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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 01 DE MAIO 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

MAIO, MÊS DA FAMÍLIA: UNIÃO QUE PROMOVE O REINO DE DEUS

“Não vos ponhais em jugo desigual
com os incrédulos; porquanto que
sociedade pode haver entre a justiça
e a iniquidade? Ou que comunhão,
da luz com as trevas? Que
harmonia, entre Cristo e o Maligno?
Ou que união, do crente com o
incrédulo? Que ligação há entre o
santuário de Deus e os ídolos?
Porque nós somos santuário do
Deus vivente, como ele próprio
disse: Habitarei e andarei entre
eles; serei o seu Deus, e eles serão o
meu povo. ” (2Co 6.14-16)
Maio é o mês da família e por isso, ao
longo do mês, faremos reflexões
sobre essa bendita instituição criada
por Deus. Nesta primeira Pastoral,
falaremos sobre o casamento, o ideal
divino para a união conjugal entre
um homem e uma mulher.
O casamento não visa apenas a
realização pessoal de cada cônjuge, a
felicidade ou alegria individual, mas,
conforme a perspectiva bíblica, o
casamento visa um propósito muito
maior: promover a Glória e o Reino
de Deus.
Normalmente o texto de 2Co 6.14-16
é exposto ressaltando advertência
em relação ao namoro, ou aliança
com não crentes em algum tipo de
negócio ou sociedade, com a ênfase
2

recaindo sobre o jugo desigual.
Embora isto seja verdade, nessa
Pastoral seremos convidados a olhar
para o texto por uma ótica oposta,
positiva. Alterando nosso ângulo de
visão, vamos descobrir que o ideal
para um casamento é um jugo igual.
Por que jugo igual?
Porque o
propósito do casamento, parafraseando o Pastor David Merkh, é um
serviço mútuo do casal no campo do
agricultor celestial.
A figura do jugo é uma figura
agrícola, pois “jugo” ou “canga” é um
artefato que o fazendeiro usa para
unir, jungir bois ou cavalos para
puxarem o arado.
O jugo é usado para unir dois
animais da mesma espécie e de
mesmo tamanho, caso contrário não
haverá êxito no trabalho de arar o
campo. Sendo assim, a ideia de
“aliança” ou “acordo” está implícita
no termo “jugo”.
Em outro contexto, o Profeta Amós
pergunta: “Andarão dois juntos, se
não houver entre eles acordo?”
(Am 3.3).
Aplicada ao casamento, essa
pergunta do Profeta nos leva a
refletir que esta união é também uma

sociedade, ou seja, os cônjuges são
“parceiros” ou “sócios”. Nesta
sociedade os cônjuges estão em
“comunhão” e “harmonia”, isto é,
estão em união comum e firmaram
um pacto de juntar forças para
alcançar um fim. Do ponto de vista
bíblico, o fim que um casal deve
alcançar é a promoção da Glória e do
Reino de Deus, como família da fé.
Ao longo da História da Igreja, Deus
continua usando a família para
influenciar e transformar o mundo,
contribuindo para a expansão do seu
Reino. Infelizmente, hoje está na
moda promover o relacionamento
conjugal como um fim em si mesmo.
Mas, reafirmamos: Deus tem um
objetivo que vai além do próprio
casamento e embora o casal deva
“curtir” seu relacionamento, ser
grandes amigos, experimentar a
máxima intimidade, para além de
tudo isso, que é legítimo, o
casamento precisa buscar a Glória e
o Reino do Senhor.
E a Igreja é uma bendita providência
de Deus para qualquer casal se
envolver de maneira prática nas
coisas do Reino, pois na Igreja
existem muitas oportunidades para
um casal trabalhar como família.
Portanto, os cônjuges devem se
engajar nas atividades da Igreja,
promovendo assim a glória e o Reino
de Deus.

