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MENSAGEM PASTORAL
O DEUS ETERNO

"Antes que os montes nascessem e se
formassem a terra e o mundo, de
eternidade a eternidade, tu és Deus."
(Salmo 90)
É comum ouvirmos das crianças a
seguinte pergunta: "Quem fez Deus?" A
resposta é que ninguém criou Deus, pois
Ele é eterno e sempre existiu. Ele existe
de um modo diferente do nosso, pois nós
existimos de uma forma derivada, finita
e frágil, mas nosso Criador existe como
eterno, autossustentado e necessário,
posto que não há possibilidade de ele
cessar de existir.
O SENHOR Deus é o Criador e
Sustentador de todas as coisas, mas
jamais precisou ser criado ou
sustentado por alguém, por isso a
doutrina da autoexistência de Deus é um
dos fundamentos da Fé Cristã. Mas a
limitação do raciocínio humano frente à
inescrutabilidade da natureza de Deus
em toda sua extensão, impossibilita que
alguém possa compreender
completamente a autoexistência de
Deus e embora a Bíblia afirme isto
claramente, ela não a explica de forma
exaustiva. Em seu primeiro capítulo e
versículo, Gn 1.1, a Palavra pressupõe a
existência de Deus desde sempre,
afirmando que “no princípio criou Deus
o céu e a terra”, não nos informando
qual seria esse “princípio”.
A pergunta sobre quem criou Deus é
feita não somente por crianças como
mencionado, mas também por adultos,
tanto por iletrados quanto por doutores.
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Mas, apesar de na maioria das vezes ser
uma pergunta sincera, isso não quer
dizer que ela faz sentido, visto que nós
estamos acostumados a pensar dentro
das noções de espaço-tempo, porém
Deus é o criador do espaço e do tempo.
A autoexistência de Deus é uma verdade
básica da Escritura e na apresentação do
"Deus Desconhecido" aos atenienses, o
Apóstolo Paulo explica que o Criador do
mundo "nem é servido por mãos
humanas, como se de alguma coisa
precisasse; pois ele mesmo é quem a
todos dá vida, respiração e tudo mais"
(At 17.23-25). O Criador tem vida em si
mesmo e tira de si mesmo a energia
infindável, não necessitando de nada. A
independente autoexistência de Deus é
uma verdade claramente afirmada na
Bíblia (Salmos 90.1-4, 102.25-27; Isaías
40.28-31; João 5.26; Apocalipse 4.10).
Se na teologia muitos erros são
resultados da suposição de que as
condições e limites de nossa própria
existência finita se aplicam a Deus, na
vida de fé podemos também facilmente
empobrecer-nos, se alimentarmos uma
ideia limitada e pequena a respeito dele.
A doutrina da autoexistência de Deus é
um anteparo e defesa contra esses erros,
pois o princípio de que só Deus existe
por si mesmo o distingue de toda
criatura e é o fundamento daquilo que
pensamos a respeito dele.
Saber que a existência de Deus é
independente de tudo e de todos protege
nossa compreensão a respeito da

grandeza dele e, portanto, tem claro
valor prático para a nossa saúde
espiritual, pois sendo Deus
autoexistente, ele tem em Si mesmo a
base da Sua existência. Às vezes esta
ideia é expressa dizendo-se que Ele é a
“causa sui” (a Sua própria causa), mas
não se pode considerar exata esta
expressão, desde que Deus é o não
causado, que existe pela necessidade do
Seu próprio Ser e, portanto,
necessariamente. O homem, por outro
lado, não existe necessariamente, e tem
a causa da sua existência fora dele
próprio.
A ideia da autoexistência de Deus era
geralmente expressa pelo termo
“aseitas” (asseidade), significando autooriginado, mas os teólogos reformados
substituíram o termo “aseitas” pela
palavra “independentia” (independência), expressando com ela que Deus
é independente em Seu Ser, mas
também que é independente em tudo
mais: em Suas virtudes, decretos, obras
e assim por diante.
Pode-se dizer que há um tênue vestígio
desta perfeição na criatura, mas a
criatura, conquanto absolutamente
dependente, tem sua existência própria
e distinta e, naturalmente, está longe de
ser autoexistente. Este atributo de Deus
é reconhecido até mesmo nas religiões
pagãs e no Absoluto da filosofia, quando
se concebe o Absoluto como a base
última e autoexistente de todas as
coisas, que entra voluntariamente em
várias relações com outros seres. O
Absoluto pode ser identificado com o
Deus da teologia. Mas Deus, por ser
autoexistente, não só é independente,

