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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 24 DE ABRIL DE 2022

TEMA ANUAL: “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL

A BÊNÇÃO DO ENVIO MISSIONÁRIO
Devemos enviar missionários com a
autoridade da Igreja, com reconhecimento e cumplicidade, com ações
espirituais de uma comunidade piedosa e
crente. O Senhor chama tanto o
missionário como a Igreja.

Existem mais de sete bilhões de pessoas
no mundo e os missiólogos estimam que
quase três bilhões dessas pessoas têm
pouco ou nenhum acesso ao evangelho.
Isto significa que pessoas nascem e
morrem sem que no decurso de suas vidas
ouçam as boas novas do evangelho de
Jesus Cristo. Realidade impactante, que
nos faz refletir profundamente sobre o
dever da Igreja de cumprir o imperativo
do Senhor Jesus de “fazer discípulos de
todas as nações” (Mt 28.18-20).
A chamada Grande Comissão foi dada
pela autoridade de Cristo, posto que o Seu
domínio é universal e assim o evangelho
deve ir ao mundo inteiro. Este
mandamento é a razão primária para o
evangelismo e as missões, pois ao longo
da Escritura percebemos Deus
mostrando o seu amor pelos perdidos de
todas as nações. Este amor de Deus nos
constrange e deve nos levar a empreender
esforços para o avanço missionário, como
vemos em Atos 13.1-3 quando, enquanto a
Igreja em Antioquia jejuava e orava, Deus
separou Paulo e Barnabé para levarem o
evangelho aos gentios. Tendo recebido o
Espírito Santo, agora capacitada e
conscientizada de que deveria enviar os
missionários, aquela Igreja enviou Paulo
e Barnabé para o campo missionário.
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E o meio pelo qual nos unimos na
atividade diária de Deus para alcançar
seus eleitos é a intercessão, que deve
incluir tanto pessoas em nossos bairros
quanto outros povos ao redor do mundo
que talvez nunca encontremos. Assim
como ocorreu com os irmãos de
Antioquia, por meio da oração Deus
permite e concede que Igrejas locais se
unam a ele na obra reconciliadora que
está realizando no mundo. Mas, além da
oração, uma das maneiras mais práticas
pelas quais as Igrejas locais podem se
envolver em missões é esforçando-se para
ENVIAR, apoiar, cuidar, servir e ser uma
bênção para os arautos do SENHOR que
se dispõem a ir e pregar a Santa Palavra,
pois é dever da Igreja, ao identificar os
vocacionados, prepará-los, qualificá-los e
enviá-los ao campo missionário. Essa é
uma forma direta da Igreja local envolverse em missões, enviando discipuladores
qualificados e capacitados para
cumprirem o mandamento da Grande
Comissão.
Em nível local, isso inclui o despertamento de irmãos para proclamar a Cristo
aos que estão perdidos sem a luz do
evangelho em sua cidade, bairro, locais de
trabalho e estudo e membros da família.
Os crentes não farão no exterior o que não
fazem no contexto local, regional,
nacional e assim o ponto de partida para

as missões deve ser as comunidades
locais. Então, enquanto homens e
mulheres estão fazendo discípulos onde
vivem, a chama por alcançar outros em
terras longínquas será acesa no coração
da Igreja (At 1.8).
Ou seja, é a Igreja local o meio que Deus
usa para a propagação do evangelho até
aos confins da terra e em um mundo com
bilhões de pessoas perdidas, onde muitas
delas nunca ouviram o evangelho, é
mister nos envolvermos cada vez mais
com o cumprimento do “ide e fazei
discípulos de todas as nações”. Portanto,
participamos dessa obra bendita não
somente orando e contribuindo
financeiramente, mas também apoiando
e ENVIANDO os servos vocacionados.
Assim como em um exército existem
aqueles que lutam na linha de frente e
outros que ficam na retaguarda dando
suporte, assim também é a realidade
quanto às missões.
Conscientizada destas verdades é que a
nossa Igreja, depois de muitas orações e
preparativos, ao lado da Agência
Presbiteriana de Missões Transculturais
(APMT), decidiu enviar ao campo
missionário transcultural no Panamá,
nosso querido Pastor Rev. Raimundo
Montenegro e sua amada família.
Neste domingo, por ocasião do Culto das
11h, teremos o ato solene de louvor e
adoração a Deus, intercessão e envio do
Rev. Raimundo, Veridiana e seus
queridos filhos rumo ao campo
missionário transcultural após mais de
cinco anos do retorno da missão na
Albânia, Kosovo e Portugal. Depois de
realizar diversos exames e consultas,
quando houve a constatação da

