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MENSAGEM PASTORAL

DIA DA MULHER PRESBITERIANA

O Dia da Mulher Presbiteriana é
comemorado no segundo domingo de
fevereiro, conforme o Calendário de
Datas Oficiais da Igreja Presbiteriana
do Brasil.
Quanto à origem, a data remonta ao
Primeiro Congresso Nacional das
Sociedades Auxiliadoras Femininas
(SAF), realizado na Igreja
Presbiteriana do Riachuelo, Rio de
Janeiro (RJ), em 1941, sendo
escolhida naquela ocasião como
homenagem ao aniversário de D.
Cecília Siqueira, Secretária Geral do
Trabalho Feminino que esteve à frente
da Secretaria por mais de quinze anos
consecutivos, de 1938 a 1954.
Líder influente, a atuação de D. Cecília
como mãe e esposa de Pastor sempre
ocupou lugar de destaque na vida da
Igreja. Ela viajou pelo Brasil
participando de Congressos e em 1954
organizou a reunião do Supremo
Concílio em Recife (PE), atendendo ao
pedido da Confederação Nacional do
Trabalho Feminino. Naquela reunião
o Supremo Concílio decidiu oficializar
o segundo domingo de fevereiro como
o Dia Nacional da Mulher
Presbiteriana.
Falar da mulher presbiteriana é falar
de uma mulher virtuosa, assim como a
sabedoria proverbial nos ensina em
Pv 31. O trabalho que nossas mulheres
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desempenham, seja na esfera local,
regional, nacional e na esfera
transcultural, é importantíssimo. A
Sociedade Auxiliadora Feminina
(SAF) é um exemplo para as demais
Sociedades Internas da Igreja,
chamando nossa atenção pela
ternura, dedicação, zelo, e garra
demonstrados por nossas irmãs.
Não obstante a importância da SAF, a
data abrange todas as mulheres
presbiterianas do Brasil, pertencentes
ou não àquela Sociedade Interna. As
verdadeiras auxiliadoras são
mulheres autênticas no exercício de
sua vocação e contribuem de forma
expressiva em todas as
oportunidades, não apenas nas
grandes, mas também naquelas
oportunidades que muitas vezes são
pequeninas aos olhos da maioria, pois
as verdadeiras auxiliadoras não estão
em busca de destaque, holofotes, mas
dispostas para servir, em obediência
ao ensino de Cristo que instruiu seus
discípulos dizendo que maior é aquele
que serve. Jesus veio ao mundo não
para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por muitos
(Mc 10.45). As verdadeiras
auxiliadoras são piedosas, irmãs de
oração, mulheres que não negociam
os valores do reino em meio a um
mundo depravado, onde a sociedade
busca desenfreadamente satisfazer os
desejos carnais e hedonistas.

As mulheres presbiterianas rejeitam,
decididamente, as obras da carne e
buscam desenvolver o fruto do
Espírito, que é “amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. Contra estas coisas
não há lei” (Gl 5.22-23), estando
sempre dispostas para o trabalho, não
importando as circunstâncias, sempre
alegres e destemidas. Sabem exercitar
a boa mordomia, trabalham com
muita determinação, conhecem o
Deus a quem servem e sabem que
aqueles que “esperam no SENHOR
renovam as suas forças, sobem com
asas como águias, correm e não se
cansam, caminham e não se fatigam”
(Is 40.31).
São elas verdadeiras testemunhas do
evangelho, proclamando-o com
intensa alegria e firme convicção,
refletindo a luz de Cristo,
perseverantes na tribulação, sabendo
que possuem um Pai no céu que vela
por suas almas. As verdadeiras
auxiliadoras revestem-se de
humildade, firmadas na Palavra que
nos diz que “o SENHOR resiste aos
soberbos, mas aos humildes concede
a sua graça” (1Pe 5.5) e não se
envergonham do evangelho, pois
compreendem que ele “é o poder de
Deus para a salvação de todo o que
crê” (Rm 1.16).

