Domingo,
6 de dezembro de 2015

DEUS NOS ENSINANDO POR ANSIAR
PELA VOLTA DE SEU FILHO
Que oração contundente e poderosa, a última
registrada no Livro Sagrado: “Ora vem, Senhor Jesus.
Amém”. Durante toda a minha infância, meus pais nos
levaram a participar, diariamente, do culto doméstico.
Terminávamos, sempre, o culto orando esta oração:
“Ora vem, Senhor Jesus. Amém”.
A vida passa e os interesses momentâneos e
mundanos vão roubando a nossa atenção e nos
tornamos afanosos, ativistas e acabamos nos
prendendo a tantos afazeres que acaba restando
pouco tempo para pensarmos nas coisas lá do alto,
dedicarmos os nossos pensamentos ao que é
sublime.
Todas as minhas crises de santificação ocorreram nos
momentos mais duros e confrontadores de minha
vida, como que Deus me obrigando a deixar aquilo
que tolamente me amarrava e me largar em Seus
braços e começar a considerar mais o que realmente
importa.
Meus momentos de maior conforto foram aqueles
quando considerei o fato de que o Senhor Jesus se
encarnou, sofreu aqui nesta terra, foi morto,
ressuscitou, ascendeu aos céus e tudo fez como
substituto perfeito, tomando sobre Si a penalidade dos
pecados que eram meus e imputando sobre mim a
justiça que é somente dele. “Morreu por mim”, doce
nova que acalenta minha alma.
Sua partida não foi o tom final de uma separação, mas
uma promessa de seu retorno. Sua Palavra, suas
preciosas e mui ricas promessas, os sacramentos que
ele nos deixou, falam a respeito de sua morte até que
Ele venha.
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Ele segundo o meu merecimento, mas segundo a sua
terna e paternal bondade. O Seu amor me anima. A
sua Palavra governa os meus pensamentos. Nele
coloquei a minha total confiança e esta confiança
jamais será traída. Como é bom esperar por Ele e
nele, visto que este esperar jamais será frustrado ou
em vão.
Segundo Ele jurou, Ele levantará o meu corpo da
morte e das cinzas, e será reunido eternamente à
minha alma.
Aqueles que são mais caros ao meu coração já
gozam desta bem-aventurança eterna, pois, morrendo
para este mundo de seres que haverão de morrer,
entraram no gozo do Senhor, no mundo onde já não
se experimenta mais a morte. Estão, não no mundo
dos mortos, mas no mundo dos verdadeiramente
vivos. Quem nos garante é aquele que ressuscitou de
entre os mortos e tem toda a autoridade e nos diz: “Eu
sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto viverá e não morrerá
eternamente.”
E sendo assim, da mesma maneira que a Primeira
Vinda de Cristo trouxe a eternidade para o meio do
tempo, do espaço e da história, a morte nos leva para
a eternidade, onde tempo, espaço e esta história
presentes já não são categorias que nos jungem. Se é
assim, e assim é, os que morrem em Cristo já foram
levados para a eternidade, para o momento final e
cabal. Tudo já lhes está consumado. Glória final e
cabal. Da mesma forma que Cristo trouxe a
eternidade para o tempo, foram levados do tempo
para a eternidade e para estes já se consumou tudo,
visto que não cremos em “almas que vagam”, mas em
seres completos, íntegros, vivos eternamente na
presença de Deus.

Vislumbro aquele Dia Bendito não com horror, porque,
segundo a sua rica promessa, para mim já não há
mais condenação. Mesmo que mil demônios venham
me acusar, e certamente terão do que me acusar, o
repto será sempre o mais sonoro e triunfal: “Quem
intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus
quem os justifica!”.

Eis o Poder infinito e o Amor inesgotável que assim o
fez e em nós ainda o fará. Maior do que o oceano e de
todas as águas que enchem a terra, maior do que as
incontáveis estrelas dos céus e os astros sem fim que
habitam os céus, poder e amor insuplantáveis.