recuperação de sua saúde, para a glória de
Deus, o Rev. Raimundo e família partem
para o Panamá com a nossa bênção como
Igreja.
Conforme informado, a Comissão de
Missões recebeu detalhamento de
algumas mudanças inesperadas nos
trâmites burocráticos para obtenção de
Vistos de Trabalho no Panamá, o que não
impede a partida dos irmãos, que na
dependência de Deus, trabalharão para
que todos os obstáculos sejam superados.
Tudo isso deve motivar sobremaneira a
nossa querida Igreja a dedicar-se à oração
em favor do ministério do Rev. Raimundo
e família, rogando pelos estudos dos filhos
e para que encontrem moradia adequada
naquele importante país onde vão semear
a boa semente do Evangelho, sob os
cuidados paternais de nosso Deus.
Portanto, convidamos a Igreja para este
ato solene de culto de louvor a Deus e
envio da querida família Montenegro ao
campo missionário transcultural. Somos
gratos a Deus pelo abençoado convívio
que Deus nos concedeu junto do Rev.
Raimundo e família, que tanto abençoou
nossa Igreja.
E agora intercedemos ao Pai Eterno,
Pastor Supremo, Senhor da Igreja, Deus
Bendito, para que a bênção do SENHOR
esteja sempre com a amada família neste
empreendimento santo no Panamá para a
glória de Deus, assistindo os queridos
irmãos com a paz que excede todo o
entendimento, o amor incomensurável de
Deus e o poder que vem do Espírito Santo.
Ao Supremo Pastor, a quem rendemos
glórias e louvores, dizemos amém e
amém, em Cristo Jesus.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa
para o fim e não falhará; se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não
tardará.” (Habacuque 2.3)
Inúmeras são as promessas de Deus descritas na Bíblia, que a seu tempo se cumprirão
em nossas vidas. O Profeta afirma categoricamente que "certamente virá, não
tardará".
A espera pode ser longa, as circunstâncias podem parecer contrárias, mas o nosso
Deus soberano permanece fiel!
Espere pacientemente pelo Senhor, pois Ele virá lhe socorrer em sua necessidade e, no
tempo certo, virá finalmente nos buscar. Ele é fiel e não tardará. Tudo é no tempo de
Deus.
Reuniões de Oração
Terça-feira, 8h30 e 14h30 na Sala da SAF.
Cada Departamento deve orar pelos Projetos Missionários.
Reunião Executiva
Após a reunião de oração. Contamos com a presença da Diretoria, Coordenadoras e
Secretárias.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 24/04: Natanias, Paulo Cassete, Paulo Gibram, Djalma, Marco Vince, Luiz
Neto e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração - Segunda-feira – 25/04: Carlos Galvão
Estudo Bíblico - Quinta-feira – 28/04: Cláudio Murilo
Sexta Jovem – 29/04: Mateus
Sábado – 30/04: Emerson Cunha e João

SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextasfeiras às 20h. 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!
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
SER HOMEM SEGUNDO A BÍBLIA - PARTE 6
6. Fiel à sua esposa
Neste sexto ponto gostaríamos de enfatizar que ser homem, segundo a Bíblia, é ser fiel à
sua mulher. A Bíblia é clara ao afirmar que o casamento deve ser heterossexual,
contraído por um casal capaz de se sustentar e monogâmico, o que implica, obviamente,
fidelidade conjugal (Gn 2.24; Ef 5.31). Contudo, em virtude da queda e da desobediência
de nossos pais, os homens desviaram-se dessa ordem de Deus, passando a viver sem
fidelidade para com sua mulher.
O casamento foi criado por Deus para ser desfrutado por duas pessoas cujo compromisso
é a inteira exclusividade e por isso a infidelidade no casamento é um comportamento que
Deus abomina (Ml 2.16). A Bíblia condena claramente a infidelidade conjugal e o
adultério (Ex 20.14) mas, para nossa tristeza, as relações sexuais fora do casamento
tornaram-se extremamente comuns, inclusive entre aqueles que se dizem cristãos.
Infelizmente, para nossa sociedade, parece que a fidelidade conjugal tem sido
considerada ultrapassada e muitos cristãos têm sucumbido a este “canto de sereia” e
incorrem no pecado do adultério.
O autor aos Hebreus afirma que o casamento deve ser honrado por todos e o leito
conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros (Hb 13.4). O nosso
Senhor ensinou que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já terá cometido
adultério com ela em seu coração (Mt 5.28). Da mesma forma, em outra passagem, a
Bíblia ensina que os homens devem amar suas esposas e que devem fazê-lo assim como
Cristo amou a Igreja (Ef 5.25), ou seja, de maneira sacrificial, pois um esposo fiel é um fiel
seguidor de Cristo, tendo nele seu modelo de amor e fidelidade, com a clara compreensão
que Jesus o ama não porque ele seja impecável e merecedor do amor divino, mas
simplesmente porque escolheu amá-lo. O coração de um marido fiel é envolvido pela
graça de Cristo, e ele ama porque Cristo o amou primeiro. Ele lida com sua esposa tendo
Cristo como parâmetro e modelo, amando-a com exclusividade e fidelidade, não
permitindo nenhuma outra mulher em sua vida.
(Texto adaptado do livro “Masculinidade em crise e seus efeitos na Igreja” de Renato
Vargens, Ed. Fiel).
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal! Sejamos firmes,
inabaláveis e FIÉIS às nossas esposas, Homens Presbiterianos.
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 interceder por nossos Pastores ao longo desta
semana (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio, Rev. Raimundo e
Rev. Rogério) e pelo Seminarista Felipe, tão importantes em nossas vidas;
3. Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, domingo 15/05, às
17h30 quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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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.
ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS ENFERMIDADES. (Sl 103.3)
Continuemos nossas intercessões em favor dos enfermos de nossa Igreja, aqueles irmãos
hospitalizados e os que estão se recuperando em casa. Oremos também pelas famílias
enlutadas. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, “sem
cessar”.
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.

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.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE
Convidamos os irmãos que mudaram de endereço (inclusive e-mail) ou de número
telefônico (fixo e/ou móvel) a entrar em contato com a Sra. Cristine, Secretária Pastoral,
pelo número (31) 3273.7044, para nos informar. É importante mantermos nosso Rol de
Membros atualizado. Agradecemos a colaboração dos irmãos.
6

CURSO DE NOIVOS NO MÊS DE MAIO
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 Gn 2.
Antes de assumirem o compromisso do casamento, 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).
No próximo mês 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.
Datas e horários do Curso:
20/05, sexta-feira, das 19h30 às 21h30
21/05, sábado, das 9h às 12h.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal a pontualidade também é uma forma de servir ao
Senhor, principalmente nas coisas concernentes à adoração pública.
Procure chegar antes dos horários dos Cultos, utilizando os minutos que os antecedem para se
preparar em oração para este serviço santo e então dedicar-se a Deus de maneira conveniente.
CONVITE DO CORO JOVEM
“Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.” (Salmo 33.3)
Graças ao bom Deus, demos início às aulas de teoria musical, oferecidas aos Coristas do Coro
Jovem pelo nosso Regente, Jônatas Reis. As aulas, cuja ideia partiu do próprio Jônatas,
acontecem às terças-feiras, às 21h, em formato online, direcionadas aos integrantes do Coro
Jovem e têm como objetivo o aperfeiçoamento do nosso conhecimento musical, para que nosso
louvor a Deus seja ainda mais completo.
Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade e convidamos os irmãos que tenham entre 14 e
35 anos a fazerem parte do nosso Coro, para a glória de Deus Pai.
Sophia Vitória
Presidente do Coro Jovem
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1962-2022: 60 ANOS DO PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE (PBHZ)
Na última quarta-feira o Presbitério Belo Horizonte completou 60 anos de organização e os Pastores e
Presbíteros das Igrejas do Presbitério foram convidados por sua Executiva para um café da manhã e
um momento devocional. Nossa Igreja foi representada pelos Reverendos Edson, Raimundo e
Eduardo e pelo Pb. Valério.
Foi mais um momento de despedida do Rev. Raimundo proporcionado por Deus, antes de sua
mudança para o campo missionário.
Louvamos a Deus pela rica história do PBHZ, que deu origem a tantos outros Presbitérios para a
glória de Deus. Mercê de Deus, no segundo semestre teremos um Culto de Louvor a Deus em nossa
Igreja por data tão significativa.