como também faz tudo depender dele e é
somente como Ser autoexistente e
independente que Deus pode dar a
certeza de que permanecerá
eternamente o mesmo, com relação ao
Seu povo, guardando e dirigindo a vida
desse povo para sua própria glória e para
o bem dos seus (Rm 8.28).
Encontram-se indicações adicionais
disso na afirmação presente em Jo 5.26,
"Porque, como o Pai tem a vida em si
mesmo, assim deu também ao Filho ter
a vida em si mesmo", na declaração de
que Ele é independente de todas as
coisas e que todas as coisas só existem
por meio dele (Sl 94.8; Is 40.18S; At
7.25), nas afirmações que implicam que
Ele é independente em Seu pensamento
(Rm 11.33,34), em Sua vontade (Dn
4.35; Rm 9.19; Ef 1.5; Ap 4.11) e em Seu
conselho (Sl 33.11).
O estudo dessa maravilhosa doutrina
nos leva a um desfecho consolador, pois
da mesma forma que Deus nunca
precisou ser criado para existir, Ele
também jamais poderá deixar de existir,
pois a autoexistência de Deus faz parte
de Sua natureza eterna, de forma
inalterável. Asseidade, eternidade,
imutabilidade e infinitude são alguns de
seus atributos.
Que consolo e segurança saber que o
nosso Deus é eterno! Como criaturas
dependentes, vivamos sempre com os
olhos postos naquele que é o Todo
Poderoso, o autoexistente que Reina e
Governa sobre nossas vidas e sobre a
vida de Sua Igreja.
Rev. Edson Costa Silva
(Bibliografia: BERKHOF, Louis,
Teologia Sistemática, Editora Fiel)
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO de 19/10, terça-feira
VIRTUAL às 8h30 (pelo whatsapp)
PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino
Motivos de oração para OUTUBRO, Mês da Reforma Protestante
Gratidão:
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas (“conta as bênçãos, dize-as
quantas são...”);
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela bênção da Reforma Protestante e sua importância em nossas vidas;
• Pela bênção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.
Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades
Internas;
• Pelos projetos missionários apoiados pela nossa Igreja, pela Junta de Missões
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pelos nossos Professores da Escola Dominical e pelas crianças;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados, pelos
trabalhadores autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos, etc – Projeto
ANA) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelos refugiados ao redor do mundo;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
SAF EM AÇÃO:
Acampamento das crianças da Primeira IPBH
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda
quando for velho, não se desviará dele.”
(Pv 22.6)
A SAF participou do Acampamento das crianças
contribuindo com um pequeno mimo para os pequenos,
elaborado pela nossa sócia Elenice Perilo. Nossa irmã fez
lindas embalagens com versículos para os sabonetes
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presenteados aos pequenos, para que eles
lembrem dos momentos de comunhão com o
Senhor e com seus amigos no Acampamento
Ebenézer.
Outubro Rosa:
Doação de almofadas para mulheres
mastectomizadas.
Neste mês da conscientização do câncer de
mama, a SAF doou 70 (setenta) almofadas para
mulheres mastectomizadas.
As almofadas foram entregues por nossa
Colaboradora Alessandra Cassete à Assistente
Social do Ambulatório do Instituto Jenny de
Andrade Faria, vinculado ao Hospital das
Clínicas da UFMG.
Projeto Panamá: “Almoço Missionário”
A SAF recebeu contribuições para usar seus
dons gastronômicos em benefício de Missões.
Serão preparados pratos para o almoço de
domingo, que você pode adquirir como alimento
para a vida física, mas acima de tudo para
alimento espiritual, pois os recursos assim
arrecadados serão usados para abençoar o
Projeto Panamá, que, mercê de Deus, será
instrumento do Espírito para alimentar
espiritualmente os eleitos do SENHOR naquela
região do mundo. Contribua com o Projeto
Panamá e facilite o preparo do almoço para a
“cozinheira” do seu lar.
Porção para até 2 pessoas: R$60,00
Porção para até 4 pessoas: R$100,00
Pagamento pelo PIX 31 98860 3407 (Valdete
Laranjo) ou ao retirar sua porção.
Menu deste domingo: Strogonoff.
Próximo domingo: Lombo assado
BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM”, em prol do Projeto Panamá
Nosso Bazar continua aberto e muita gente está aproveitando! Venha se juntar à
SAF neste Projeto!!! O bazar estará aberto após os Cultos de domingo e às terças
feiras, das 15h às 17h.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 17/10: Rodrigo Pitta, Ariel Augusto, Frederico Porto, Valter Lopes, Luiz
Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 18/10: Carlos Galvão
Estudo Bíblico, quinta-feira, 21/10: João
Sexta Jovem, 22/10: Armando Melillo
Sábado – 23/10:: José Maria e José L. Espeschit
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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO
SALÃO JOÃO CALVINO:19h30
A reunião de oração presencial de segunda-feira, das 19h30 às 20h30, acontece no
Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos irmãos que fiquem
atentos a esta mudança de local.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos
de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco
deste momento de enlevo espiritual.
APP DA IGREJA
O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele inclui a Bíblia,
versículos bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de
Falecimento. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Nossa Conferência Missionária 2021 ocorrerá no período de 29 a 31/10, mercê de Deus. O
Preletor será o Rev. Daniel Charles Gomes, Missionário no Japão apoiado por nossa Igreja.
Certamente será um momento precioso para todos nós.
Coloque este evento em sua agenda, ore por isso, participe conosco e cresça em graça e no
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que tudo seja feito para a Glória de Deus.
6