O Espírito de Deus superabunda em mim de graça e
certeza de Sua misericórdia. Jamais serei tratado por

O que é corruptível é revestido da incorruptibilidade. O
que é mortal, revestido de imortalidade. Este corpo

natural, transformado em corpo espiritual, tal como o
de Jesus que se fez aparecer no meio dos discípulos,
mesmo que as portas estivessem fechadas. Este corpo
que se corrompe, envelhece, murcha, morre, agora
corpo revestido de poder e fulgor resplandecente, tal
como o corpo de Jesus no Monte da Transfiguração.
Para além da sepultura está a ressurreição. O
julgamento nos será triunfal, quando ouviremos, pela
graça infinita revelada na morte substitutiva e sacrificial
de Cristo: “Vinde benditos de meu Pai”.

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Terça-feira, dia 08 de dezembro:
Reunião de oração - 8h30 e 14h30
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia Ribeiro - 3023.6316
Quarta-feira, dia 09 de dezembro:
Departamental em conjunto – confraternização –
14h30min.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Sérgio
Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra
Segunda-feira: Eder Freitas

Meus pecados perdoados, meus pensamentos e
segredos lavados. E depois do julgamento, que já foi
posto em Cristo, paz, descanso, gozo reservado aos
que o Senhor Jesus comprou com seu precioso
sangue.
É nesta fé que eu quero viver e morrer, antevendo com
expectativas e fervorosa avidez a volta de meu Senhor
e Rei, orando: “Ora vem, Senhor Jesus. Amém”.
Rev. Ludgero Bonilha Morais

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1206 – Centro
Tel.: 3291.8837
Equipe 2:
Helvio Antonio P. Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227.3273
Próximo domingo:
Equipe 1:
Marina de Avila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074
Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

Quinta-feira: César

CONVITE
Deuzina Elaine Melo Casteluber e Giovan Amaral
Casteluber, Vânia Magalhães de Guimarães Mendonça
e Ivo Aparecida de Mendonça, convidam para a
cerimônia religiosa do casamento de seus filhos
Kêmmily e João Marcos a realizar-se às 19 horas do
dia 19 de dezembro de 2015, na Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.

UMP - ESCOLA DOMINICAL - SALA DA UMP
Hoje finalizaremos a lição 18 e assim concluiremos
o volume 3 da série de livros "As Grandes Doutrinas
da Graça" do Rev. Leandro Lima. Esperamos você
jovem, às 9h na sala da UMP, onde juntos
estudaremos a Santa Palavra de Deus!
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FIM DO ANO CHEGOU
Deus nos concedeu um ano repleto de sua graça e
grandes surpresas. No meio de crises e sobressaltos,
imaginando que teríamos grandes dificuldades para
cumprirmos nossos compromissos, no sustento de
nossos missionários, nos projetos de plantação de
novas igrejas, no sustento de nossos pastores, no
trabalho social da igreja, na manutenção do culto,...
Deus foi fiel a si mesmo e não nos deixou faltar o
necessário para darmos continuidade à esta grande
obra, para a honra e glória do Senhor.
Estamos vivendo, portanto, um momento especial de
gratidão e celebração das datas natalinas e da
passagem do ano. Nossa programação é especial de
louvores e adoração, com a participação de nossos
corais, que exaltarão o nome de Deus e de seu Filho,
Jesus Cristo. Anote e participe destes momentos:
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06/12: Culto da Manhã - Coro Jovem
"Espera em Silêncio"
Culto da Noite - Orquestra de Sinos
" Ó vem, ó vem Emanuel!"
13/12: Culto da Manhã - Coro Infanto-Juvenil
"Celebrando o Natal em Família"
Culto da Noite - Coro da Igreja - "Rei dos Reis"
20/12: Culto da Manhã - Coro Masculino
"Paz entre os Homens"
Culto da Noite - Coro Feminino - "Linda Noite"
24/12: Culto de Natal - Grande Coro
"Noite Jubilosa!"