coríntios: “Portanto, meus amados
irmãos, sede firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o
vosso trabalho não é vão,
(1Co 15.58)”. São bênçãos em seus
lares, na Igreja e na sociedade; são
reconhecidas por suas competências,
dinamismo e zelo; não fogem diante
dos desafios, antes, de joelhos aos pés
de Cristo, suplicam orientações para
se conduzirem em todas as situações,
tendo sempre uma palavra oportuna e
edificante, com o santo propósito de
glorificar a Deus, pois sabem que esse
é o fim principal de todos nós, como
nos diz a resposta à primeira pergunta
do Breve Catecismo de Westminster.
No Dia da Mulher Presbiteriana,
rendemos graças a Deus por todas as
mulheres de nossa Igreja, que Ele
bondosamente chamou para fazer
parte desta valiosa família lavada pelo
precioso sangue de Cristo.
Nossa oração é para que o SENHOR,
Pai de infinitas misericórdias,
continue a revestir de poder e graça
estas servas virtuosas, para que elas
permaneçam proclamando a
mensagem do Reino de Deus e
abençoando nossas vidas pelo santo e
fraterno convívio. Neste dia,
abraçamos estas servas destemidas.
Parabéns, Mulher Presbiteriana!

Confiantes na soberania de Deus, as
mulheres presbiterianas conhecem a
recomendação do apóstolo Paulo aos

