” (Sl 135.3)

Neste domingo recomeçamos os ensaios do Coro Infanto-juvenil no Salão da Igreja, de
17h20 às 18h20. Contamos com a presença de todos. Se você tem de 07 a 12 anos, venha
participar conosco!
Suzana e Equipe
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TEMA ANUAL 2022
A pandemia da COVID-19 tem afetado nossos relacionamentos porque, em um
mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda e a pandemia é um
lembrete da nossa fragilidade e que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando
em desajustes em nosso convívio e falta de satisfação nos relacionamentos. Em
momentos de restrições para a frequência aos Cultos, ainda que essas restrições
hoje sejam menores que há alguns meses, existe o risco de esfriamento espiritual,
afetando a comunhão dos crentes, podendo trazer consequências danosas ao
Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar
com a Igreja o tema “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.
Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Com esse tema queremos unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades
Internas e demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de
comunhão. Supliquemos ao Pai Eterno que nos abençoe neste solene objetivo.

LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja e também são enviados para os
e-mails dos Membros ou para qualquer outra pessoa que desejar recebê-los
semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, saiba 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 deseja 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, saiba
que 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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RETORNO DA ESCOLA DOMINICAL (ED) EM CLASSES PRESENCIAIS
Louvamos a Deus pelo retorno das Classes presenciais de nossa ED neste domingo,
manifestando nossa gratidão por contar com um quadro de Professores dedicados, que
não têm medido esforços para superar dificuldades e abençoar a vida dos alunos pela
ministração de aulas preparadas com zelo e carinho. Como Igreja temos nos
empenhado em melhorar a infraestrutura da ED, visando oferecer mais conforto e
facilidades tecnológicas para professores e alunos.
Com observância do que preconiza nosso Protocolo de Segurança Sanitária, teremos as
seguintes Classes:
Berçário;
Classes Infantis: de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos e de 6 a 7 anos;
Classe de Juvenis: 8 a 10 anos;
Classe de pré-adolescentes: de 11 a 13 anos;
Classe de Adolescentes: de 14 a 17 anos; e
Classe de Jovens: a partir de 18 anos.
Classes Temáticas:
1 – Apologética: dirigida pelos Pastores da Igreja, com aulas no Templo com
transmissão ao vivo pelo Youtube;
2 - O Cristão e os dilemas da sociedade: dirigida pelos irmãos Simonton e Pb.
Humberto Falcão;
3 – Panorama Bíblico: dirigida pelo Pb. Hildemar Jr., Marise Falcão, Cláudia Souza
e Diác. Paulo Falcão;
4 – Doutrinas Estruturais da Graça: dirigida pelos Pb. Valério Márcio e Ilton
Elias;
5 – Morte e ressureição de Jesus e o Final dos Tempos: dirigida pelos irmãos
Fátima, Pb. Erdman, Bethese e Jacqueline;
6 – Ezequiel, Pastor e Profeta de Israel no período do cativeiro babilônico:
dirigida pelo Pb. Marcos Vieira de Souza, com início em 04 de abril.
7 – Catecúmenos: dirigida pelos Pb. Rubem e Anderson Fleming, com início em 06 de
março.
Participe da Escola Dominical! Devemos valorizar o estudo da Palavra de Deus, pois, ela
é nosso alimento e frequentar a Escola Dominical, verdadeira agência do Reino de Deus,
significa valorizar o ensino da Sagrada Escritura.
Que o SENHOR nos abençoe e nos renove para, que domingo após domingo, estejamos
engajados no ensino e no aprendizado das Sagradas Escrituras.
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POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA?
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio dela. A vida
cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem esperar e desejar o mesmo.
• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos Apóstolos e você
verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja consigo mesmo.
• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma refeição
para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1Co 11.20, 33). Ao se tornar membro da Igreja,
você manifesta o desejo de participar da Ceia do Senhor, verdadeiro banquete espiritual.
• O que devo fazer para me tornar membro?
Você deve fazer o Curso da Classe de Catecúmenos. Na Classe de Catecúmenos, você conhece a
Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do Século XVI, sua forma de
governo, suas convicções doutrinárias, sua identidade como Igreja de Cristo, preparando-se para a
Pública Profissão de Fé.
Acreditamos que ninguém deve buscar a membresia de uma Igreja local por coerção de quem quer
que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação para os que desejam ser
arrolados como Membros Comungantes. No dia 06/03, mercê de Deus, iniciaremos a Classe de
Catecúmenos do primeiro semestre deste ano. Prepare-se para participar e tornar-se membro da
Igreja.
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”.
(Livro dos Provérbios, cap. 3, veros 9-10)
Louvamos a Deus pela maturidade de nossa Igreja, demonstrada no entendimento do assunto ao
longo dos anos. Nestes tempos de restrições à frequência nos Cultos, os irmãos têm sido fiéis
despenseiros da graça de Deus e têm contribuído com seus Dízimos e Ofertas, permitindo à Igreja
continuar sustentando seus diversos ministérios. Reiteramos a necessidade de continuarmos
assim, para a honra e a glória de Deus. Os Dízimos e as Ofertas poderão ser depositados nas contas
bancárias da Igreja conforme indicação abaixo:
Banco 033 SANTANDER:
Agência: 4275,
Conta corrente: 13.000405-3
Chave PIX: 17 514 134 0001 23.
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Agência: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op. 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23.
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CULTO INFANTIL
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”.
(3Jo 1.4)
A Equipe do Culto Infantil informa aos queridos pais que retomará suas atividades neste
domingo, 06/02, no Culto Matutino das 11h, conforme segue:
• Crianças de 1 a 3 anos: Sala 405 (Sala da UPA) e
• Crianças de 4 a 7 anos: Sala 406 (Sala da UMP).
As Salas ficam no 4º andar.
Aguardamos os pequeninos para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus, e aprender da
sua Santa Palavra.