CORAL JUVENIL
Reta final para nossa participação de louvor nas
comemorações do Natal!!
Ensaio hoje às 17 horas com a presença de todos os
pais e coristas. Cantaremos no próximo domingo no
Culto Matutino.
Teremos ensaio geral sábado (12/12) às 17horas.
Uniforme para domingo:
Mães: Roupa preta com echarpe vermelha
Pais: Calça/ Camisa preta e gravata vermelha
Crianças: Calça / Saia preta - Blusa vermelha do Coral
Contamos com a presença e participação de todos.

DANDO CONTINUIDADE AOS SERMÕES
SOBRE A DOUTRINA DA CRUZ
Nosso pastor estará dando continuidade aos sermões
sobre o tema "A Cruz de Cristo". Pregará por ocasião
do culto da manhã e da noite. O tema da mensagem
pela manhã será: "A Grande Transação", baseado no
texto da Segunda Carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 5, verso 21. No culto vespertino sua
mensagem terá como tema: "A Razão da Morte de
Cristo", baseado no texto da Primeira Carta de Paulo
aos Coríntios, capítulo 15, verso 3.
Estas mensagem são de edificação para os crentes e
de grande importância para aqueles que precisam
conhecer o único caminho dado por Deus para a nossa
salvação. Oportunidade, portanto, para convidarmos
outros e virmos com coração aberto para o confronto
com o Evangelho da graça de Deus.

PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE
REUNIÃO ORDINÁRIA

BOLETIM AGRADECE

O Presbitério Belo Horizonte, que jurisdiciona
eclesiasticamente a nossa Igreja, estará reunido neste
próximo final de semana. Esta reunião é da maior
importância, quando trataremos de diversos assuntos
relacionados ao crescimento de nossa região
presbiterial. Entre eles estará o pedido de nossa Igreja
para organização em Igreja de nossa querida
congregação da Cidade de Caeté.

Durante muitos anos tivemos o privilégio de contar
com o trabalho de revisão de nosso boletim feito
pela Professora Regina Helena. Nós da equipe do
boletim, queremos registrar nossa gratidão a Deus
pela sua vida e trabalho tão esmerado, feito
voluntariamente e com grande amor, oferecendo ao
Senhor Deus, todo-poderoso, seu conhecimento,
como excelente professora de Português que era.

Como temos feito, a Primeira Igreja, num projeto de
cinco anos, continuará participando do sustento desta
comunidade que se estabelecerá como Igreja.
Pedimos a todos que acompanhem esta reunião com
suas orações. Permitindo Deus, informaremos através
de nosso boletim dominical, as decisões e planos que
serão tomadas e estabelecidos.

