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MENSAGEM PASTORAL

MAIO: MÊS DA FAMÍLIA - COMPANHEIRISMO CONJUGAL

Deus criou o mundo maravilhoso e nele
plantou um belo jardim. Também criou
o homem à sua imagem e semelhança e o
pôs naquele lindo jardim, com a missão
de cultivá-lo e guardá-lo. Não demorou
muito e o SENHOR “percebeu” que
faltava algo para aquele a quem Ele
havia criado. Disse o SENHOR: “Não é
bom que o homem esteja só...”
(Gn 2.18). Então fez cair pesado sono
sobre o homem e a partir de uma de suas
costelas criou a mulher. Portanto,
podemos afirmar que a mulher “nasceu
da necessidade” do homem de ter uma
companheira. Deus criou a mulher para
ser auxiliadora do homem, o que
significa que a mulher é amparo,
socorro e ajuda.
O termo hebraico “ajudadora”, usado
para a mulher no Livro de Gênesis, é o
mesmo termo empregado quando a
Bíblia diz que Deus é nosso ajudador.
Ou seja, assim como Deus é um
ajudador nobre e digno, a mulher
também o é em seu papel de auxiliadora.
O texto de Gn 2.18 também diz que Deus
a fez idônea, ou seja, fê-la
correspondente ao homem, porém,
diferente dele.
É importante ressaltar que a mulher não
foi feita igual ao homem e não foi criada
muito diferente deste. Na verdade, o
plano de Deus é que a mulher
complemente o homem e este a
complemente, pois ambos são iguais em
essência, porém, diferentes quanto aos
papeis a desempenhar.
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Mas para que ocorra esta
complementaridade é necessário que
haja auxílio mútuo dos cônjuges, ou
seja, companheirismo. O casal precisa
reconhecer que um precisa do outro,
que um preenche ao outro naquilo que
lhe falta e que sendo assim, o casamento
não é lugar de competição, mas de
cooperação e companheirismo. A vida
conjugal precisa ser uma constante
busca de unidade na diversidade.
Infelizmente existem casais que tentam
eliminar as diferenças entre homem e
mulher, como se isso fosse desejável e
possível. Mas tentar fazer isso é querer
destruir o plano de Deus, visto que foi
Ele que planejou estas diferenças e não
há necessidade de anulá-las. Na
verdade, o casal que vive segundo os
padrões da Palavra reflete a glória de
Deus nas diferenças.
O casamento é o meio para o ser
humano desfrutar de um
relacionamento seguro e íntimo, tal
qual é o relacionamento das três pessoas
da Trindade. Um casamento feliz e
duradouro não é questão de “sorte” ou,
como pensam outros, de encontrar a
“alma gêmea”.
Um casamento feliz e duradouro
acontece quando os cônjuges entendem
as diferenças e buscam edificar o lar
segundo a vontade de Deus. A questão
não é encontrar a pessoa certa, mas sim,
procurar ser esta pessoa.

Deus une duas vidas debaixo de um
“jugo”, debaixo de uma aliança, de um
compromisso, de um pacto. Tudo isso
com o objetivo de que estas vidas
desenvolvam seus compromissos para a
glória dele, como parceiros. Diz a Bíblia:
“Melhor é serem dois do que um”
(Ec 4.9). Então, para que haja
companheirismo, é necessário
desenvolver a amizade conjugal, que
deve refletir uma aliança em que duas
vidas se juntam em prol do Reino de
Deus, sendo esta amizade o ideal divino
para os cônjuges.
É importante observar que antes de
criar a mulher, ao permitir que Adão
vivesse uma vida de solteiro, Deus fez
que ele percebesse a necessidade de
uma companheira, tanto que, ao ver a
mulher que Deus criara, Adão
respondeu com um poema! (Gn 2.23).
As primeiras palavras proferidas pela
boca do homem, registradas na Sagrada
Escritura são as que compõem um
poema do homem, explicitando a
alegria pela dádiva divina da sua
companheira.
Agora, não nos enganemos, pois mesmo
no casamento, vivendo debaixo de um
mesmo teto, pode haver solidão.
Alguém pode estar só em um
casamento! É preciso desenvolver
companheirismo, que é a cura para a
solidão, pois o casamento é mais que
uma decisão amorosa, é um
compromisso de amor que compartilha
a vida. É aquela conversa diária, que
precisa acontecer longe dos filhos; é o
compartilhar das dificuldades no
trabalho, mas também das alegrias no