46º ENCONTRO DA FAMÍLIA
Com muita alegria o Conselho agendou nosso “Encontro da Família” no Acampamento Ebenézer,
depois de dois anos sem sua realização, devido à pandemia.
Como neste ano o dia 1º de maio é domingo e em virtude do Acampamento da UPA no feriado de 21 de
abril, o Conselho agendou o Encontro para o último sábado deste mês, dia 30. Portanto, reservem esta
data: PRÓXIMO SÁBADO, 30 DE ABRIL. É O SEU DIA!
Recreação / Esporte / Horas de lazer e comunhão!
Salgados, doces e frutas para você. Churrasco irresistível...
Ônibus Especial, com Saída da porta da Igreja às 7h30 e retorno às 17h.
Abaixo, a Comissão Organizadora compartilha as diversas frentes de apoio ao Encontro. Se o seu
nome está na lista, mas você não pode participar, informe aos irmãos da Comissão de Apoio. Se o seu
nome não está na lista, mas você deseja participar de alguma frente, por favor sinta-se à vontade para
solicitar a inclusão do seu nome, o que faremos com muita alegria.
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46º ENCONTRO DA FAMÍLIA NO ACAMPAMENTO EBENÉZER.
COMISSÕES DE APOIO
Comissão de Apoio para o Encontro: Pb. Hildemar, Pb. Erasmo, Pb. Euler, Rev.
Edson, Rev. Élcio, Rev. Eduardo, Pb. Erdman, Diác. Ariel, Diác. Marco Vince, Diác. José
Maria, Diác. Natanias, Diác. José Luiz, Eraldo, Pb. Tiago Müzel, Diác. Valter, Diác.
Vinícius Alves, Wesley e Denise Silveira.
Recepção: Oficiais da Igreja, Juventude da Igreja e UPA/UMP. Coordenação: Presidente
da Junta Diaconal, Diác. Hildemar Neto.
Culto e Momento Cívico: Coordenação: Rev. Edson e Pastores
Hino Nacional e da Bandeira: Sinos, Didison
Hasteamento da Bandeira: Del. Marcelo Cali, Asp. Mateus Falcão e Filipe Lemos
(Aluno do CPOR);
Som e Instrumentistas: UMP, UPA, Equipe de Louvor da Sexta Jovem e Pb. Hildemar;
Trânsito: Junta Diaconal;
Imagem: Pb. Paulo Arumaá e Diác. Carlos Galvão;
Pronto Socorro: Dr. Valter Lopes, Dra. Patrícia Paes, Dra. Patrícia Lima, Pb. Dr.
Glauberson e Diác. Marco Vince;
Refrigerantes: “Ivan Barbosa”, Bruno Cabaleiro, Nathan Costa, Aline Boy, Mateus
Falcão, Sarah Zaghi, Raquel, Amália, Pedro Toledo e Débora Zorzin;
Doces: “Letícia Cioglia”, Bárbara Fernandes, Ana Luisa, Júlia Peixoto, Laura Porto,
Patrícia Barbosa, Lucília Cabral, Juliana Barbosa, Lucas Porto, Samuel Lehman, Davi
Lehman, Maria Clara, Letícia Vince, Daniel Falcão e Marcela Borja;
Sorvetes: “Artur Borja”, Isabela Fleming, Mateus Figueiredo e Luisa Figueiredo, Paulo
Falcão, Luiza Toledo, Liriam Alves, Gabriel Bertolini, Débora Bussinger, Arthur Klem e
Luiza Klem e Laura Boy;
Carrinho de Picolé: “Júlia Bernardes Falcão”, Daniel Machado da Silveira, Stela Grossi
Pena, Beatriz Ferro Cali, Giuseppe Terenzi, Beatrice Terenzi, Dafne Barreto, Gabrielle
Cardoso, Davi Godoi, Raquel Figueiredo Alves, Tiago Figueiredo Alves, Hadassa Costa,
João Guido Costa Galvão, Eduardo Bernardes Lourenço Cunha e Davi Crysthian Purcino;
Frutas: “Gladson Fernandes”, Wânia, Hamilton, Nereu e Roseli, Cássio Tostes, Diác.
Jessé, Luiz Oliveira Neto, Adenir Rodrigues, Maria Renata, Emanuelle Lehman, Marco
Túlio, Tiago Baêta e Débora;