Aproveitamos, para agradecer em vida, ao nosso
querido irmão Jalme, pelo trabalho de editoração de
nosso boletim dominical. Aqueles que recebem o
boletim via Internet, podem observar o dom artístico
do Jalme, na apresentação primorosa e criativa que
faz semana após semana. Jalme, nós lhe somos
gratos e oramos para que o Senhor continue a
abençoá-lo.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Começando as férias de Janeiro, nossa Igreja tem preparado uma
programação especial para as classes de jovens e adultos. O
professor que a nós ministrará lições especiais é o Rev. Folton
Nogueira, no que certamente será usado por Deus no estudo da Sua
Santa Palavra. Aproveitamos para anunciar que as revistas da Escola
Dominical para o ano de 2016, já estão disponíveis na livraria de nossa
Igreja. Estamos simplesmente repassando os preços de custo para
que todos os nossos alunos de nossa Escola Dominical possam
adquirir a sua e aproveitar para o crescimento no conhecimento da
Palavra de Deus.
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REGISTROS DE CONDOLÊNCIAS
Como temos tomado conhecimento, foi chamada à
presença de Deus, nesta segunda-feira próxima
passada, a nossa querida irmã Regina Helena Serra
de Souza Morais, esposa de nosso pastor. Entre as
manifestações de condolências recebidas de
centenas de irmãos e amigos, registramos as
seguintes, dirigidas à Primeira Igreja e seu pastor:
1. Do Tribunal:
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2015
Rev. Sr. Ludgero Bonilha Morais,
Encaminho à Vossa Reverência as notas
taquigráficas do voto proposto pela Décima
Câmara Cível, em sua sessão do dia 24 de
novembro de 2015.
Atenciosamente,
Desembargador Álvares Cabral da Silva
Presidente da Sessão
O Sr. Des. José do Carmo Veiga de Oliveira:
Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de fazer registrar na ata da sessão deste
dia, para posterior envio à família enlutada do Rev.
Ludgero Bonilha Morais, pastor da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, da qual sou
membro e oficial presbítero.
Na madrugada desta terça-feira, veio à óbito sua
esposa, D. Regina Helena Serra de Souza Morais,
em virtude de uma doença que, em dias, ceifou-lhe
a vida. Momento que, para nós, toda possibilidade
de consolo reside no fato de que estamos diante
de uma circunstância em que ao Senhor aprouve
recolher a sua serva diante de Si.
O salmo 116, verso 15 nos afirma: “Preciosa é aos
olhos do Senhor a morte dos seus santos.”
Dona Regina era membro do nosso coral, esteve
no Tribunal algumas vezes, nos cultos que aqui
foram celebrados, participando, ativamente, da
vida da igreja. Uma pessoa de extremo vigor,
dedicação à obra de Deus, mãe e avó amorosa,
esposa de presença integral na vida de seu
marido, Rev. Ludgero, como pessoas que,
realmente, estavam à serviço de Deus e que,
neste momento, nos deixa, levando consigo a
grande promessa que o próprio Cristo lhe
assegurou, a cada um daqueles que confessaram
seu nome como o Senhor e Salvador de suas
vidas que é a garantia plena da ressurreição.
Nessa última semana foram dias de intensa
apreensão, de ansiedade, mas com a convicção
plena de que o Senhor é soberano e está no
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controle de todas as coisas. A despeito do seu
passamento, porque sabemos que é questão,
simplesmente, de que ela foi à nossa frente.
Então, gostaria de fazer esse registro para,
oportunamente, enviar cópia desta singela
manifestação.
Dentro de alguns instantes estará sendo celebrado
culto de gratidão a Deus pela vida de D. Regina e
espero que possamos alcançar o momento do
sepultamento.
O Sr. Des. Anacleto Rodrigues:
Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de aderir ao voto de pesar proferido pelo
Des. Veiga de Oliveira pelo passamento da Srª.
Regina Helena Serra de Souza Morais, da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
O Sr. Des. Vicente de Oliveira Silva:
Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de aderir às palavras de pesar do Des.
Veiga de Oliveira.
O Sr. Des. Cabral da Silva, Presidente da sessão:
Também adiro à manifestação e determino que se
conste em ata o voto proposto, com adesão dos
demais Desembargadores, e que seja
encaminhada cópia à família enlutada.
2. Da Oitava Igreja:
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2015
Prezado Rev. Ludgero,
Com elevada estima e consideração, dirigimo-nos ao
irmão para informar que o Conselho da Oitava Igreja
Presbiteriana, em sua reunião do dia 24/11/2015 (Ata
856), orou por consolo neste momento de separação
em razão do falecimento de D. Regina – já que temos
a alegria pela certeza e segurança da vida eterna, e
fez registrar em ata uma palavra de agradecimento, a
saber:
“Gratidão a Deus por nossa irmã Regina Helena
Serra de Souza Morais, falecida em 24/11/2015. O
Conselho registra, neste momento, a nossa gratidão
ao Senhor pelo tempo de existência de D. Regina,
esposa do Rev. Ludgero Bonilha Morais, pastor da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, com
quem viveu um abençoado casamento por mais de
40 anos. Gerou filhos e teve a alegria de ver e
abençoar seus seis netos. Sabemos que ser esposa
de pastor sempre foi um grande desafio para elas,

