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MENSAGEM PASTORAL

UMA IGREJA QUE NÃO FECHA
Nestes tempos de pandemia, quando
somos impedidos de reunir toda a Igreja
presencialmente para a comunhão dos
santos, sentimos muito esta privação,
afinal, se o distanciamento social é penoso
para todos, o que dizer de nós, cristãos, que
somos biblicamente exortados a se
congregar regularmente (Hb 10.25)? No
entanto, também somos instruídos a andar
prudentemente, “não como néscios, e sim
como sábios, remindo o tempo, porque os
dias são maus” (Ef 5.15-16) e nesses
tempos de “dias maus”, não podemos
ignorar os cuidados com a proteção
pessoal e preservação de vidas, inclusive
daqueles que fazem parte da família da fé.
Não obstante nossos dias estarem
contados na presença de Deus (Sl 139.16),
isso não nos dá o direito de ignorar as
recomendações das autoridades da área de
saúde, mas nos atribui o dever de
contribuir para que vidas sejam
preservadas, conforme nos ensina o Sexto
Mandamento da Lei de Deus quanto aos
nossos deveres. A implicação sobre os
deveres exigidos do “não matarás” é ter
todos os cuidados e usar de todos os
esforços legítimos para a preservação de
nossa vida e da vida de outros (Catecismo
Maior de Westminster, pergunta 135).
O fato do Templo estar fechado
momentaneamente, não significa que a
Igreja esteja fechada ou inativa, pois o
crente governado pelo Espírito Santo é
sempre proativo e com a iluminação do
Espírito ele procura interpretar esses “dias
maus” como um tempo de oportunidades.
O Apóstolo Paulo, orientando o jovem
Pastor Timóteo, assim afirmou: “Prega a
palavra, insta, quer seja oportuno quer
não....” (2Tm 4.2), isto é, em toda situação,
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seja boa ou má, a palavra deve ser sempre
proclamada. Portanto, o crente e
consequentemente a Igreja, prega sempre
a palavra, afinal a Igreja, que somos nós,
está sempre aberta, com os nossos joelhos
dobrados, em constante oração,
consolando os abatidos, estimulando as
boas obras, investindo em missões. Logo, a
Igreja está aberta, louvado seja o
SENHOR.
Outra maneira de mostrar que a Igreja está
aberta é a edificação familiar. Vivemos em
um mundo de terceirização das
responsabilidades e isso pode nos levar à
omissão quanto aos nossos deveres
pactuais no núcleo familiar. O isolamento
social tem obrigado as famílias a estarem
mais tempo unidas, o que por um lado pode
despertar conflitos, porém, por outro lado,
a maior convivência dá às famílias tempo
oportuno para tratarem suas eventuais
diferenças, sendo a redescoberta do culto
doméstico, o estudo das Escrituras e o uso
um tanto esquecido dos “catecismos
cristãos”, tão utilizados na história da
Igreja pelas famílias pactuais, uma
abençoada oportunidade de crescimento
espiritual.
Outrossim, também temos oportunidade
de nos valer das chamadas reuniões
virtuais em pequenos grupos, utilizandose de diversas tecnologias (aplicativos)
para isso. É claro que essas reuniões não
substituem os encontros presenciais,
sendo um recurso paliativo momentâneo
para os “dias maus”, mas que se usado com
sabedoria, certamente contribui para
edificação do Corpo de Cristo. Quanto mais
o tempo de isolamento e distanciamento
social se prolongar, tanto mais desafiados

seremos a ser bênçãos na vida uns dos
outros, mesmo que virtualmente. Quantas
pessoas, irmãos em Cristo, nós temos
edificado ao longo de uma semana, de um
dia, através de um contato de amor, de
esperança, em meio a um mundo
desesperançado? Fomos salvos para uma
viva esperança (1Pe 1.3).
Todos nós devemos buscar sabedoria e
sensibilidade para aproveitar os
momentos e ferramentas disponíveis para
abençoar vidas, pois se o Templo está
fechado ou com sua capacidade restrita a
um número pequeno de presentes,
lembremos que a Igreja não está fechada.
Ninguém nos proibiu de orar e de receber
orações, de aconselhar ou receber um
aconselhamento, de buscar apoio
espiritual e de dar apoio espiritual, mesmo
que, momentaneamente, à distância;
ninguém nos proibiu de telefonar para as
pessoas e abençoar outros com a nossa
p al avra. N os s a E s c ol a Dominic al
Itinerante, domingo após domingo,
abençoa inúmeros irmãos utilizando este
meio de contato. Procure abençoar outros
com uma palavra de esperança, pois
estamos vivendo um período de deserto, de
guerra, e em momentos assim, muitos
morrem, outros ficam feridos e ferem a
muitos. Que não sejamos “objetos
cortantes” que produzem ferimentos em
nós mesmos e em nosso próximo, mas sim,
agentes de Deus, que calçam os pés com a
preparação do evangelho da paz, que
buscam minimizar o sofrimento alheio,
evidenciando sempre a fragrância do
conhecimento e do amor de Deus,
espalhando sempre o bom perfume de
Cristo (Ef 6.15, 2Co 2.14-15).
Como estamos saudosos dos encontros
presenciais! Como sentimos falta do Culto
Público em sua plenitude, da