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por
nós, sendo nós ainda pecadores." (Romanos 5.8)
Queridas irmãs, a Reunião de Oração das terças-feiras está sendo feita via Plataforma
Zoom, por causa do aumento da Covid nestas últimas semanas. Caso façamos a reunião
presencial, avisaremos no nosso grupo de whatsapp. Aguardamos as irmãs.
DIA DA MULHER PRESBITERIANA
Neste domingo comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana louvando a Deus por todas
as queridas irmãs de nossa amada Igreja e aproveitamos o momento para fazer o convite
para que se você ainda não faz parte da SAF, venha conhecer nossa Sociedade. Temos
muito para lhe mostrar e estamos certas de que você irá amar a nossa SAF.
A Caminhada de uma mulher com Deus
Onde você se encontra hoje? Você se considera uma mulher mais próxima do Senhor do
que antes? Ou você percebe que está esfriando em seu primeiro amor? Quais são as suas
expectativas para este ano?
Minha querida irmã, a nossa vida com Deus é uma caminhada constante e precisa ser
crescente em espiritualidade, pois nós que caminhamos com o Senhor não devemos nos
conformar com a sonolência espiritual dos nossos dias, nem devemos tornar vã a graça de
Deus. Devemos fazer o bem ao nosso esposo todos os dias de nossa vida, como nos orienta
a Palavra de Deus no exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31; devemos contribuir
para que nossos filhos não se percam no mundo ou dentro de nossa própria casa; não
podemos deixar de ser santas porque a Palavra nos diz "sede santos porque sou Santo".
Vem então o nosso questionamento: Como deve ser minha caminhada com Deus? Como
conseguiremos agradecer ao Senhor por tantos feitos para conosco? Servindo ao Senhor
de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, buscando o Senhor, rogando a Ele que a
nossa vida reflita o fruto do Espírito, conforme nos orienta a Palavra, " mas o fruto do
Espírito é: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e
domínio próprio" (Gálatas 5.22). Este fruto é como uma bergamota, sendo que cada
gomo é uma dessas maravilhosas qualidades que o Senhor espera de cada uma de nós que
fomos seladas com o Espírito Santo de Deus. Se queremos ter uma jornada que agrade ao
Senhor e que se adeque aos ditames da Palavra, supliquemos a graça de Deus sobre nós,
minhas irmãs, para que abandonemos todo pecado que tenazmente nos assedia e
procuremos ser mulheres que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a
Palavra da verdade.
Avante irmãs! Agrademos ao Senhor com toda a nossa vida e nos dediquemos para que o
Senhor seja engrandecido e exaltado pelo nosso bom proceder, para que a luz de Cristo
brilhe em nossa vida e seu bom perfume seja exalado na vida de todos os que nos rodeiam.
(Texto de Cynthia da Silva Rios Costa, Presidente da Sinodal Sul do Brasil, Revista SAF,
fevereiro 2018 - adaptado)
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
DIA DA MULHER PRESBITERIANA
Com alegria nos corações e cheios de gratidão a Deus pelo transcurso desta
data tão importante, a UPH oferece às irmãs um texto para reflexão.
A paz e a felicidade genuínas só são alcançadas quando as mulheres vivem segundo o
coração de Deus e obedecem a Seus mandamentos em todas as funções que exercem na
vida. Com ternura e graça intrínsecas à sua natureza, as mulheres podem e devem
extrair da Bíblia lições práticas que poderão ajudá-las a descobrir quais são as
prioridades de Deus a respeito de:
Seu marido: empenhe-se de todo coração em servi-lo e honrá-lo;
Seus filhos: ore fervorosamente por eles e instrua-os na Palavra de Deus;
Seu lar: crie um ambiente aconchegante em seu lar e ornamente-o com a beleza de um
coração que ama a Deus;
Sua caminhada com Deus: cresça espiritualmente por meio do amor pela leitura da
Bíblia e de seus ensinamentos;
Seu ministério: aprenda a repartir o amor que você recebe de Deus e transmita ânimo
aos que a rodeiam.
“Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa
parte, e esta não lhe será tirada.” (Lucas 10.42)
Então, como se tornar uma mulher dedicada a Deus, que vive para Ele e O ama
profundamente? O que fazer para seguir o exemplo de Maria, realizando escolhas que
demonstrem ao mundo que são mulheres segundo o coração de Deus, escolhas essas
que resultem na ação divina de mover nossos corações em direção a Ele? Como ter um
coração que seja dedicado a Deus, firme na Palavra, comprometido com a oração,
obediente, submisso, que ama, que transborda amor materno, que faz da casa um lar,
que cria ordem no caos, fortalecido pelo crescimento espiritual, que encoraja e que sabe
estabelecer prioridades? Comprometendo-se com Deus e escolhendo conscientemente
os caminhos dEle em todas as decisões, palavras, pensamentos e respostas.
Que o SENHOR abençoe cada irmã em sua caminhada espiritual.
Parabéns, Mulheres Presbiterianas!
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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SEMINÁRIO PRESBITERIANO
REV. DENOEL NICODEMUS ELLER (RDNE)
No Culto Vespertino do último domingo tivemos a alegria de receber a Direção de nosso
Seminário Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemus Eller, os alunos calouros e suas famílias. Como
Igreja, sentimo-nos honrados por abrir as portas para, através deste ato de Culto na presença do
SENHOR, dar início ao ano letivo do Seminário. Deus tem nos dado oportunidades
maravilhosas de celebrar momentos especiais de comunhão, como este junto com nosso
Seminário, carinhosamente chamado “Casa de Profetas”. Que esse momento, revestido
também de grande valor simbólico, produza frutos que abençoem nossa Igreja e os alunos de
nosso Seminário. A Deus honras e glórias!

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 (1Pe 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.
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CEIA DO SENHOR
“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).
Neste 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
Redobremos os cuidados sanitários. Sentindo algum sintoma, recolha-se e aguarde o
momento certo para retornar às atividades presenciais da Igreja. Reiteramos nossa
gratidão 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).

