1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 23 DE DEZEMBRO DE 2018

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

MENSAGEM PASTORAL

NATAL: E O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE NÓS
Isaías havia profetizado que o Messias seria
da linhagem de Davi (Is 11.1) e lemos no
Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, que
esta profecia se cumpriu. O Profeta Isaías
também viu qual seria a missão de Jesus, no
capítulo 53 de seu livro. Através dos
Evangelhos podemos ver o cumprimento
miraculoso desta e de muitas outras
profecias feitas com relação ao Messias.
Sim, naquela noite, muitos milagres foram
realizados. O nosso Deus é um Deus que
operou e ainda opera milagres e um
extraordinário milagre é quando Ele, por
Graça e Misericórdia, faz com que o
Messias nasça em nossos corações. Esta é
uma obra dele em nossa vida.
O Natal não pode ser entendido até que
Jesus tenha um lugar prioritário em nossas
vidas ( Jo 1.14) e quando o mistério da vinda
do Senhor Jesus se torna claro no coração
humano, o homem compreende que o Natal
não é apenas um feriado, ou um momento
de congraçamento, mas sim, um dia muito
importante, para celebrarmos a revelação
do amor maior de Deus.
O nascimento de Cristo não foi um evento
trivial da história: foi a entrada triunfante de
Deus em carne na história e vivência da
humanidade, com objetivos salvíficos. Que
milagre extraordinário este da encarnação,
não é mesmo? Foi por causa da encarnação
do Verbo de Deus, por causa de sua vinda
divina ao mundo, que o relacionamento do
homem com Deus foi restaurado. O Natal
não pode ser plenamente entendido se não
for à luz de uma cruz erguida no Calvário (Jo
3.14-16) e uma consequente ressurreição.
Pense na alegria instantânea, imensurável
e incontrolável dos discípulos quando
perceberam que o túmulo estava vazio.
Devemos aproveitar e falar do verdadeiro
sentido do Natal, falando do grande plano e
do grande amor de Deus. Neste Natal, não
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deixe de compartilhar a verdadeira razão da
nossa celebração e lembremos, pois, que a
encarnação do verbo de Deus e os passos
subsequentes da sua obra vicária,
constituem o firme fundamento e padrão
para a evangelização dos povos.
Entretanto, não sejamos ingênuos: existe
um Natal que não é o nosso NATAL!
Aqueles que secularizaram o Natal
instituíram um “Segundo Natal”. Mas nós, os
cristãos, celebramos o “Primeiro Natal”,
aquele Natal que o anjo proclamou aos
pastores ao redor de Belém. Como afirmou
o autor sacro do Hino 231: “Eis que um anjo
proclamou o primeiro Natal. A uns pobres
pastores ao pé de Belém. Que, nos campos,
a guardar seu rebanho, afinal. Suportavam,
da noite, o frio também. Natal! Natal! Natal!
Natal! É vindo ao mundo o Rei divinal”.
Celebramos neste Natal a oferta da Graça
de Deus aos homens e boa vontade da parte
do Pai para com aqueles a quem Ele quer
bem! A Bíblia nos diz que o Natal é muito
mais do que um congraçamento entre os
“homens de boa vontade”. Natal é na
realidade a Celebração da “Boa vontade da
parte de Deus para com os homens a quem
Ele quer bem” e celebrar o Natal é celebrar a
dádiva da encarnação do Verbo de Deus. É
celebrar o presente de Deus enviando seu
Filho ao mundo para nos resgatar, nos
salvar, nos redimir. Jesus é a Salvação de
Deus, a Luz do mundo, O Caminho, a
Verdade e a Vida.
O propósito principal da encarnação do
Messias é a salvação dos pecadores, que
viviam sob a escravidão do pecado,
afastados dos propósitos para os quais
DEUS os havia criado.
A redenção glorifica a Deus, afinal,
nascemos para a Sua glória.
Se não fosse essa razão, jamais teríamos o

NATAL. Permaneceríamos nos nossos
pecados, que nos sentenciariam à morte
eterna, visto que: "o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de DEUS é a vida
eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor",
Rm 6.23.