confraternização no Salão Calvino após o
Culto Vespertino. Da nossa tão querida
Escola Dominical em suas classes. O nosso
coração fica apertado sim, e como fica!
Porém, sabemos que o SENHOR tem
propósitos elevados até mesmo nesse
“jejum presencial”.
Na semana passada recebi uma mensagem
curta e simples de uma querida irmã que
muito falou ao meu coração: “Pastor, não
se preocupe, porque há coisas que é Deus
quem faz”. Em nossos esforços, que muitas
vezes nos levam à ansiedade, descansemos
no SENHOR porque existem coisas que
somente Ele pode fazer. Por isso oramos e
ansiamos pelo dia em que, com júbilo,
diremos: “alegrei-me quando me
disseram, vamos à casa do Senhor”
(Sl 122.1).
Enquanto isso, lembremo-nos da verdade
de que SOMOS a Igreja, somos o Templo
do Espírito Santo. Somos a Igreja que ora e
aguarda o momento de estarmos todos
juntos, sem restrições, para a adoração
pública que é uma benção imensurável.
Oh! Deus, conceda-nos essa alegria! Se
Jesus não voltar em nossa geração,
certamente nossos netos, bisnetos, enfim,
gerações futuras, olharão para esse
período da história e verão que o povo de
Deus não esteve inativo em suas ações,
embora restritos e limitados
presencialmente.
Esta raça eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade exclusiva de
Deus, como afirmou o apóstolo Pedro (1Pe
2.9), clama pelo nome do SENHOR, com a
palavra aberta, joelhos dobrados e espera
pela misericórdia do SENHOR da Igreja.
Esta é a noiva de Cristo, a Igreja do
SENHOR que jamais fecha. Amém.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
SAF NA PANDEMIA:
HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO HOSPITAL EVANGÉLICO
(HE) – Reconhecendo o trabalho extenuante e desafiador desenvolvido pelos
colaboradores do HE, desde as Equipes de Médicos e Enfermeiros, até aqueles que
trabalham nas demais áreas do Hospital, a SAF enviará um singelo cartão de
agradecimento, informando que todos eles são alvo de constantes orações da nossa
parte. Aproveitaremos a ocasião para divulgar o ministério Disque Paz, colocando-o à
disposição de todos. Serão enviados oitocentos cartões, conforme modelo a seguir:

CONTRIBUICÃO PARRA O PROJETO “PESCADORES DE VIDAS” E
MINISTÉRIO “NOSSA MISSÃO”, NO AMAZONAS
A SAF enviou ajuda financeira para os Projetos mencionados, com o objetivo de
auxiliar no transporte de cestas básicas, roupas e doações diversas para famílias
ribeirinhas, que vivem em estado de profunda carência espiritual, como também
emocional e material, principalmente nestes tempos de pandemia, dificuldades agora
agravadas pelas cheias dos rios naquela região do País.
MÊS DO INDÍGENA BRASILEIRO – “BATE PAPO” SOBRE A MISSÃO CAIUÁ
COM REV. BENJAMIN BENEDITO BERNARDES, dia 21/04, às 14h30
Queridas Sócias, agendem este compromisso, que será transmitido pela Plataforma
Zoom, onde teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre aquele
trabalho missionário junto aos indígenas, momento em que poderemos fazer
perguntas ao Rev. Benjamim. Participe!
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 20/04 - cada Departamento escolherá o
melhor horário para o grupo):
Motivos de oração para abril:
Principais motivos de oração para o mês de abril:
• Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa Primeira Igreja e nossos ministérios;
• Nossos Pastores, Missionários, Evangelistas e nossa liderança;
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• Trabalho missionário junto aos povos indígenas;
• Para que Deus tenha misericórdia de nossa população e para que o evangelho de
Cristo alcance todo o povo brasileiro;
• Para que Deus dê direção àqueles que tem o poder de suprir as necessidades da
população, neste momento tão grave;
• Desempregados, empresários, autônomos, etc;
• Nossos filhos, sobrinhos, netos, biológicos e espirituais (mães de oracão) e por
aqueles que se distanciaram da fé;
• Relacionamentos familiares em tempos de confinamento;
• Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos;
• Por todos os profissionais da área da saúde;
• Pela erradicação da pandemia, seja através de medicamentos, de vacinas ou pela
ação sobrenatural de nosso Deus;
• Famílias que estão atravessando o luto pelos seus entes queridos;
• Agradecendo as bençãos recebidas e os doentes recuperados.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
SENHOR, ENSINA-NOS A ORAR
“Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque
não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.” (Rm 8.26)
Definitivamente não sabemos pedir como convém. Pedimos saúde, mas não é na
doença que aprendemos que a graça de Deus nos basta? No entanto, devemos pedir
por saúde.
Pedimos paz, mas não é no conflito em que, perdendo e sendo humilhados,
aprendemos o que é a vida? No entanto, devemos pedir por paz.
Pedimos vitória, mas não é com a derrota, experimentando nossa fraqueza, que
ficamos fortes? No entanto, devemos pedir por vitória.
Pedimos emprego, mas não é na experiência da escassez que somos supridos em todas
as nossas necessidades? No entanto, devemos pedir por emprego.
Pedimos coisas, mas não é quando elas faltam que buscamos o reino de Deus em
primeiro lugar?
Antes de pedir, precisamos nos perguntar por que e para que pedimos. Se for apenas
para nosso próprio deleite, é melhor “recolhermos” nossa oração.
Se oramos para derrotar alguém numa competição, é melhor cessar nossa petição.
Se for para não passarmos por aflição que rogamos, é melhor cessar nossa comunhão.
Se for para que não nos venha perseguição que clamamos, é melhor cessar nossa
solicitação.
Se for para pedir riqueza e satisfação, é melhor interromper a nossa intercessão.
É por isto que, antes de orarmos, enquanto orarmos e depois de orarmos, devemos
pedir com toda a devoção: - SENHOR, ensina-nos a orar como convém!
(Adaptado do devocional “Bom dia, amigo”, de Israel Belo de Azevedo, 2021.)
Com gratidão, Rosane Arumáa
Presidente
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Uma palavra amiga para todos as horas
O “Disque Paz” é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente
para levar a palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a palavra nos alimenta em
todos os momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga,
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja. Ligue (31) 3209 8888, ouça a
palavra de Deus e seja abençoado.

NASCEU LAURA, HERANÇA DO SENHOR
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento da netinha de nossa querida
irmã Valdete Laranjo, Laura Ventura de Souza, ocorrido no dia 27/03, filha de
nossos irmãos Fernando Ferreira Gonçalves de Souza e Luciana Laranjo
Amorim Ventura. Laura chegou pesando 4,075Kg e medindo 50cm.
Parabenizamos a querida família!

QUINTA-FEIRA – DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, por hora,
apenas de forma virtual pelo canal da Igreja no Youtube. Acesse o canal,
participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30min. O link é encaminhado aos Grupos de Wahtsapp da
Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.
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POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
2Cr 7.14-15, Mt 7.7, At 4.42, Lc 18.1, 1 Ts 5.18
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar”. (2Cr 7.14-15)
A oração é um meio de graça. Orar é conectar-se ao Trono da Graça, é unir a
fraqueza humana à onipotência divina. É entrar na Sala do Trono e falar com
aquele que tem as rédeas da história em suas mãos.
Mesmo sendo Deus soberano, Ele escolheu agir na história por meio das
orações do seu povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a
Igreja ora, a promessa é “eu ouvirei dos céus e sararei a terra” (2Cr 7.14-15). O
derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e os grandes
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja.
Neste ano, Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração. Que
sejamos despertados para oração de forma humilde, fervorosa e perseverante.
Orai sem cessar.