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.
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RETORNO DA ESCOLA DOMINICAL (ED) EM CLASSES PRESENCIAIS
Louvamos a Deus pelo retorno das Classes presenciais de nossa ED, 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, temos 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;
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
Presbítero Humberto Falcão;
3 – Panorama Bíblico: dirigida pelo Presbítero Hildemar Jr., Marise Falcão, Cláudia
Souza e Diácono Paulo Falcão;
4 – Doutrinas Estruturais da Graça: dirigida pelos Presbíteros Valério Márcio e
Ilton Elias;
5 – Morte e ressureição de Jesus e o Final dos Tempos: dirigida pelos irmãos
Fátima, Presbítero Erdman, Bethese e Jacqueline;
6 – Ezequiel, Pastor e Profeta de Israel no período do cativeiro babilônico:
dirigida pelo Presbítero Marcos Vieira de Souza, com início em 04 de abril.
7 – Catecúmenos: dirigida pelos Presbíteros 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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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 as atividades foram retomadas no
domingo passado, no Culto das 11h.
• Crianças de 1 a 3 anos: Sala 405 (Sala da UPA)
• Crianças de 4 a 7 anos: Sala 406 (Sala da UMP)
Obs.: 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 o retorno da nossa “Sexta Jovem”, às 20h das sextasfeiras. Cremos que à semelhança do ano passado, o Senhor 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!

AQUISIÇÃO 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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REUNIÃO DE CASAIS, SÁBADO, 19h30
“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 este sábado, no Salão Social da Igreja, 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.

CONVITE DOS CORAIS
Os Corais gozaram férias no mês de janeiro e agora começam a retomar as atividades. Você
que aprecia o canto coral e deseja louvar o Senhor com este dom tão precioso, ingresse em um
dos cinco Corais de nossa Igreja, juntando-se a este precioso Ministério, que envolve mais de
cem Coristas, para honra e glória de Deus.
Conheça a composição dos nossos Cinco Corais:
Coral Infanto juvenil: Reúne crianças e juvenis de 7 a 12 anos, com ensaios aos domingos,
17h20;
Coral Jovem: Reúne adolescentes e jovens, com ensaios às segunda-feira, 20h40;
Coral Feminino: Ensaios às quartas-feiras, 19h;
Coral Masculino: Ensaios às quartas-feiras, 20h30; e
Coral Misto: Ensaios às terças-feiras, 20h.
Louvamos a Deus pelos nossos Corais e aguardamos os Coristas com muita alegria e
entusiasmo. Que todos continuem sendo bênçãos na vida de nossa Igreja.

MISS. MARCOS PAULO
No próximo final de semana receberemos o Rev. Marcos Paulo, Missionário da Agência
Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT) que atua no Paraguai e de quem nossa Igreja
é parceira.
Certamente será um momento oportuno para conhecermos melhor o querido Pastor e família
e sua atuação no Paraguai, onde está há nove anos.
No sábado o Rev. Marcos Paulo falará aos casais no Salão João Calvino, às 19h30 e no domingo
pregará nos Cultos e dará aula na Classe de Apologética, no Templo. Oremos em favor do Rev.
Marcos Paulo e de sua presença entre nós.
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ANIVERSARIANTES
13/02
Daniel Aguiar de Ávila
Eduardo Bernardes Lourenço Cunha
Gabriel Andrade Nogueira
Isliê Bastos de Carvalho
Larissa Soares de Oliveira dos Reis
Lorena Soares de Oliveira Rocha
14/02
David Gomes Oliveira Saquete
Laura Casteluber Mendonça
Paulo Ricardo Figueiredo Boy
Valter José Lopes
15/02
Elthon Duarte Séllos
Matheus Ferro Cali
Nicole Lobenwein Freitas
Sophia Vitória dos Reis Pereira Monteiro
Theodoria Horstt Bacelar
16/02
Bárbara Caldeira de Carvalho
Jacqueline Rodrigues Araújo
Leila Maria Rodrigues Simões
17/02
Davi Crysthian Santana Purcino
Luiza Lehman Toledo
18/02
Daniela Salles Frigini Campolina
Fabiane Patente de Souza
Flávia Patente de Souza Mendonça
Gleiciane Abdel Martins Reis
Jéssica Ramos Maciel
Marcia Lisboa Ferreira
19/02
Ana Mel Santos de Oliveira
Flávio Ferreira Lourenço
Pedro Zorzin Fonseca
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares." Pv
3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