em especial pelas expectativas geradas pelas
igrejas, mas, ao mesmo tempo, é uma honra
caminhar, chorar, sorrir, dormir e acordar ao lado de
alguém que foi separado por Deus para ser Seu
ministro; e que ela foi escolhida pelo Senhor (Pv.
18.22). Por testemunhos sabemos que: D. Regina
teve compromisso sério com Deus; por Deus foi
fortalecida todos os dias e confortada nas horas de
tribulações; esteve ao lado do marido no cuidado do
rebanho que o Senhor lhes confiou. Pessoalmente o
Pr. Jeremias, mais representantes do Conselho,
estiveram presentes e expressaram nossas
condolências e solidariedade ao Rev. Ludgero e
familiares.”
Rogamos as bênçãos do Senhor da Igreja sobre sua
vida e sua família.
Naquele que é o Senhor de nossas vidas e decisões,
Pb. Renato Laranjo Silva – 2º Secretário do
Conselho
3. Do Coral Bendize da Oitava Igreja
Presbiteriana de BH:
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015
Querido Pastor Ludgero,
Todos os “seus dias foram escritos e bem
determinados...” e, em todo o tempo, ainda que não
entendamos, a Glória e a boa mão de nosso amado
Deus estarão te acompanhando... e habitaremos
seguros com o Altíssimo hoje e eternamente.
Que essa paz sobrenatural e Santa esteja sobre sua
alma, ajustando as emoções e controlando seu
coração.
Quanto a nós, todo o nosso carinho, respeito e
orações.
Do Coral Bendize que te ama.
Oitava Igreja.
4. Da Igreja Batista Getsêmani:
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2015
“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e
não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor; porque já as primeiras coisas são
passadas.” Apocalipse 21.4
Amado Rev. Ludgero,
A Paz do Senhor Jesus.
Que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida,
família e igreja.
Soubemos do falecimento de sua esposa, amiga
e companheira, D. Regina Helena.
Este é um momento de dor, mas o que nos move
é a esperança de que um dia a morte não mais
existirá.

A Igreja Batista Getsêmani, o Conselho de
Pastores de Minas Gerais e eu, particularmente,
oro para que vocês sejam confortados pelo
Espírito Santo.
Que Deus os abençoe. Um forte abraço.
Pr. Jorge Linhares
5. Da Diretoria Executiva do Instituto
Presbiteriano Mackenzie:
Prezado Rev. Ludgero,
É com profunda tristeza que rebemos a notícia do
falecimento de sua amada esposa. Desde já,
desejamos que o Espírito Santo possa confortar
seu coração, concedendo toda sabedoria
necessária para lidar com esse fato inesperado,
força para superar os obstáculos deixados pela
saudade e paz para descansar no amor de nosso
Deus.
Em nome da Diretoria Executiva do Mackenzie,
receba a nossa solidariedade cristã e votos de
profundo pesar, na certeza de que ela descansa
na Jerusalém Celestial, onde um dia iremos nos
encontrar.
“Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus
santos.” Salmos 116.15
Na mesma fé,
Maurício Melo de Meneses – Presidente do
Instituto Presbiteriano Mackenzie
Anaor Donizetti Carneiro Silva – Diretor de
Finanças e Planejamento
José Paulo Fernandes Júnior – Diretor de
Desenvolvimento e Novos Negócios
Francisco Solano Portela Neto – Diretor
Educacional
Marcos Rodrigues de Freitas – Diretor de
Administração e Gestão de Pessoas
6. Da Reitoria da Universidade Presbiteriana
Mackenzie:
São Paulo, 24 de novembro de 2015
“Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus,
o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna
consolação e boa esperança, pela graça,
consolem o vosso coração e vos confirmem em
toda boa obra e boa palavra.” 2 Ts. 2.16,17
Prezado Rev. e Irmão em Jesus Cristo,
Recebemos na data de hoje, com grande pesar,
a notícia do falecimento de sua esposa, Sra.
Regina Helena Serra de Souza Morais, exemplo
de fé, companheirismo e abnegação ao Senhor.
Receba nossas condolências, em meu nome
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pessoal e no da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
Que nosso Pai e Criador derrame Suas ternas
misericórdias sobre toda a família, para lhes dar
forças físicas, emocionais e espirituais neste
momento tão difícil, e que o prezado irmão e seus
familiares depositem no Senhor, o Deus de toda a
consolação, sua confiança e esperança para