IRMÃOS ENFERMOS
“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)
Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e
Maria, por ocisão da enfermidade dele. A continuidade do relato deste
impressionante Capítulo 11 do Evangelho segundo João, nos mostra a empatia
de Jesus ao ver o sofrimento daquela família de Betânia, a ponto de levar o
Mestre a chorar (verso 35).
Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando a Covid-19 com entes
queridos hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo
isso faz o nosso coração “sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos
queridos que tem enfrentado a enfermidade e o luto.
Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando para o
SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que
fez o céu a terra (Sl 121).
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GOTAS DE DOUTRINA
“DE CRISTO O MEDIADOR”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO VIII
I. Aprouve a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre Deus e o homem, o Profeta,
Sacerdote e Rei, o Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de todas as coisas
e o Juiz do Mundo; e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado,
santificado e glorificado.
II. O Filho de Deus, a Segunda Pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno
Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o cumprimento
do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades
essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo
poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As
duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas - a Divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão composição
ou confusão; essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só
Cristo, o único Mediador entre Deus e o homem.
III. O Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e
sem medida ungido com o Espírito Santo tendo em si todos os tesouros de
sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de
que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse
perfeitamente preparado para exercer o ofício de Mediador e Fiador. Este ofício
ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos
todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse.
IV. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu mui voluntariamente. Para que
pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente;
padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo
os mais penosos sofrimentos; foi crucificado e morreu; foi sepultado e ficou sob
o poder da morte, mas não viu a corrupção; ao terceiro dia ressuscitou dos
mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido; com esse corpo subiu ao
céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão; de lá voltará no fim
do mundo para julgar os homens e os anjos.
V. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo,
sacrifício que pelo Eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez
plenamente à justiça do Pai. e para todos aqueles que o Pai lhe deu adquiriu não
só a reconciliação, como também uma herança perdurável no Reino dos Céus.
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VI. Ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo senão
depois da sua encarnação; contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em
todas as épocas sucessivamente desde o princípio do mundo, foram
comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele
foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a
cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo
o mesmo ontem, hoje e para sempre.
VII. Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as suas duas
naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio: contudo, em razão da
unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é às vezes, na Escritura,
atribuído à pessoa denominada pela outra natureza.
VIII. Cristo, com toda a certeza e eficazmente aplica e comunica a salvação a
todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isto ele consegue, fazendo
intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da
salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer,
dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e
sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e
inescrutável dispensação.
PRORROGAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS
O Conselho reuniu-se em 13/04 e decidiu PRORROGAR a suspensão de
TODAS as atividades presenciais coletivas e regulares da Igreja e
Congregações, até 20/04, quando voltará a dar parecer sobre o assunto.
Continuamos incentivando os irmãos a realizarem o CULTO INDIVIDUAL E
DOMÉSTICO, aproveitando essa situação momentânea de privação do CULTO
PÚBLICO para solidificar a adoração pessoal e familiar, buscando o
crescimento espiritual, recomendados na Escritura Sagrada (Dt 6).
Continuamos na “torre de vigia”, em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades, descansando e confiando que Ele fará
isso em seu tempo. Louvando a Deus pela forma gentil e compreensiva dos
irmãos nestes momentos de tribulações, mantenhamos a perseverança na
oração e os nossos olhos fixados em DEUS, nosso refúgio e fortaleza, nosso
socorro bem presente nas tribulações (Sl 46).
Que o Pai Eterno nos abençoe e nos conduza nos caminhos de sua Santa
Palavra. A Ele a glória e o louvor, agora e no Dia Eterno. Amém!
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DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA A
JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS (JMN)
Há muitas famílias passando necessidades em virtude da pandemia e a Junta de
Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil está realizando uma
campanha de arrecadação de cestas básicas para os seus Campos Missionários.
O Conselho de nossa Igreja, reunido na terça-feira, 13/04, decidiu participar desse
esforço da JMN e doar 100 (cem) cestas básicas. O Conselho convida e incentiva a
Igreja a participar com doações individuais, ao custo de R$40,00 (quarenta reais)
por cesta básica. Para que a oferta seja identificada, deverão ser acrescentados
R$0,03 (três centavos) ao valor doado. Por exemplo: para doar 4 (quatro) cestas,
depositar R$160,03. Sua contribuição é muito importante!
Informamos os dados bancários para as doações:
Favorecido: Igreja Presbiteriana do Brasil
CNPJ: 00.118.331/0001- 20
Banco do Brasil: Agência 1849-X
Conta Corrente: 22379-4
Banco Bradesco: Agência 0595-9
Conta Corrente: 38270-1
APP DA IGREJA E BOLETIM
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e demais visitantes que
assim o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de
nossa Igreja pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de
aplicativos para telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”. O aplicativo inclui a
Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim semanal, além de notícias, comunicados
e versículos bíblicos diários.
Já o Boletim é o órgão oficial de comunicação da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte (PIPBH). Aqui são publicados os assuntos de interesse da
comunidade dos santos que congregam na PIPBH de maneira clara, trazendo
informações das diversas atividades da Igreja, bem assim a Palavra Pastoral, onde
somos levados a refletir em assuntos importantes para nosso crescimento
espiritual, à luz da Palavra de Deus.
Não deixe de ler o Boletim para manter-se informado da vida da nossa querida
PIPBH.
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FIDELIDADE NOS 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)
O Artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) afirma em sua
alínea “c”: “São deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino e o espírito de nosso
Senhor Jesus Cristo sustentar a Igreja e as suas instituições, moral e financeiramente”.
A Igreja visível, como instituição, conta com a responsabilidade de seus membros no
cumprimento de suas promessas, assumidas quando da Pública Profissão de Fé. É dever
do membro zelar pela moralidade da Igreja, buscar a santidade, bem como sustentar
financeiramente a obra através dos dízimos e ofertas, de acordo com o padrão bíblico.
Fazemos isso não por legalismo, mas sim por amor à causa de Cristo, sabendo que este
gesto é um modo de praticar a mordomia cristã.
A generosidade esporádica do crente ajuda muito a comunidade em momentos
específicos, porém, é de fundamental importância a generosidade regular, pois esta é
que permite a Igreja local assumir seus compromissos e ter condições de cumpri-los. A
fidelidade é marca importante do caráter cristão e demonstra gratidão a Deus pela
provisão dEle e confiança em seu fiel sustento na vida do crente.
Louvamos a Deus pela forma fiel como os irmãos têm depositado os dízimos e ofertas,
abençoando a Igreja no cumprimento dos compromissos financeiros de sustentação
local e dos diversos ministérios em âmbito nacional e internacional.
Finalmente, devemos esperar bênçãos do Senhor por causa deste exercício de mordomia
cristã, que devemos fazer com alegria e liberalidade, conforme nos ensina a Palavra, não
porque o Senhor nos deve alguma coisa ou faça barganha conosco. Não e não! Mas
porque as bênçãos do SENHOR vêm em decorrência de sua graça, sendo por meio desse
“favor imerecido, impossível de ser restituído” que Ele galardoa os seus fiéis. A esses,
Deus garante e derrama muitas bênçãos, pois é promessa da sua Palavra e Ele é fiel. (Ml
3.8-12; Sl 19.8-11; Sl 37.25; Sl 112; Sl 1; Pv 10.3; Ex 23.25).
Sendo oportuno, informamos os dados das contas da Igreja:
Banco 033 SANTANDER:
Ag. 4275,
Conta corrente 13.000405-3
Código PIX (CNPJ): 17.514.134/0001-23
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255,
Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23.
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ANIVERSARIANTES