lazer. Por isso devemos fazer mais do
que tomar decisões amorosas, devemos
fazer um compromisso de amar nossos
cônjuges. E nós cristãos sabemos o que
Deus estabeleceu para o casamento foi
“até que a morte os separe”. Isto, em
princípio, significa uma longa jornada.
Como enfrentá-la? O melhor é
desenvolver essa jornada com
companheirismo.
O casamento é a primeira e mais
profunda fonte de companheirismo na
esfera humana e quando Salomão diz no
livro de Eclesiastes “melhor é serem
dois do que um”, lembramos logo do que
Deus disse no Jardim: “Não é bom viver
sozinho”. Tanto no princípio da história
humana, quanto na análise de Salomão,
vemos de forma clara que o isolamento,
viver de forma solitária, não é o estilo de
vida apropriado para o ser humano,
quanto mais na vida conjugal. Sem esse
compromisso de companheirismo, o
casamento torna-se apenas uma
cobrança pela persistência dos
sentimentos de um cônjuge em relação
ao outro, um duelo de egos, um ringue
de lutas. Mas para que esta situação não
aconteça, devemos nos voltar
diariamente para o Senhor que nos dará
forças para cumprirmos nossos votos.
Portanto, cônjuges cristãos, vivam a
vida comum do lar com discernimento,
desenvolvendo o companheirismo, pois
esse é o ideal divino para a vida do casal.
Que o SENHOR conceda aos casais a
alegria de viverem unidos para a glória
de Deus. Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Eu creio que verei a bondade do SENHOR na terra dos viventes. Espera pelo
SENHOR, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo SENHOR.”
(Salmo 27.13-14)
A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento e essa paz só Deus pode nos
dar. Então, apesar do caos social e moral em que o mundo se encontra, conseguimos
ter paz no coração e vivermos em obediência à Palavra de Deus.
Para todas as coisas há um tempo certo, determinado por Deus, que sabe quando e
como as coisas devem acontecer, mas muitas vezes ficamos ansiosos porque não
sabemos esperar e queremos tudo no nosso tempo e não no tempo de Deus. Um dos
grandes segredos para ter paz e alcançar a vitória é saber esperar no Senhor. Espera,
pois, pelo Senhor.
REUNIÕES DE ORAÇÃO PRESENCIAIS
Terça-feira, 8h30 e 14h30
Alguns motivos de oração:
- Famílias enlutadas;
- Enfermos;
- Desempregados;
- Conversão de entes queridos;
- Projetos missionários:
Locais: Portas abertas, Disque Paz, Projeto Redenção e AEI
Outros Projetos Missionários: utilize o Calendário Mensal de Orações para este fim.
HOMENAGEM À MÃE DO ANO
"Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a
mulher que teme ao SENHOR, essa será louvada.”
(Pv 31.30)
Na última quarta-feira, 11/05, a Sociedade
Auxiliadora Feminina (SAF) homenageou como
“MÃE DO ANO” D. Neusa, nossa querida Missionária
do Ministério “Portas Abertas”.
Louvamos a Deus por vida tão preciosa, dessa serva
fiel do SENHOR, Missionária dedicada, diligente,
amorosa, generosa. Enfim, não faltam adjetivos para
adornar nossa irmã.
Querida Neusa, parabéns pela homenagem e que Deus
a abençoe grandemente.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 15/05: Carlos Galvão, Cláudio Murilo, Rodrigo Pitta, Emerson Cunha,
Vinicius Nascimento e Valter Lopes
Reunião de Oração, Segunda-feira, 16/05: Rubem Pacheco
Estudo Bíblico, Quinta-feira, 19/05: Saul Nogueira
Sexta Jovem, 20/05: Paulo Falcão
Sábado, 21/05: Sérgio Maciel e Vinícius Alves