Que neste Natal todos nós possamos
evidenciar este entendimento e
glorificarmos a Deus por tão dadivoso
presente. Boas festas e um Feliz Natal em
Cristo Jesus!

Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Porque um menino nos nasceu, um filho
se nos deu; o governo está sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da paz;” Is 9.6
Queridas sócias, excepcionalmente não
teremos nossa Reunião de Oração nesta
próxima terça-feira devido ao feriado de
Natal. Conclamamos a todas que
estejam em oração em suas casas.
Que possamos pensar, ver, respirar,
viver e transmitir a todos um Feliz Natal
cheio de paz e alegria do Senhor.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rubem Pacheco, Fernando
Horácio, César, Jessé Oliveira, Paulo
Cassete e Tiago Muzel
Segunda-feira: Paulo Gibram
Quinta-feira: Jessé Oliveira
Sábado: Luiz Neto

TEMPORADAS DE ACAMPAMENTO
VERÃO – 2019
A temporada dos Acampamentos de
Verão está chegando.
UCP-UPJ (06 a 13 anos)
Data: 14 a 19/01
UPA (14 a 18 anos)
Data: 21 a 26/01
Inscrições a partir de 1 de janeiro.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

Equipe 2
Valter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321.6731

No domingo passado, 16/12, concluímos
o ano letivo regular da nossa Escola
Dominical.
Nos domingos seguintes (23 e 30/12), e
em todo o mês de janeiro, os Pastores da
Igreja estarão ministrando aulas
especiais, no Templo, sobre o Tema que
trabalharemos em 2019: DISCÍPULOS
SANTIFICADOS ENVIADOS PARA
MISSÃO.

Próximo Domingo:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin
Rua Júlio de Castilho, 133/804
Torre 2
Bairro Palmeiras

Este será um tempo oportuno para
fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a nossa vida com Deus e
sobre nossa missão de levar as boas
novas de salvação aos que ainda jazem
nas trevas sem Cristo e sem esperança.

Equipe 2
Irizena C. Souza
Rua Rio Apodi, 472 – Eldoradinho
Tel.: 3393-3212
TEMA ANUAL 2019
Jesus orou ao Pai: “Santifica-os na
verdade; a tua palavra é a verdade. Assim
como tu me enviaste ao mundo, também
eu os enviei ao mundo.” (Jo 17.17-18)
No próximo ano trabalharemos em nossa
Primeira Igreja o tema:
“DISCÍPULOS SANTIFICADOS
ENVIADOS PARA MISSÃO”.
Nosso objetivo com esse tema é unificar
os trabalhos dos Ministérios, Sociedades
Internas e demais Forças de Integração
da Igreja em prol da santificação de
nossas vidas, aliada à plena consciência
do mandamento do Senhor de fazer
discípulos, capacitando-nos a cumprir
esta missão e proclamar as virtudes do
Senhor que nos tirou das trevas e nos
transportou para a sua maravilhosa luz.
Oremos em favor deste solene objetivo.
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CULTO DE NATAL
DIA 25/12, TERÇA-FEIRA, ÀS 20H
O Conselho de nossa Igreja decidiu
agendar o Culto de Natal deste ano para
o dia 25/12, terça-feira às 20h. Assim as
famílias poderão se confraternizar na
noite do dia 24 e no dia 25 estarmos
todos juntos na Casa do SENHOR, para
este momento de santa celebração pelo
nascimento de nosso Redentor.
Entendemos ser este um momento
especial na vida das famílias da Igreja.
Reserve esta data e participe conosco.
Vinde Cantai: Jesus Nasceu!
CORAL DE NATAL: CONVITE AOS
CORISTAS
Os Corais de nossa Igreja se juntam para
louvar ao SENHOR no Culto de Natal e
de Vigília. Nesta semana convidamos a
todos os Coristas para participarem do
Coro de Natal.
Ensaio hoje às 16h50min.
Contamos com todos.

