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MENSAGEM PASTORAL

MAIO, MÊS DA FAMÍLIA: DESCANSANDO EM DEUS

“Lançando sobre Ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado
de vós.” (1 Pedro 5.7)
Concluiremos nossas meditações
pastorais sobre a família, neste mês
de maio, apresentando uma
necessidade da família da aliança.
Nas Pastorais anteriores falamos
muito sobre cumprimento de
deveres, mas agora focaremos no
descanso da família em Deus,
olhando para a Primeira Carta de
Pedro.
Muitos estudiosos entendem que
aquela carta contém o mais
condensado resumo da fé e da
conduta cristã em todo o Novo
Testamento.
Seu propósito principal está
inconfundivelmente explícito no
capítulo 5, verso 12b: ... “vos escrevo
resumidamente, exortando e
testificando, de novo, que esta é a
genuína graça de Deus; nela estai
firmes”.
Na argumentação da carta, Pedro
deixa claro que seu desejo é que os
crentes vivam em comunhão com
Deus, lançando sobre Ele toda a
ansiedade, e por implicação essa
deve ser a postura da Família da
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Aliança ao buscar cumprir seus
deveres.
O SENHOR deseja que, como uma
criança que procura o colo de sua
mãe, a Família da Aliança derrame
em Seu ouvido cada uma de suas
pequenas tristezas, preocupações e
desapontamentos e lance sobre Ele
toda a ansiedade, porque Ele tem
cuidado de seus filhos.
Quando fazemos isso, cultivamos o
santo privilégio do cristão de
desenvolver a mais familiar conversa
com Cristo e nada honra mais a Ele,
nada o deleita mais, porque isto é dar
a Ele Seu verdadeiro lugar na
condução da família que Ele mesmo
instituiu e deseja que viva debaixo da
sua dependência e graça.
Paulo, escrevendo aos filipenses diz:
“em tudo sejam conhecidas, diante
de Deus, as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de
graças” (Fp 4.6).
Vejam que o apóstolo diz “em tudo”,
isto é, devemos derramar nossa alma
perante aquele que é o nosso dono e
Senhor em todos os momentos da
vida.
Pode ser algo humilhante para a
nossa carne soberba, para a nossa

autossuficiência, para a nossa razão
arrogante, sentir a verdade das
palavras de Cristo: “sem mim, nada
podeis fazer” de maneira aceitável a
Deus (Jo 15.5). Mas em
contrapartida, é algo bendito para o
coração quando somos trazidos ao
lugar de completa dependência do
Senhor, pois este é o lugar de
descanso, alegria e vitória para a
Família da Aliança. Veja que Pedro
diz “Ele tem cuidado de vós”.
O cuidado do Senhor pelo Seu povo é
contínuo, é ininterrupto e assim nós
podemos “lançar sobre Ele toda a
nossa ansiedade, porque Ele tem
cuidado de nós” (paráfrase de 1 Pe
5.7).

sobre seu irmão, não, não. Ele diz:
lance sobre o SENHOR. Pedro diz
que devemos lançar sobre o Senhor
TODA a nossa ansiedade e não
apenas parte dela. Não devemos
lançar a ansiedade sobre ele aos
poucos, retendo as preocupações
que acreditamos sermos capazes de
resolver. Guardar “pequenas
ansiedades” fará que elas logo se
transformem em grandes
problemas. Portanto, lance toda a
ansiedade sobre aquele que tem
TODO poder para acabar com ela.
Afinal, quando nos lançamos em
direção a Deus por inteiro, temos a
segurança bendita de que Ele
cuidará de nós e com base em todo
esse cuidado de Deus Jorge Müller,
evangelista e missionário inglês,
afirmou: “O início da ansiedade é o
fim da fé; e o início da verdadeira fé
é o fim da ansiedade”.

Que descanso perfeito nós
recebemos como família quando,
achegando-nos ao Senhor Jesus,
tomamos Seu jugo sobre nós.
Diferentemente daquele jugo pesado
que Ele mesmo uma vez levou sobre
a Cruz ao remir nossos pecados,
agora Ele nos oferece o seu jugo que é
leve, que Ele amorosamente coloca
sobre todo o Seu povo.