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Almoço: “Cozinheira”, Ivna, Lucília Cabral, Maria Clícia Souza, Ieda Alvarenga França,
Jorge Laguardia e Ludmila.
Almoço da Terceira Idade: “Presidente da SAF, Rosane”, Ivna, Maria Josina, Diác.
José Maria, Diác. Saul, Zilma, Zulmira, Mirian Guerard, Estela Bessa, Jurema e Débora
Zaghi.
Churrasco:“José Luiz Espechit”, Diác. Paulo Falcão, Flávio Lourenço (Flavinho), Breno
Pereira, Diác. Paulo Cassete, Éder Freitas, Diác. Serginho, Antônio Marcos, Pb. Celso
Freire, Pb. Crysthian, Diác. Rubem Pacheco, Pb. Armindo Furtado, Diác. César Vieira, Pb.
Flávio Gibram, Diác. José Ronaldo, Diác. Paulo Gibram, Diác. Armando Melillo, Didison,
Pb. Erdman Cunha, Pb. Giovani Lenza e Roberto Bessa;
Churrasquinho / Milho Verde: “Pb. José Carlos”, Erasmo Borja, Diác. Nei Ovídio,
Daisy, Olga Linares, Diác. Natanias, Marcelo Cali, Adriana Cali, Marcelo e Daniela
Campolina, Alessandra Cassete, Diac. Marco Vince e Lucas Vince.
Esportes: “Hildemar Neto”, Thiago Baêta, Paulo Falcão, Diác. Cláudio Murilo, Flávio
Lopes, Flavinho, Vinícius Alves, Júlia Falcão e Isabela Fleming;
Caixas: “Pb. Marco Paiva”, Pb. Erasmo, Pb. Erdman, Pb. Lino Silva, Pb. Ilton Elias e Diác.
José Maria;
Cantina: “Pb. Marcos Vieira”, Jacimar, Pb. Erdman, Bethese, Any, Pb. Adriano Klem,
Patrícia Fernandes, Rosane Arumaá, Márcia Amorim, Miriam Lourenço, Anderson
Toledo, Adriana Lehman, Ceci Gibram, Ivanete Maciel, Jane P. Silva, Sônia Gibram,
Mariza Reis, Raquel Boy, Alessandra Zorzin, Lívia Sousa, Jacqueline Rodrigues, André
Figueiredo e Claudia, Juliana Santos, Mônica Lehman, Marco Xambre e Marco Aurélio e
Fátima.
Recreação / Crianças: Rev. Élcio, Sem. Filipe e Alzira;
Obs.: Os nomes entre aspas, são dos responsáveis pela respectiva comissão.
Lembrete importante:
Haverá ônibus gratuito para o Acampamento, que sairá pontualmente às 7h30min da Av.
Afonso Pena, ao lado da Igreja, com horário de retorno às 17h. Os irmãos interessados em
usar este meio de transporte, deverão ligar para a Igreja durante a semana informando
nome e RG ou preenchendo a Ficha respectiva no domingo 24/04 à porta da Igreja, após os
Cultos.
Para aqueles que se deslocarão em veículo próprio, o endereço do Acampamento é:
BR 381, Km 436, sentido Vitória (ES), em frente à Fábrica Cotochés (aproximadamente 2
Km após o trevo de Ravena).
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos”. (Sl 133.1)
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ANIVERSARIANTES

24/04
Albano Grassi
Renato Monteiro de Oliveira Russo
25/04
Ester Ferreira de Figueiredo Duarte
Maria Erminia de Lima Galvão
Renan do Rêgo Silva Pacheco
26/04
Bárbara Bernardes Cunha Pitta Fontenelle
Beatriz Aguiar de Ávila
Daniella Cristina Silva Carmabrich
Maria Clicia de Souza Cezar
Rafaela Gandini Bonfá
Renata Coimbra Bertolini Bueno
27/04
Fernanda Regina de Carvalho Alves
Sandra Monteiro de Oliveira dos Santos
Thalia Helena Oliveira Barreto
28/04
Karina Gomes de Souza Oliveira
29/04
Josias Faria de Melo
Patricia Rocha Patricio
Rodrigo Perillo de Carvalho
30/04
Elizeu Domingues Gomes
Fernando Antonio Randazzo Boson
Marcos Vinícius Leite Dias
Wylson Borja
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