CULTO DE VIGÍLIA COM
SANTA CEIA
DIA 31/12, SEGUNDA-FEIRA ÀS
22H30MIN
Vigiai e orai, para que não entreis em
tentação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca. Mt 26.41
No último dia do ano, segunda-feira dia
31/12, às 22h30min, teremos aqui em
nossa Igreja, como em todos os anos, o
Culto de Vigília, quando nos
despediremos do ano de 2018 e pela
graça de Deus, adentraremos ao ano de
2019. Faremos isso diante de Deus, com
gratidão em nossos corações pelas
dadivosas bênçãos alcançadas no ano
que se finda e voltando nossos olhos
para o ano vindouro, sabedores de que
necessitamos, cada vez mais, da
misericórdia e da graça de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Naquele culto
teremos a celebração da Santa Ceia do
SENHOR, que é sempre um momento de
grande crescimento espiritual para toda
a Igreja de Cristo, quando rememoramos
o sacrifício vicário de Nosso Salvador.
Agende-se e venha participar conosco
deste momento significativo na vida de
todos aqueles que confessam o
SENHOR como único e suficiente
salvador de suas vidas.
POSSE DAS DIRETORIAS,
COMISSÕES, MINISTÉRIOS,
PROFESSORES DE ED, CULTO
INFANTIL, NOMEAÇÕES 2019
No Culto de Vigília do dia 31/12 daremos
posse as Diretorias eleitas, Comissões,
Professores da Escola Dominical, Culto
Infantil, irmãos nomeados para os
diversos Ministérios da nossa Igreja para
o ano de 2019. Lembramos sempre a
todos, do grande privilégio e prazer que é
o de servir a Igreja no Reino de Cristo.