18/04
Arthur Fróes Pitta Maciel
Edmée Franco Vieira Ferreira
Simone de Andrade Piuzana
19/04
Dafne Júlia Oliveira Barreto
Ivna Tarsis Junqueira Reis
20/04
Irléia Teixeira de Sá da Cunha
Kleber de Lima Câmara
Roberto Maciel Duarte
Sonia Ayres Motta Moreira
21/04
Amélia Spinola de Andrade
Flávia Roscoe Portugal França
João Batista Cardoso
Marcia Santos de Castro
Vicente de Paula Júnior
Wellington Borges Leite
23/04
Denise Mundim Furtado
Leci Monteiro Fonseca Alves
Mariza Camargo Fonseca dos Reis
Mateus Duarte Leite Porto
Rosangela Rocha Ribeiro
24/04
Albano Grassi
Renato Monteiro de Oliveira Russo
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1. Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
2. Congregação 1° de Maio /
Parceria IP Vespasiano
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
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

5. Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG
/ Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
7. Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
8. Plantação de Igreja – Bairro
Bandeirinhas – Betim-MG /
Parceria IP Luz e Vida - Betim
Supervisão: Ministério de Missões

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

9. Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG
/ Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões
11. Plantação de Igreja em Conceição
do Mato Dentro-MG /
Parceria IP Guanhães
Supervisão: Ministério de Missões
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