LIVRARIA
Preparamos um Kit de Natal para
aqueles que desejam presentear
os amigos com algo especial. O
kit é composto por três livros da
série A verdade e o imaginário
cristão, de Alister McGrath:
Criação, Encarnação e
Redenção.
Os livros são primorosamente
ilustrados com obras de arte de
renomados artistas, levando o
leitor a penetrar nos mistérios que
envolvem a encarnação do Filho
de Deus e sua obra redentora
através da arte. Os conceitos são
apresentados envolvendo poesia,

serem consolados.
Com protestos de amizade, solidariedade e
respeito, subscrevo-me.
Em Cristo,
Benedito Guimarães Aguiar Neto – Reitor

oração e reflexão teológica.
Os kits estão sendo oferecidos
por R$50,00 e já estão
disponíveis em nossa livraria, em
uma embalagem especial.
Horário de funcionamento da
livraria durante o mês de
dezembro:
Segunda, terça e quinta-feira de
14 horas às 17 horas
Domingo após os cultos.
A partir do dia 23/12/2015
entraremos em recesso.
Retornaremos dia 11/01/2015.

POSSE DAS NOVAS
DIRETORIAS
PARA O ANO DE 2016
As diretorias eleitas das
Sociedades Internas de nossa
Igreja, tomarão posse no último
domingo deste mês de
dezembro, por ocasião do culto
da manhã.
Pedimos a todos os eleitos que
reservem este momento em sua
agenda pessoal, compareçam e
lembrem-se dos compromissos
que assumirão diante de Deus no
desempenho de suas tarefas.

Local:
Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte

B A Z AR
DE PRIMEIRA
Produtos de excelente qualidade
e preços inacreditáveis!
Você não pode perder!
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Data:
12/12/2015 – Sábado
Horário:
10h às 16h – Salão Social

Apresentação Especial Coral Infanto Juvenil
A família planejada e instituída por Deus tem sofrido ameaças em sua estrutura.
O Coral Infanto Juvenil deseja comemorar as festividades do Natal em família.
Portanto, você e sua família estão convidados a participarem do Culto de
Ações de Graças pelo nascimento de nosso Salvador no próximo domingo,
13/12, por ocasião do culto matutino.
Venha, participe com toda a sua família e amigos.

Batismo Infantil
Recebemos hoje, por ocasião do culto matutino, a pequena
Beatriz Mara Reis Miranda, filha de nossos irmãos Daniel
Henrique Silva Miranda e Giselle MaraTeixeira Reis Miranda.
Louvamos a Deus pela vida preciosa da pequenina Beatriz e
rogamos ao Senhor que o seu crescimento seja semelhante
ao de Jesus, que ela cresça em sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens. Lucas 2.52
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CONTINUA O NOSSO

DESAFIO
06/12
Shirley França Baumgratz
07/12
Gersonita Alves dos Santos
Janaina Michele Carvalho Costa
08/12
Arthur Araújo Ribeiro
Davi César Catizani Faria Oliveira
Juliana Barbosa Nogueira
Maria da Conceição Siqueira de Castro
09/12
Aline Guerra Campolina
Emerson Ferreira da Cunha
Rodrigo Faria Melo Freitas
Vitor Rodrigues Pereira
10/12
Érica Rezende Gusmão
Conceição Ferreira Souza
Erasmo Borja Sobrinho
Samuel Joshua Oliveira

Temos o alvo de 150 mil reais e cremos em
Deus que haveremos de alcançá-lo até o final
deste ano. Participe. Há uma obra imensa e
preciosa à nossa frente e precisamos dar conta
dela, em nome de Deus.

R$ 89.854,00
60%
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12/12
Lidiane Alves Vieira Marques
Lucas Deslandes de Toledo
Reinaldo Domingos Pereira da Costa
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna
Rogério Perillo de Carvalho