CORAIS - PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO
Continuam as Celebrações Especiais de
dezembro. Abaixo, listamos a Escala
deste mês tão especial. Oremos e
participemos.
Quarto Domingo, 23/12
Manhã: Coral Masculino / Noite: Solo de
Sinos – Didison
Culto de Natal – 25/12, Terça-feira
Noite – 20h - Coristas da Igreja / Solo de
Sinos – Didison
Culto de Vigília – 31/12,
Segunda-feira
Noite – 22h30min - Coristas da Igreja
ESTUDOS BÍBLICOS SOBRE
DONS ESPIRITUAIS
O que são dons espirituais? Qual a
diferença entre eles e os talentos
naturais? Quem tem dons espirituais?
Todas as pessoas? Todos os crentes?
Podemos ser responsabilizados por
alguma atividade para a qual aleguemos
que não temos dons compatíveis?
Se você tem alguma destas dúvidas
acima citadas ou alguma outra
relacionada a este tema sobre o qual o
apóstolo Paulo disse que nós não
deveríamos ser ignorantes, então você é
nosso convidado para vir aos estudos
bíblicos de quinta-feira quando nos
debruçaremos sobre este tema desde
agora e até o fim do mês de março se
2019. O Rev. Raimundo estará
ministrando os estudos. Compareça e
cresçamos juntos na busca de uma
melhor compreensão bíblica a respeito
deste tema tão importante, mas muitas
vezes temido por nós.
Que a graça divina nos assista.
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“Bom é render graças ao Senhor. Anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as
noites, a tua fidelidade. Pois me alegraste, Senhor com os teus feitos; exultarei nas
obras das tuas mãos”.
Sl 92 1-2, 4
O Senhor Jesus alcança o seu objetivo de salvar o pecador de muitas formas e
estamos certos de que o Disque Paz é uma delas. Embora a Igreja de Cristo seja
composta de muitos membros, cada qual com suas particularidades, estamos
convictos de que somos uma só família unidos pelo amor de nosso Salvador. Assim,
Deus nos mostra que o Disque Paz é uma das ferramentas da sua graça e através
desse ministério muitos têm encontrado sua família da fé.
Sou grata a Deus pela forma maravilhosa e surpreendente que Ele nos usou em 2018
na missão de transmitir a sua palavra viva e eficaz na vida daqueles que nos
procuraram e ao longo do ano oramos e acompanhamos cada um na sua caminhada
crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. No domingo próximo passado
mais uma vez vimos as maravilhas de Deus com o batismo e profissão de fé de mais
uma pessoa que primeiramente conheceu o Disque Paz, e agora é membro
comungante da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
ATIVIDADES DO MINISTÉRIO EM 2018
Ligações para ouvir a Palavra de Deus: 15.267
Atendimentos: 175
Visitas 16, sendo 5 em hospitais
Materiais distribuídos: 2 Bíblias, 1 livro de histórias bíblica, 1.000 “Cada Dia Natal”,
100 cartazes
1.050 cartões de visitas e 350 mensagens evangelísticas
26 Devocionais ministradas na Oficina do Amor pelo Pastor Eduardo e pela Miss.
Suely
Muito me alegra poder compartilhar a fidelidade do Senhor às nossas orações e peço
aos irmãos que nos ajudem com suas orações por este Ministério de nossa Igreja.
Agradeço cada irmão que tem contribuído com a expansão do Reino de Cristo através
do “Cada Dia Natal”, mostrando às pessoas do seu círculo de relacionamento quem é
JESUS, o nosso glorioso REDENTOR.
Graça e Paz a todos.
Miss. Suely
DISQUEPAZ 3209-8888 – ACONSELHAMENTO 3273-4201
ASSEMBLEIA GERAL DA ASPACAM
Conforme publicação feita em Edital de Convocação aos membros, a Assembleia
Geral da Aspacam se reunirá no próximo domingo, 30/12, às 16h30min, quando
dentre outras ações, fará a análise da Proposta de seu Orçamento para o Exercício
2019. Oremos em favor desta reunião.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
Você que tem frequentado a nossa Igreja
e deseja se tornar membro comungante
dela, procure a Classe de Catecúmenos!

NOTÍCIAS DA PARCERIA NA
CONGREGAÇÃO BELÉM

Nesta classe você conhece a Igreja
Presbiteriana, sua origem desde a
Reforma Protestante do século XVI, sua
forma de governo, suas convicções
doutrinárias, enfim, sua identidade como
Igreja de Cristo.

Amados irmãos,
No final do ano passado o Conselho de
nossa Igreja aprovou uma parceria com a
Igreja Presbiteriana Itatiaia, pastoreada
pelo Rev. José Lapa, com objetivo de
desenvolver e potencializar o trabalho na
Congregação Belém, uma vez que
aquela Igreja está nas adjacências da
Congregação.

Em fevereiro, teremos o início da nova
classe que tem por objetivo preparar
aqueles que desejam se tornar membros
da Igreja.

Pela Graça de Deus, a Congregação deu
um grande salto neste ano de 2018.
Recebemos relatório da Igreja Itatiaia
sobre a situação atual dos trabalhos.

PROFISSÃO DE FÉ
Louvamos a Deus pelo Curso Filhos do
Pacto que visa o preparo de nossos filhos
para este passo tão importante na
caminhada cristã.
Nossa Igreja tem procurado
conscientizar os pais de que eles são os
agentes primários na educação de seus
filhos e também no preparo deles para
este momento, sendo é claro,
acompanhado pela Igreja.
Neste domingo, por ocasião do Culto
Matutino, receberemos por Pública
Profissão de Fé os juvenis:
João Victor, Maria Clara, Estêvão e
Nathan, filhos de nossos irmãos, Pb.
Giovani e Rúbia, Pb. César e Juliana e
Rev. Edson e Clayde.