Então, creia que nosso Deus é um
Deus que sempre será nosso
cuidador, o nosso ajudador. Ele é
nosso conforto, nossa âncora, nosso
refúgio e nosso encorajador.

Pedro usa o termo “lancem” e no
grego fica implícito que lançar é um
ato que exige esforço no sentido de
arremessar alguma coisa para longe
de nós.

Portanto, como Famílias da Aliança,
não hesitemos em fazer o que diz o
versículo: “lançando sobre ele toda a
vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós” (1 Pe 5.7). Amém!

Mas veja que Pedro não diz: lance
sobre o seu cônjuge, sobre seu filho,

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Arthur W. Pink
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
" E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe
respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.” (Lucas 23.42-43)
Para nossa meditação:
“Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será
lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e o apanham, lançam no fogo e o
queimam.” (Jo 15. 5-6)
- Temos orado sem cessar (1Ts.5.17)? Alguma coisa tem tomado o lugar da oração em
nossa vida? A oração é a respiração da alma, por isso o crente deve manter uma
disposição contínua para orar. Mas o “orai sem cessar” do versículo citado não significa
estar sempre sussurrando orações, pois o termo traduzido por “sem cessar” não quer
dizer fazer continuamente, mas sim “voltar a fazer constantemente”.
- Somos o sal que dá sabor ou sal insípido (Mt.5.13)? Somos chamadas a impedir ou
retardar a corrupção e queda do mundo. Cada uma de nós, como discípulas de Cristo,
devemos ser o sal da terra, que preserva e dá sabor. Temos preservado os valores cristãos
e transmitido esses valores àqueles que nos cercam?
- Estamos edificando nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia (Lc 6.46-49)? Chamar
Jesus de Senhor é afirmar que ele deve ser obedecido. Temos feito o que a Palavra de
Deus ordena? Se praticamos a Palavra de Deus, nada pode nos abalar, mas se a ouvimos
e lemos e não a praticamos, qualquer coisa pode nos abalar.
Irmãs, a Palavra de Deus sempre nos confronta e estimula a uma vida mais piedosa e
santa na presença do Senhor. Que esta pequena reflexão nos alerte a olhar dentro de nós
e ajustar a nossa direção para o Autor e Consumador da nossa fé, o Senhor Jesus (Hb
12.12).
(Adaptado do artigo de Leila Judite dos Santos Reis, Secretária de Espiritualidade da
CNSAF, “SAF em Revista”, Ano 64, Out/Nov/Dez.2018)
Reunião de Oração Presencial
Terça-feira às 8h30 e às 14h30.
Venha louvar e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em sua vida,
na vida de sua família e na vida de nossa amada Igreja. Aguardamos você!
ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 29/05: Rubem Pacheco, Ariel Augusto, Lucas, Armando Melillo, José L.
Espeschit, José Maria e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira 30/05: Cláudio Murilo
Estudo Bíblico, quinta-feira 02/06: Djalma
Sexta Jovem 03/06: Vinicius Nascimento
Sábado, 04/06: Emerson Cunha e Hildemar
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
A BELEZA E A UTILIDADE DA PALAVRA DE DEUS PARA O CRISTÃO
A Bíblia é extraordinária. À primeira vista, é parecida com qualquer outro livro, as páginas são
impressas em preto e branco como em um jornal. Contudo, existe algo muito diferente e vivo na
Bíblia. Por que a Bíblia é um livro inigualável?
A Bíblia afirma ser a Palavra de Deus e isso faz dela a melhor fonte para aprendermos os