SEXTA JOVEM
“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e
cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer”.
(Eclesiastes 12.1)
Informamos aos adolescentes e jovens de nossa Igreja que nossa “Sexta Jovem” retomou as
atividades nesta sexta-feira, 04/02, às 20h. Cremos que à semelhança do ano passado, o
Senhor, nosso 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!

AQUISIÃO DE VEÍCULO PARA O MINISTÉRIO
“PESCADORES DE VIDA”, NO AMAZONAS
O Conselho decidiu atender a um pedido do Ministério “Pescadores de Vidas” para a
compra de um veículo a ser usado nos trabalhos daqueles preciosos irmãos do Amazonas,
facultando à Igreja o levantamento de ofertas específicas para esse fim.
Desde 2006 os “Pescadores de Vidas” desenvolvem um intenso trabalho de evangelização e
plantação de igrejas junto aos povos indígenas e ribeirinhos na região amazônica. No início
do ano passado o veículo deles perdeu completamente a condição de uso e com isso todas as
movimentações na região de Manaus, assim como o transporte de alimentos e materiais até
os portos, têm sido feitas em carros alugados, consumindo recursos preciosos que
poderiam ser usados em favor das pessoas atendidas.
Durante o mês de fevereiro apresentaremos mais detalhes do intenso e maravilhoso
trabalho dos “Pescadores de Vidas”. Desde já, convidamos a Igreja a orar e contribuir com
essa campanha.
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ANIVERSARIANTES
06/02
Gustavo Dias Lopes
07/02
Anderson Diniz Toledo
Felipe Sales de Carvalho
Luiza França Baumgratz
Martha Fernandes Peixoto
09/02
Marilia Stauffer Andrade Vieira
10/02
Danillo Pedro dos Santos
Helen Lobenwein Freitas
José Ricardo Ferreira Junior
Kelly da Silva Andrade
Mery Haibara
Raquel Lopes Assis do Carmo
Thais Helena do Nascimento Nogueira Lima
11/02
Ana Liz Garretto Milagres
Lincoln Sarmento Klein
Marcelo Reginaldo Campolina
12/02
Andréa Marinho de Oliveira Mafra
Eraldo César do Carmo
Estela Grossi Pena
Maria José de Almeida Melo
Marize Vieira Alves Santos
Patricia Duarte Lobenwein Freitas
Rosa Sandra Silva Ziller
Sophia Maciel Ferreira Santos
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