O casamento foi projetado por Deus
para funcionar de forma perfeita,
mas para que assim seja, o casal deve
seguir as instruções do Senhor.
Quando os cônjuges atentam para a
Palavra de Deus no que diz respeito
ao casamento, compreendem que o
auxílio mútuo deve ser uma prática
constante, que a amizade matrimonial deve ser preservada e que o
casamento também é um acordo
ministerial, com certeza o casamento
trará realização tanto para eles como
para o Reino de Deus.
Ora, se a minha vida individual
precisa ser vivida para a glória de
Deus, logo, meu casamento também
precisa ter o mesmo objetivo. Será
que nossos lares têm promovido a
Glória e o Reino de Deus? Será que
nossa vida conjugal tem sido
desenvolvida de acordo com o
padrão do SENHOR estabelecido em
sua Santa Palavra?
Que as nossas famílias sejam
fortalecidas e que o nome do
SENHOR seja engrandecido através
de casamentos santos para que
possamos, cada vez mais, promover
a Glória e o Reino de Deus em nossos
lares.
Amém!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica:
Rev. David Merkh
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"O arco estará nas nuvens; vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e
todos os seres viventes de toda carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o
sinal da aliança estabelecida entre mim e toda carne sobre a terra." (Gênesis 9.16-17)
Deus é fiel para com suas promessas. Depois do dilúvio, Ele prometeu que não
destruiria a terra com água novamente e disse que quando olhássemos um arco-íris,
deveríamos lembrar desta promessa e do seu cuidado em manter sua palavra. Mas sua
bondade foi muito além do arco-íris, pois Ele entregou seu Filho unigênito para morrer
na cruz por amor a nós! Jesus é a nova aliança que nos religa a Deus e é através desta
grande aliança que somos salvos das consequências do nosso pecado.
Reunião de Oração:
Terças-feiras às 14h30, na Sala SAF.
Alguns motivos de oração:
- Famílias enlutadas;
- Enfermos;
- Desempregados;
- Fortalecimento dos laços familiares;
- Fim da guerra na Ucrânia
Obs.: Use o Calendário Mensal de Oração pelos Missionários e Congregações para
interceder por nossos irmãos que estão trabalhando na Seara do Senhor.
Reunião Plenária:
Quarta-feira, 04, às 15h, no Salão João Calvino.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 01/05: Rubem Pacheco, Ariel Augusto, Lucas, Armando Melillo, José L.
Espeschit, José Maria e Émerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira, 02/05: Natanias
Estudo Bíblico, quinta-feira, 05/05: Paulo Cassete
Sexta Jovem, 06/05: Vinicius Nascimento
Sábado, 07/05: Paulo Gibram e Rodrigo Pitta