desígnios do SENHOR, pois “toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça” (2 Tm 3.16).
A Bíblia afirma ser a verdade e como a Bíblia é a Palavra de Deus, podemos ter certeza de que
tudo o que ela diz é verdade. O Salmista escreveu: “A lei do Senhor é perfeita” (Sl 19.7), então
podemos ter certeza de que a Bíblia transmite conselhos apropriados para a vida e para o dia a
dia.
Reflitamos sobre esta maravilhosa declaração: “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e
mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas, e á apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração”
(Hb 4.12). Por causa de afirmações como essas, nós deveríamos prestar mais atenção à Bíblia e
sermos diligentes em observar o que ela diz sobre a vida e suas prioridades.
Cremos que quando lemos a Bíblia nossa vida é transformada e passamos (ou deveríamos) a
pensar, agir e falar de modo diferente. Nenhum outro livro tem o mesmo efeito sobre uma
pessoa! Podemos ler livros sobre qualquer assunto e receber informações que nos ajudarão de
uma forma ou outra, mas quando se trata de coração e alma, somente a Bíblia pode transformar
de forma verdadeira e duradoura.
Por fim, se a Bíblia é a Palavra de Deus e se queremos viver como homens segundo o coração
desse Deus, não encontraremos outro livro melhor que a Bíblia para orientar nossa vida. Deus
nos deu a Bíblia para falar de seu amor por nós e para nos mostrar como podemos ter um
relacionamento alegre, ativo e significativo com Ele.
Deus também mostra como podemos ter uma vida mais feliz e quais são as atitudes que nos
levam a ter uma vida plena de realizações. Portanto, se você deseja ser um homem segundo o
coração de Deus, com certeza deve aprender quais são estas prioridades. E isso pode levar
tempo, que pode ser grandemente abreviado caso leiamos a Bíblia.
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 interceder pelas mamães, por nossos Pastores ao longo
desta semana (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio e Rev. Rogério) e
pelo Seminarista Felipe, tão importantes em nossa vida;
3.Convidamos para o Culto na Congregação Nova Suíça, no domingo 19/06, às 17h30, quando
nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração, mercê de Deus.
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UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Queridos irmãos, quinzenalmente, às 16h dos sábados, ocorre o Pequeno Grupo Misto
(PGM), geralmente no Salão Social João Calvino, onde temos a oportunidade de cantar
louvores ao Senhor, bendizer o Seu nome e conversar sobre temas cotidianos que dizem
respeito aos desafios da realidade que enfrentamos em nossa jornada como jovens.
Além disso, o PGM é uma oportunidade ímpar para trazer um amigo ou amiga da sua
faculdade, trabalho, cursinho, etc, que não conhece o Senhor Jesus Cristo, pois este é um
espaço propício para uma maior proximidade e participação na discussão de temas que
afetam a juventude de maneira geral. O próximo encontro ocorrerá no dia 04/06 e você é o
nosso convidado.
CAFÉ DA COMUNHÃO
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1)
Atento ao tema anual da Igreja, 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 congraçamento e alegria.
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão....” (At 2.42)
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.