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
DIA DO JOVEM PRESBITERIANO
Neste Dia do Jovem Presbiteriano queremos deixar três conselhos, que embora sejam dirigidos
àqueles que estão nesta fase da vida, valem para todos nós.
O primeiro conselho é: aprenda a discernir a presença de Deus em sua vida e busque
compreender que você não entra e nem sai da presença de Deus, mas habita nela. Em todos os
momentos do dia e em todos os dias, você está na presença d'Ele! Surgem então algumas
perguntas importantes a serem feitas: Será que você veria, assistiria ou praticaria determinadas
coisas se seu pai ou sua mãe estivessem vendo? Não? Por quê? Porque a presença deles aumenta
o temor em seu coração não é mesmo? Então, como praticá-las, sabendo que Deus está presente,
vendo tudo? Não é o pai nem a mãe, mas é Deus, o Criador, o Santo, o Rei. Ele está no quarto, no
banheiro, na sala, em todo e qualquer lugar. Isto significa que quando você está só, na verdade
não está só. É por isso que Paulo aconselha a orar sem cessar, porque não existe momento em
que Ele não esteja presente, ouvindo e vendo tudo, como pergunta Hybels, no título do seu livro
“Quem é você quando ninguém está olhando?” (HYBELS, Bill, Editora Betânia, 2019). Portanto
o primeiro conselho é que você viva consciente da presença de Deus.
O segundo conselho é um alerta e um convite para que você entenda biblicamente que
arrependimento não é apenas parar de pecar. João Batista conclamava ao arrependimento
(metanoia) chamando as pessoas a produzirem frutos dignos desse arrependimento. Tratava-se
de “virar 180º”. O termo grego mencionado, era usado no exército e quando um soldado que ia
para o norte ouvia “metanoia!”, ele se virava completamente e seguia na direção sul. O que isso
nos revela? Que arrependimento é o inverso do pecado. Para deixar apenas um exemplo: você
lembra de Zaqueu? Ele amava tanto o dinheiro que traía o próprio povo por ele. Então, chegou o
dia em que Zaqueu teve um encontro com Jesus e se arrependeu dos maus caminhos. O que ele
fez? Simplesmente parou de roubar? Não! Mais que isso. Não apenas parou de roubar, mas
também passou a dar e se tornou generoso. A Bíblia nos conta que ele doou metade de seus bens,
o que na cultura judaica da época mostrava um desprendimento acima da média, uma mudança
radical de mentalidade.
Por último, lembrem-se da “multidão de conselheiros”. Lutar sozinho não é uma boa opção para
alguém que deseja vencer. Quando tomamos consciência de nossa vulnerabilidade e aceitamos
ajuda, ganhamos uma força incomparável para alcançarmos a vitória. O fato de ter alguém por
perto é importante para colocar-nos sob uma cultura de prestação de contas, ferindo fatalmente
o orgulho e a ideia do “Ah, mas ninguém está vendo!”.
Mas além de tudo isso, andar sozinho é destrutivo também por bloquear a possibilidade de
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receber conselhos. Dois trechos de provérbios indicam que segurança é uma consequência
de andar próximo de conselheiros, ouvindo suas orientações. Vamos a eles, em traduções
bíblicas diferentes. Primeiramente Pv. 11.14:
- “Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança”
(ARA);
- “Sem diretrizes a nação cai; o que a salva é ter muitos conselheiros” (NVI);
E Pv. 15.22:
- “Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso” (ARA).
- “Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos
conselheiros” (NVI).
Salomão falou de duas condições: contar com muitos conselheiros versus não ter nenhum
por perto e afirmou que a segurança de uma pessoa depende de estar ou não entre
conselheiros. Conselhos nos protegem e a falta deles leva à queda. Com muitos
conselheiros, há sucesso; sem eles, os planos fracassam. É interessante que nós até
podemos montar um plano para vencer a batalha, mas, sem conselhos, há um grande risco
de tudo acabar em fiasco. Portanto, Jovem Presbiteriano, se você quer segurança, precisa
ouvir conselhos. Mas para ouvir estes conselhos é preciso humildade para pedi-los. Que
Deus nos abençoe com Conselheiros vindos da parte Dele.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal!
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH 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. Convidamos os amados irmãos para ao longo desta semana interceder pelas Mães, por
nossos Pastores (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio e Rev. Rogério)
e pelo Seminarista Felipe, tão importantes em nossa vida;
3. Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, Domingo 15/05, às
17h30 quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.

UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Neste terceiro domingo do mês de maio celebramos o Dia do Jovem Presbiteriano. No
Culto das 19h teremos um momento de intercessão e de gratidão a Deus pelos nossos
jovens, com a participação de nossa UMP cantando o Hino Oficial da Mocidade junto com o
Coro Jovem. A oportunidade de conhecermos o Senhor desde os dias da mocidade é uma
grande bênção, pois isto nos possibilita servir a Deus ao longo da nossa vida.
Parabenizamos todos os jovens que têm ouvido e respondido ao chamado do Senhor e os
estimulamos a uma vida de dedicação e serviço ao Criador. Os jovens são uma bênção em
nossa Igreja, pelo que louvamos a Deus.
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ENCONTRO DE PAIS E FILHOS COM A UCP E UPJ
No último dia 07, a União das Crianças
Presbiterianas (UCP) e a União Presbiteriana
de Juvenis (UPJ) de nossa Igreja, em parceria
com a Secretaria de UCP do Presbitério Belo
Horizonte (PBHZ), realizou o “1º Encontro de
Pais e Filhos”, no Acampamento Ebenézer.
O evento contou com a participação de
famílias da nossa Igreja, bem como de outras
Igrejas do nosso e de outros Presbitérios.
Ouvimos as Palestras ministradas pela Miss. Andreia Nascimento sobre o tema atual e
urgente “Como prevenir e proteger nossas crianças do abuso sexual infantil”. Este
Encontro teve o “Mês da Família” e o “Maio Laranja” como motivadores.
Também ministraram às crianças os bonecos Tito e a Lili, personagens de nossos irmãos
Sem. Filipe e Alzira que, junto com os Equipantes, levaram muita alegria e diversão aos
pequeninos.
Louvamos a Deus pelo Encontro, bênção na vida das famílias presentes, pela Equipe
organizadora, que trabalhou com tanto amor e carinho, por nosso Acampamento
Ebenézer, bem como por nosso Conselho, que apoiou a realização de mais esse evento.
Soli Deo Gloria

CAFÉ COMUNITÁRIO
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1)
O Conselho autorizou o retorno de nosso “Café da Comunhão”, após o Culto das 19h, no
Salão Social, cujo objetivo é contribuir para a aproximação fraterna entre os membros da
Igreja e com os visitantes.
Participe conosco deste momento de comunhão neste domingo.
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão....” (At 2.42)

BATISMO INFANTIL
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria para o Sacramento do Batismo, por ocasião do Culto
Matutino das 11h, o cordeirinho do SENHOR Davi Cardoso Abdel Pantaleão, filho de
nossos queridos irmãos Rev. Élcio e Gleiciane.
Que o querido Davi, à semelhança de Jesus, cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de
Deus e dos homens (Lc 2.52).
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NASCEU TITO, HERANÇA DO SENHOR
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento do cordeirinho do SENHOR Tito Vilas
Boas dos Reis, no dia 11/05, filho de nossos irmãos Pedro Reis e Victória, sendo avós
paternos Pb. Celso e Mariza e maternos Marcos Vinícius e Núbia. Tito chegou pesando
3,220Kg e medindo 46,5cm. Parabenizamos a querida família!
Que o querido Tito, à semelhança de Jesus, cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de
Deus e dos homens (Lc 2.52).

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
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.