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
O Conselho de nossa Igreja examinou as indicações da Igreja para o Oficialato e os irmãos que
tiverem os nomes aprovados foram convocados para uma reunião com o Rev. Edson na
segunda-feira, 18/10. Aqueles que aceitarem a candidatura serão submetidos ao processo de
instrução quanto aos deveres do Diácono e do Presbítero, para serem apresentados à Igreja
no próximo mês, com vista à eleição no mês de dezembro. Louvamos a Deus pelo grande
número de nomes que foram sugeridos pela Igreja.
ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2022
Como fazemos anualmente, estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo final
para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da Igreja elejam as
Diretorias que estarão à frente dos trabalhos no ano seguinte. Que tudo seja feito para a glória
de Deus.
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 enfermidades, 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 têm 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
e a terra (Sl 121).
DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”
O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 mensagens sobre a pessoa mais
importante de todos os tempos: Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal
para ser distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos lares.
O “Cada Dia Natal 2021”, com mensagens dedicadas a contar a incomparável história de
Jesus, tem enfoque especial no tema “A Mensagem da Esperança”, com o objetivo de lembrar
às pessoas que elas não estão sozinhas, que o Pai celestial cuida de nós e nos traz esperança.
O Conselho decidiu adquirir três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao preço
unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Os exemplares deverão chegar em
novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através do Disque Paz, com a
Missionária Suely, telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o “Cada Dia Natal” para presentear a quem você ama.
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OUTUBRO, MÊS DA REFORMA PROSTESTANTE DO SÉC. XVI.
OS CINCO SOLAS: SOLA GRATIA! (SOMENTE A GRAÇA!)
No mês em que celebramos o aniversário da Reforma Protestante do Século XVI
publicamos reflexões sobre os chamados Cinco Solas da Reforma em nosso Boletim.
Tratamos da autoridade da Escritura e da suficiência da Obra de Cristo (SOLA SCRIPTURA
e SOLO CHRISTUS) e hoje vamos refletir sobre a Graça Maravilhosa que nos redime, o
SOLA GRATIA.
A Confiança desmedida na capacidade do homem é produto da natureza humana decaída e
infelizmente esta falsa confiança é comum no mundo evangélico de hoje. Há desde o
evangelho da autoestima até o evangelho da prosperidade, passando por aqueles que
transformaram a Palavra de Deus num produto vendável e os pecadores em consumidores,
chegando aos que propagam a fé na fé, tratando a fé cristã como verdadeira simplesmente
porque funciona.
Isso faz calar a Doutrina da Justificação, a despeito dos compromissos oficiais de nossas
igrejas. Mas a GRAÇA de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da
salvação.
Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua
GRAÇA (Sola Gratia!), sendo a obra sobrenatural do Espírito Santo que nos leva a Cristo,
libertando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida
espiritual.
Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana e afirmamos convictos
que métodos, técnicas ou estratégias humanas, não podem realizar essa transformação. A
fé não é produzida pela nossa natureza não-regenerada. Somos salvos pela GRAÇA
somente, mediante a fé em Cristo Jesus (Ef 2.8-10).