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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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 2º, 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.

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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JUNTA DIACONAL – CAMPANHA DO AGASALHO 2022
“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” (Mateus 5.16)
Uma forte massa polar derrubou as temperaturas nos últimos dias, associada a uma
passagem de um ciclone extratropical que aumentou a umidade favorecendo neve, chuva e
ocorrência de geadas em diversos pontos de nosso País e com isso já estamos sentindo um
frio atípico para o mês de maio.
Assim, a Junta Diaconal está antecipando o início da tradicional “Campanha do Agasalho”
deste ano. As doações de agasalhos, cobertores, roupas de frio e outras roupas e sapatos,
devem ser feitas na Igreja e entregues aos Diáconos (aos domingos) ou na Secretaria
(durante a semana), com a identificação “Campanha do Agasalho 2022”.
Contamos com a participação dos irmãos.

CHAMADAS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". (Sl 46.1)
Registramos o passamento de D. Marlene Alves Bomfá, aos 85 anos, na segunda-feira 23,
avó de nosso querido irmão Alysson. O sepultamento ocorreu na terça-feira, na cidade de
Caratinga (MG).
Também registramos o falecimento de nossa irmã D. Madalena Ross, aos 86 anos, viúva do
saudoso Rev. Ivan Ross e mãe de nosso querido irmão Samuel Ross. D. Madalena faleceu na
cidade de Itajubá (MG), na quarta-feira, dia 25, sendo o seu corpo sepultado no dia
seguinte.
Às queridas famílias enlutadas, expressamos nossos sinceros sentimentos. Que o Espírito
Santo, o bendito Consolador, amenize a dor da separação com o seu bálsamo suavizador de
consolo. Pedimos a Igreja orações em favor dos queridos irmãos e de seus familiares.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade. Entendemos que esta atitude também é uma forma de
honrar a Deus quando lhe prestamos Culto. Procure chegar com antecedência e utilize os
minutos que antecedem o culto para se preparar em oração para, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus de maneira conveniente e agradável a Ele.
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BATISMO INFANTIL
Em resposta à pergunta 94, “O que é Batismo”, o Breve Catecismo de Westminster, um dos
Documentos Confessionais das Igrejas Presbiterianas, nos diz: “Batismo é um sacramento
no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, significa e sela a
nossa união com Cristo, à participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de
pertencermos ao Senhor”.
O Batismo, assim como a Ceia, é um sinal visível de uma graça invisível.
E a quem não deve ser administrado o Batismo? O Batismo não deve ser administrado
àqueles que estão fora da Igreja visível, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e
obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da Igreja visível devem ser
batizados. (Gn 17.7,10; At 2.38-39; At 18.8; At 16.14-15; 1Co 7.14)
Recebemos hoje, por ocasião do Culto das 11h, para o Sacramento do batismo infantil,
Antônio Vaz Aguiar, filho do Rev. Antônio Carlos Aguiar e Hivina Pereira Vaz Aguiar. Rev.
Antônio é o Pastor responsável pela plantação do Trabalho Presbiteriano em Juatuba
(MG), com parceria da Junta de Missões Nacionais (JMN) e de nossa Igreja. Em 2013 o Rev.
Edson oficiou o casamento do Rev. Antônio e Hivina aqui em nossa Igreja e agora o casal
manifesta o desejo de batizar seu filhinho Antônio Vaz, filho da promessa, também nesta
Igreja. Damos as boas-vindas à querida família.
Louvamos a Deus pela vida preciosa do Antônio, herança do Senhor, e rogamos ao Pai
celestial que o seu crescimento seja semelhante ao de Jesus, em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).
CURSO DE NOIVOS
O Curso de Noivos ministrado nos dias 20 e 21/05 aos casais que se preparam para o enlace
matrimonial, foi uma grande bênção!
Seis casais participaram desse momento importante de conscientização, na preparação
pré-nupcial para o casamento. No próximo domingo, mercê de Deus, eles receberão os
certificados do curso, no Culto das 11h. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos. Que
sejam ricamente abençoados em suas vidas conjugais.
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FILHOS DO PACTO
Irmãos, preparem seus filhos para a “Pública Profissão de Fé”.
“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 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. Elcio, 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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ANIVERSARIANTES
29/05
Ana Elvira de Souza Gomes
Ana Maria da Costa Carvalho
Gláucia Heringer Nogueira
Júnea Pitta Costa Vianna
30/05
Antonio Marcos de Souza Rodrigues
Arthur Gomes Boy
Damares Moreira
Jacqueline Carsalade
Saul da Cunha Nogueira
31/05
Ester Macedo de Oliveira
Igor Carvalho Lima Oliveira
Pedro Lehman Toledo
01/06
Débora Mendes Franco de Oliveira Baêta
Sebastiana Elvira dos Santos
02/06
Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel
Laura Lycia Araújo Vilas Boas
Lívia de Assis Godoi
Percília Costa Ferreira
03/06
Lecyr Avelar Duarte
Monica Cezar de Souza
Rafaela Saint-Clair Pimentel Mafra de Oliveira
Taisa Piuzana Leite
04/06
Flávia Cintra Alves Xambre Santos
Marcelo Eller Miranda
Suelma Campos Almada
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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