LIVRARIA DA IGREJA
Nossa Livraria tem como objetivo a divulgação da boa literatura bíblico-reformada e
por esta razão você não encontrará uma miscelânea indiscriminada de títulos. Se você
deseja ler aquilo que é edificante, bíblico e que traga verdadeiro alimento para sua
alma, então temos o que lhe oferecer.
A Livraria retomou suas atividades aos domingos, nos seguintes horários:
• Das 10h30 às 10h55;
• Das 18h30 às 18h55; e
• Após o Culto das 19h.
Procure a Livraria e boa leitura. Que Deus abençoe ricamente o trabalho dos irmãos
nesta que, a exemplo de nossa Escola Dominical (ED), é uma agência do Reino.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(AGE)
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 9º, parágrafo 1, alínea “a”, do Capítulo II, artigo 110 do Capítulo VII
da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e pelo artigo 4º, parágrafo 2, do Capítulo
III do seu Estatuto, CONVOCA a Assembleia Geral para reunir-se em caráter
EXTRAORDINÁRIO no domingo 12/06/2022, às 8:00h, em Culto solene, seguido de
eleição para PASTOR EFETIVO da Igreja, observando-se os seguintes
horários/procedimentos:
1. Horário de votação no período matutino: 10:30 h às 13:30 h
2. Horário de votação no período vespertino: 18:00 h às 18:55 h
3. Observado o quórum de votação, a proclamação do resultado e aprovação da
respectiva Ata será feita no Culto Vespertino do mesmo Domingo.
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana apresenta como candidato único o Reverendo
EDSON COSTA SILVA, devendo os membros votarem SIM ou NÃO para a seguinte
pergunta: “Você vota no Rev. Edson Costa Silva para Pastor Efetivo da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de
2025?” Os votos serão por escrito e secretos, confirmando-se a eleição do candidato
apresentado caso o resultado seja o voto “SIM” em número superior à metade dos votos
válidos. Em não sendo alcançado o quórum de 220 (duzentos e vinte) votos,
correspondentes a 1/3 dos Membros Comungantes residentes na Sede, nova Assembleia
Geral Extraordinária será realizada no domingo 26/06/2022, às 08:00h, com qualquer
número de Membros Comungantes presentes, observadas as mesmas regras de
funcionamento para a eleição definidas no presente Edital. Os casos omissos serão
decididos pela Mesa Central e referendados pelo Conselho da Igreja. Belo Horizonte, 15 de
maio de 2022. Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.” (Sl 116.15)
O SENHOR chamou à sua presença na noite de sábado, 07/05, por
volta das 19h, nossa querida irmã Antônia Astrid Dias de Oliveira, aos
84 anos. Nossa irmã estava bastante debilitada, internada no hospital
SOCOR e aprouve ao SENHOR recolher a sua serva.
Natural de Urucânia (MG), nossa irmã foi recebida em nossa Igreja no
ano de 1982, portanto foram quarenta anos de membresia, pelo que
louvamos a Deus. O velório, culto fúnebre e sepultamento ocorreram no domingo, no
Cemitério Parque da Colina.
Que o SENHOR, pai das misericórdias e Deus de toda consolação, abençoe e conforte os
corações enlutados dos familiares neste momento de dor.
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CURSO DE NOIVOS NO FINAL DE SEMANA
O casamento dá origem à família e, olhando para a sua gênese,
descobrimos que o casamento não foi instituído pela vontade
humana ou se desenvolveu com o tempo, dentro de um
contexto meramente social.
O casamento foi planejado por Deus e o SENHOR mesmo
uniu o primeiro casal, conforme Gênesis 2.
Antes de assumirem esse compromisso solene, os noivos
devem ser conscientizados pela Igreja da origem divina do
casamento e das consequências espirituais dessa verdade.
Ainda que o casal pense que já está pronto, é necessário que se dê a oportunidade para que
possam refletir sobre passo tão importante na vida e então, guiados pela Palavra de Deus,
fazerem seus votos solenes.
O Curso de Noivos, conduzido por liderança capacitada, tem por objetivo levar os nubentes
a refletir profundamente sobre o compromisso que vão assumir diante de Deus e da Igreja e
sobre as condições que devem buscar como casal para entregar-se um ao outro e construir
um casamento feliz e estável, pois o casamento é acima de tudo uma edificação (Sl 127).
Nos dias 20 e 21 próximos, teremos o Curso, pré-requisito para o casamento na Igreja. Aos
casais que pretendem se casar neste ano, incentivamos que façam sua inscrição. Para isto,
basta ligar para a Secretaria Pastoral (3273 7044) e informar os nomes dos noivos à Sra.
Cristine.
Horários do Curso:
20/05, sexta-feira, das 19h30 às 21h30
21/05, sábado, das 9h às 12h.

REUNIÃO DE CASAIS
Não perca esta oportunidade!
Mercê de Deus, nossa próxima reunião de casais será no último sábado deste mês, dia 28,
no Salão Social da Igreja, a partir de 19h30. O Preletor será o Rev. Cléverson, Capelão do
Seminário e Pastor da Igreja Presbiteriana Região Sul em Belo Horizonte.
Cada casal deve trazer um quitute para o lanche de confraternização ao final da Reunião.
Se vocês têm filhos pequenos e não tem com quem deixar, venham com eles, pois teremos
atividade para as crianças.
Programe-se e prepare-se em oração.
Até lá.
Liderança do Ministério de Casais
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ANIVERSARIANTES

15/05
Djalma Pedro de Alcântara
16/05
Eder Pereira Freitas
Maria Aparecida Gomes de Melo
Paulo Felipe dos Santos Pessôa
17/05
Eduarda Gandini Bonfá
18/05
Josefa Teixeira Lizardo
Moysés Fonseca Monteiro Alves
Neusa Messias Soares
19/05
Adriana Duarte Coelho
Elias Ferreira e Silva
Fillipe Silva Martins
20/05
Helena Púglia Freire
Manuela Estrela Baggio
Marly Ferraz de Andrade
21/05
Paulo Eduardo Fonseca Mizerani
Valdete Laranjo Silva Ventura
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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