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 - FINAL
7. Assumir uma posição de sacrifício.
Neste último artigo gostaríamos de enfatizar que ser homem, segundo a Bíblia, significa assumir
uma atitude sacrificial. A ideia de sacrifício parece ser um contrassenso hoje, mas a fim de trazermos
luz a uma sociedade imersa na escuridão, é importante olharmos para as Escrituras, extraindo dela
ensinos quanto ao que, de fato, significa ser homem, como fizemos ao longo dos artigos publicados.
E o modelo perfeito para isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100%
homem, que jamais entristeceu ou ofendeu a seu Pai, cometendo algum tipo de transgressão. Em
sua caminhada na terra, durante todo o tempo, Cristo revelou-se um modelo perfeito de
hombridade e por isso ele nos convida a nos tornarmos seus discípulos e segui-lo. Ele é o modelo de
homem que trabalha (Jo 5.17); de homem corajoso, que enfrentou as mentiras daqueles que
negavam a verdade e tentavam enganar os pequeninos de Israel (Mt 23.13-38); de homem amoroso,
que ama a ponto de se compadecer daqueles que o ofenderam (Lc 23.34); de líder fiel, que lidera
com abnegação (Jo 13.1-5); de homem que cuida de sua noiva, dando-lhe o sustento mediante sua
providência (Ef 5.21); de homem protetor, que protege sua amada das investidas da parte do
adversário de nossas almas (Jo 10.27-28; Lc 22.32); de homem que, por amor, sacrificou-se por sua
noiva (Ef 5.21).
E o sacrifício de Cristo por sua Igreja é um belo modelo de masculinidade e assim os homens
também precisam estar dispostos a se sacrificar por suas mulheres e por seus filhos. A questão é que
vivemos numa época em que a sociedade, de modo geral, é muito individualista, tornando-se sem
sentido sofrer por alguém. Mas Cristo nos deu um exemplo bem diferente disso, pois ao morrer na
cruz do calvário, Ele se colocou como parâmetro para uma sociedade que desaprendeu o valor e a
importância do sacrifício. Infelizmente, em nossos dias, homens maus e pérfidos, em vez de
proteger e se sacrificar por suas mulheres, violentam-nas física e moralmente. Aliás, a violência
doméstica tem sido um grave problema em nossa sociedade; basta olharmos as reportagens
televisivas e os jornais para percebermos claramente o descalabro cometido pelos homens que
maltratam ou até mesmo matam as mulheres. A brutalidade masculina contra a mulher e a violência
sexual afrontam a santidade de Deus e maridos que espancam suas esposas precisam ser
denunciados e presos.
Concluímos dizendo que as Escrituras não deixam dúvidas quanto ao papel do homem em amar sua
esposa, da mesma forma que Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Em outras palavras significa
dizer que o marido deve cuidar de sua mulher acima de seus próprios interesses e estar pronto para
entregar sua vida pelo bem-estar dela, sacrificando-se em prol daquela que o Senhor lhe confiou.
(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
DISPOSTOS AO SACRIFÍCIO, 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 nossa vida;
3.Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, domingo 15/05, 17h30, quando
nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Dia do Jovem Presbiteriano
A Confederação Sinodal de Mocidades do
Sínodo Belo Horizonte, convida a juventude
para comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano
no Acampamento Ebenézer, no próximo dia 14,
no período das 8h às 17h.
Vamos louvar ao Senhor, sermos edificados
pela Sua Palavra e estreitarmos nossos laços de
comunhão!
Realize sua inscrição pelo link:
https://forms.gle/B78nf1qdkbCDy95C6
Valor: R$30,00 (instruções para pagamento
constam do formulário no link acima)
Aguardamos ansiosamente por vocês!
Alegres na Esperança,
Fortes na Fé,
Dedicados no Amor,
Unidos no trabalho!
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. Participe conosco e cresça em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
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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.
CEIA DO SENHOR NO PRÓXIMO DOMINGO
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em
que foi traído, tomou o pão”. (1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 11, verso 23)
No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para este solene sacramento.
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 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).
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.
7

ENVIO MISSIONÁRIO DA FAMÍLIA MONTENEGRO
UM MOMENTO HISTÓRICO
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra”. (At 1.8)
No domingo 24/04 tivemos um momento histórico em nossa Igreja, quando, em Culto a
Deus, aconteceu a solene cerimônia de envio da família Montenegro ao campo missionário
transcultural do Panamá.
Foram momentos de muita emoção e alegria ao reconhecermos que somos privilegiados
por Deus em participar do avanço do seu Reino naquela parte importante do mundo,
através da instrumentalidade da família Montenegro.
Nossa oração é para que a bênção do SENHOR esteja sempre assistindo à querida família
de forma rica e abundante, com a paz que excede a todo o entendimento, o amor
incomensurável de Deus, o poder que vem do Espírito Santo e a proteção paternal do
Supremo Pastor, a quem rendemos glórias e louvores.
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NOTÍCIAS DO PANAMÁ
Pela graça de Deus, a família Montenegro chegou em paz ao Panamá. Fizeram uma viagem
tranquila e foram recepcionados por colegas da equipe missionária, estando acomodados
em uma missão evangélica, dando tranquilidade à família para buscarem alugar uma
residência, sendo esta, obviamente, a prioridade do momento. A família está agradecida
pelo nosso apoio e as orações.
Vamos agradecer a Deus pela boa notícia da viagem tranquila dos irmãos e continuemos a
interceder pelos passos subsequentes da querida família no campo missionário.
Damos Glórias a Deus e rogamos que o Senhor lhes conceda graça e sabedoria nessa busca
por um imóvel. Que o Eterno esteja sempre com a amada família, conduzindo-lhes nessa
jornada de fé!

CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações" (Sl 46.1).
Aprouve ao SENHOR chamar à sua presença na segunda-feira, 25/04, Walter Andrade
Lima, aos 75 anos. O Sr. Walter, pai de nossa querida irmã Dra. Patrícia, esposa do Pb.
Adriano Klem, lutava contra um câncer. Seu falecimento, velório e sepultamento
ocorreram na cidade de Montes Claros (MG), onde o Sr. Walter residia.
Aos familiares, em especial à Dra. Patrícia e família querida, expressamos nossos sinceros
sentimentos. Que o Espírito Santo, o bendito Consolador, amenize a dor da separação com
o seu bálsamo suavizador de consolo. Pedimos à Igreja orações em favor da querida família.

NOTA DE GRATIDÃO
Queridos irmãos,
Queremos agradecer a todos que intercederam por nós e por todas as mensagens de
consolo e apoio recebidas. É um privilégio e uma bênção fazer parte da Igreja de Cristo e ter
irmãos amados que intercedem por nós.
Sabemos que "muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo". A alegria da conversão do
meu pai é prova de que Deus ouve as nossas orações e tudo faz como Lhe agrada no seu
tempo.
Estamos tristes pela ausência, mas consolados na esperança.
Rogamos ao Senhor que o sentimento de ausência seja preenchido com o bálsamo do
Espírito e que em tudo Deus seja engrandecido.
A todos nossa gratidão.
Continuamos contando com as orações.
Patrícia, Adriano, Arthur, Luisa e demais familiares.
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ESTÁ CHEGANDO O ENCONTRO DE PAIS E
FILHOS NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
“Tão somente o SENHOR se afeiçoou a
teus pais para os amar; a vós outros,
descendentes deles, escolheu de todos
os povos, como hoje se vê”.
(Deuteronômio 10.15)
No dia 07/05, das 7 às 17h, mercê de
Deus, reuniremos pais e filhos da
PIPBH e das igrejas do Presbitério Belo
Horizonte (PBHZ) para um
maravilhoso momento de aprendizado,
comunhão e diversão em família.
A Preletora do evento será a Miss.
Andreia Nascimento, da Primeira
Igreja Batista de Santo André (SP), que
atua na área de proteção à criança há
onze anos e é fundadora do “Espaço de
Proteção”, uma organização que oferece capacitação em proteção à criança contra o abuso
sexual e serve à várias organizações como escolas, creches, Igrejas, etc. Além da nossa
querida irmã, os bonecos Tito e a Lili, personagens de nossos irmãos Sem. Filipe e Alzira,
ministrarão aos pequeninos e pais presentes ao evento.
VALOR DA INSCRIÇÃO
R$ 35,07 (Crianças de 04 a 10 anos)
R$45,07 (Adultos e crianças acima de 11 anos)
Obs: Não deixe de adicionar os R$ 0,07 (sete centavos) ao valor da inscrição para identificar
o pagamento junto à Administração da igreja.
DADOS DA CONTA
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Banco 033 Santander
Ag 4275
Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23 (que também é a Chave Pix, para os que optarem por
esse meio de pagamento)
Enviar comprovante para o Rev. Elcio (31 98237-5117) ou Seminarista Filipe (34 984285885)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) As inscrições se encerram no dia 04/05, quarta-feira;
2) Caso possa dar uma carona, favor informar ao Rev. Elcio ou Sem. Filipe;
Que Deus abençoe as nossas famílias!
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ANIVERSARIANTES
01/05
Ana Lua Hauck Iacomini
André Luiz da Silva de Figueiredo
Camilla Falci Grassi
Samuel Soares Bandeira
02/05
Fabiana Chamon de Moura
Júlia Peixoto Gibram Silva
Otávio Bernardes Pereira
03/05
Rev. Edson Costa Silva
Luis Gustavo Alves Diniz
Patrícia Vieira Alvarenga
05/05
Henrique César Silva Carvalho
06/05
Calebe Cintra Alves Xambre Santos
Hadassa Costa Silva Santos
Hilton José Jordão
Lúcia Carmen de Lima
Olga Barbosa Pena
Sarah Matos Caldeira Eller
07/05
Bruno Cabaleiro Cortizo Freire
Gláucia Nolasco de Almeida Mello
Oder de Paula Lima
Valentina Rachel Souza Bussinger
Vania Goulart Pereira Neto
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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