ESCOLA DOMINICAL:
Total de Classes: 04 (Berçário, 03 a 06
anos, 07 a 12 anos) e adultos (13 anos
para cima), totalizando 52 matriculados.
CRIANÇAS: 25 matriculados, com uma
presença média de 11 por domingo;
ADULTOS: 27 matriculados, com uma
presença média de 16 por domingo;
CULTO VESPERTINO: com presença
média de 46 pessoas por domingo,
sendo 33 de adultos e 13 de crianças.
Que o SENHOR da Igreja nos abençoe e
que em tudo o ano vindouro seja repleto
de realizações e avanço do Reino de
Cristo Jesus. A Ele destinamos a Honra e
a Glória.
“Com efeito, grandes coisas fez o
SENHOR por nós, por isso estamos
alegres”. Sl 126.3

Que o SENHOR continue abençoando
estes nossos queridos nesta nova etapa
de suas vidas, tendo sempre em mente
que o sentimento de dependência do
SENHOR é o que nos torna aptos de
carregarmos o nome de “seguidor de
Cristo”.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE – BÊNÇÃO NA VIDA DA IGREJA
As atividades da Escola Dominical Itinerante foram ricamente abençoadas neste ano
de 2018. Foram atendidas vinte famílias, o que inclui as pessoas que foram
chamadas à presença de Deus ao longo deste ano.
As duas Equipes foram pontuais e fielmente cumpridoras de seus compromissos
para com o serviço de atendimento aos membros impossibilitados de frequentarem
os nossos Cultos.
Com a presença dos Pastores, a Santa Ceia foi levada a cada domingo, o que foi um
enlevo e refrigério para aqueles idosos. Pelas suas características, este Ministério
poderá certamente ser considerado como um dos mais importantes da 1ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
Para o ano de 2019 teremos um acréscimo de mais treze famílias, perfazendo um
total de trinta e três famílias atendidas por este importante Ministério, o que provoca a
necessidade de uma visita extra durante um dia útil.
Neste ano a Equipe 1 foi composta pelo Rev. Delfino, Rev. Genilton, Pb. Paulo
Arumaa, Pb. Tarcisio, D. Ivanildes e filhas, Rosane, D. Lívia, as eventuais Onilce,
Zilma, Zeni, Wilma e D. Maria Helena Bernardes, Pb. Rômulo e Noeme, Diác. José
Ronaldo e Marília.
Em junho 2018, o Pb. Tarcísio passou de visitante a visitado até a uma semana antes
de ser chamado à presença do Senhor.
A Equipe 2, foi composta pelo Rev. Rogério, o Pb. Dr. Marcelo Eller, D. Zulmira e D.
Maria Braz e eventualmente os Diác. Jessé e Claudio e também Alessandra, Sr.
Roberto e D. Stela, D. Any, Dr. Wilson, Érica e o Pb. Euler Borja.
O Pb. Paulo Arumaa, que tem feito as Escalas de Visitação, continuará ao lado do
Rev. Rogério como Coordenadores da Escala e contato para o agendamento das
visitas. Alguns cancelamentos ocorreram por parte do membro a ser visitado,
geralmente por internamento hospitalar.
Novamente fazemos um apelo para que mais membros juntem-se as nós,
principalmente Oficiais.
Certamente vossas vidas serão grandemente
recompensadas pelo Senhor.
Rev. Rogério e Pb. Paulo Arumaa
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FILHOS DO PACTO
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as inculcarás a teus
filhos, e delas falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.
Como Igreja nós cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o
pai cristão. Portanto, diferentemente da maioria das igrejas que chamam essa
responsabilidade para si, estamos comprometidos em ajudar o pai, com o suporte de
sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e disciplinar seus filhos. Nos lares
nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja.
Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também
temos a esperança de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar
mais íntimo e uma rica oportunidade de comunicação entre pais e filhos.
a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre esta
matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir como
acharem mais prudente. A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é
uma idade ideal para começar a preparação. Algumas crianças são maduras com
mais ou menos idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência
espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira
leviana. Pelo fato dos sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus
estarem envolvidas, faz-se necessário que a própria criança expresse um forte desejo
para se tornar membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na
preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua
filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que seja, porém, cabe a nós
como igreja, despertar os pais para esta importantíssima tarefa.
c) Instrução dada pelos pais
O Curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos aprenderão dos
pais todas as lições do Manual, acompanhados pelo Pastor responsável, antes de
serem examinados.
d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os
filhos serão examinados pelo Pastor da Igreja e, sendo aprovados, farão a pública
profissão de fé.
Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos, preparando-os para tão importante
passo na caminhada cristã. Procurem o Rev. Edson, Pastor de nossa Igreja, que lhes
fornecerá o material necessário para que vocês possam ministrar o curso aos seus
filhos, lembrando-se sempre que o preparo deles não depende de erudição teológica,
mas do temor e reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle provém a
verdadeira capacitação.
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TRÊS NOVAS CONGREGAÇÕES PARA 2019
1) Congregação Redenção, Bairro Providência
2) Congregação em Pará de Minas
3) Congregação em Bom Despacho
O Projeto Redenção agora se transformará numa Congregação. O Conselho de nossa
Igreja aprovou parceria com a Nossa Missão, conduzida pelo Rev. Abelardo e com a
Igreja Presbiteriana de Vespasiano, para organização da Congregação Redenção na
região do bairro Providência. Pela graça de Deus o trabalho realizado no Projeto
Redenção tem crescido e agora precisa de um novo local para se expandir, mercê de
Deus.
O Conselho também aprovou parcerias com a Junta de Missões Nacionais (JMN),
Igreja Presbiteriana de Itaúna e Presbitério de Betim, na plantação de novas Igrejas
Presbiterianas nas cidades mineiras de Pará de Minas e Bom Despacho.
Com estas parcerias, nosso objetivo é potencializar os trabalhos de plantação de
igrejas e fazer com que as congregações nascentes iniciem sua jornada na
proclamação do Evangelho de Cristo já com boa estrutura para que rapidamente,
segundo a boa mão de Deus, se tornem Igrejas organizadas.
Além da participação financeira em cada uma daquelas Congregações, haverá um
Presbítero responsável por acompanhar o trabalho, com o auxílio do Ministério de
Missões da nossa Igreja. Nosso desejo é envolver a Igreja no apoio a essas
Congregações, com os Corais, Sociedades Internas e irmãos desejosos em ajudar.
Coloquemos estes projetos na presença de Deus em oração, afinal, um planta, outro
rega, mas o crescimento vem de Deus.
A Ele Honra e Glória.
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ANIVERSARIANTES

23/12
Vilma Maria Diniz Gonçalves
24/12
Marlon Fialho de Souza
25/12
José Luiz E. de Castro Leite
26/12
Antonieta Maria Silva das Neves
Saulo de A. Teixeira Caires
27/12
Cheyenne Fonseca Diniz Penido
Daniel Bernardes Falcão
Guilherme Duarte Costa
Maria Auxiliadora S. Ferreira
Samuel da Silva B. Gonçalves
28/12
Rafael Alves Oliveira A. do Carmo
29/12
Daniela Rodrigues Tonholo
Eny Maria da Silva Coutinho
Júlia Freitas D´Agostini
Sandra Duarte Dias A. Lima
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça.

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min

Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês

Quartas-feiras: Reunião de Oração
às 19h30min

Segunda-feira: 19h30min Reunião
de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar

Quarta-feira: 8h Reunião de
oração no salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo
Bíblico Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar
conosco!

Rev. Genilton Santos
Capelania no CRC
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre
Crianças e Juvenis da Igreja
Sem. W. Judson Fialho
Cursando o 3º ano no Seminário
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CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