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus. Lugar de
adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da Palavra do SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento
espiritual.
1º Culto Matutino – 8h (Sem necessidade de inscrição prévia)
2º Culto Matutino – 11h (Com inscrição prévia)
Culto Vespertino – 19h (Sem necessidade de inscrição prévia)
“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25)
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NOTA DE GRATIDÃO PELO DIA DAS
CRIANÇAS
"Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos,
não os embaraceis de vir a mim, porque dos
tais é o reino dos céus." (Mateus 19.14)
O Senhor Deus nos concedeu um
maravilhoso dia de sol e na última terça-feira,
após um ano e nove meses sem atividades em
nosso Acampamento Ebenézer, tivemos a
alegria de retornar àquele lugar abençoado
para celebrar, com muito júbilo, o Dia da
Criança Presbiteriana. Foi um dia que, sem
dúvidas, ficará marcado na vida de nossos
pequeninos, pelos momentos de edificação
na Palavra, comunhão e muita diversão,
quando mais uma vez eles puderam perceber
o quanto são amados por toda a nossa Igreja.
Louvamos a Deus pela Equipe que se
esmerou para que esse evento acontecesse:
Conselho, Conselheiros e Orientadores da
UCP/UPJ, adolescentes e jovens, Comissão
do Acampamento, SAF, a Igreja que esteve
em oração e, sobretudo agradecemos aos pais
e às crianças que compareceram e
participaram com muita alegria e entusiasmo
deste momento. Que Deus continue
abençoando nossas crianças e que nossa
Igreja continue assim, investindo com amor e
dedicação na vida dos pequeninos,
conduzindo-os sempre ao Senhor Jesus! Ao
Senhor, nosso Deus, toda honra, glória e
louvor!

BODAS DE PRATA DO PB. ERASMO E SHIRLEY
Nossos queridos irmãos Pb. Erasmo e Shirley estão
celebrando neste mês de outubro 25 anos de casados. Foi
exatamente em 12/10/1996 que o SENHOR os uniu pelos
laços do matrimônio.
Louvamos a Deus por esta família querida que nasceu desta
união. Parabéns ao casal! Que Deus os abençoe e os guarde!
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus
de toda consolação! É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para
podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com
que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos
de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa
consolação transborda por meio de Cristo”. (2Co 1.3-5)
Deus em sua infinita soberania decidiu chamar à sua presença nos últimos minutos da
quarta-feira, 13/10, nossa irmã Maria de Lourdes Cunha Elias, nossa querida
Lourdinha, aos 75 anos. Nossa irmã lutava contra as complicações da Covid-19 e
aprouve ao SENHOR recolher a sua serva à morada eterna e ela agora descansa de suas
lutas terreais.
Mulher virtuosa, de fé admirável, amorosa, gentil e que evidenciava sempre em seu
rosto o sorriso de quem foi reconciliado com Deus por meio da obra salvadora de
Cristo. Agradecemos a Deus por nos permitir conviver por vários anos com esta serva
fiel do SENHOR que vai à nossa frente e goza do descanso eterno. Nosso sentimento é o
mesmo de Jó: "O SENHOR a deu e o SENHOR a tomou, bendito seja o nome do
SENHOR".
Expressamos à querida família nossos sinceros sentimentos, rogando ao SENHOR o
bálsamo suavizador do Espírito Santo neste momento de separação, em especial aos
queridos Valmir (esposo), Daniel e Lucas (filhos). Oremos em favor desta querida
família, clamando pelo consolo que vem do Pai das luzes. "Preciosa é aos olhos do
SENHOR a morte dos seus santos". (Sl 116.15)
15/10, DIA DO PROFESSOR
“... o que ensina, esmere-se no fazê-lo”. (Rm 12.7)
O Apóstolo Paulo recomenda dedicação plena aos que exercem o ministério do ensino.
Ser dedicado significa oferecer-se com afeto, consagrar-se a determinado serviço,
encarando todos os sacrifícios que forem necessários para executá-lo com excelência.
Os Professores da ED também devem atuar como agentes de Deus na transformação de
vidas, exercendo o ministério do ensino conforme é requerido na Palavra do SENHOR.
Queridos irmãos Professores, entendemos que vocês atendem plenamente às
instruções do Apóstolo, dedicando-se à missão de Mestres. Assim, em virtude do Dia
do Professor em 15/10 e conscientes da importância e do dedicado esforço de cada um,
queremos render nossa gratidão a Deus pela vida de todos os Professores de nossa
Escola Dominical, felicitando-os neste Dia do Professor, reconhecendo o trabalho de
todos na edificação e fortalecimento da Igreja de Cristo, lembrando que esse também
foi o ministério do Senhor Jesus.
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ANIVERSARIANTES

17/10
Ana Ester Dayrell Pirfo Galuppo
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Lino Silva Junior
Valério Márcio do Nascimento Pessôa
Vânia Vida da Silva e Paula
Marina de Oliveira Mafra
Priscila Ribeiro de Souza Amorim
19/10
Gláucio Fagundes Fernandes
Lisânias Faria de Melo
20/10
Christyano Lucas Generoso
Daniel Machado da Silveira
Marcelo Magalhães Silva Martins
Maria Viana de Souza
Sara Figueiredo Alves
21/10
Everton Moscardini Naves
Izabela Moraes de Lacerda
Zélia Martins Emerick
23/10
Alessandra Siqueira Caquineau
Rebeca Heringer Lisboa de Castro
Virgínia Compart Mascarenhas
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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
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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

