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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

TIRANDO A MÁSCARA
"Despojando-vos, portanto, de toda
hipocrisia" (1ª Pedro 2.1)
É impressionante quando assistimos os
noticiários televisivos e vemos pessoas
usando máscaras em praticamente todos os
países do mundo.
Nações inteiras foram forçadas ao uso de
máscaras em virtude do aparecimento de
uma nova doença, um vírus, que tem ceifado
vidas e tem amedrontado toda a
humanidade.
Assim, neste mundo imerso em trevas, palco
de representações burlescas e imorais,
"onde os reis da terra se levantam, e os
príncipes conspiram contra o SENHOR e o
seu ungido, dizendo: Rompamos os seus
laços e sacudamos de nós suas algemas" (Sl
2.2-3), é onde o soberano SENHOR permite
(o u e n vi a ? ), a se u te mp o , si n a i s
escatológicos como guerras, terremotos,
epidemias, fome e grandes sinais do céu
(Lc 21.11), subjugando as nações e
mostrando seu poder e glória.
Saliento que os sinais citados acima, e outros
que a Bíblia registra, manifestam-se no
tempo chamado "últimos dias", tempo este
que se iniciou na ressurreição de Cristo e
durará até a sua segunda vinda.
Estes sinais, sobretudo as pandemias, têm
acontecido desde sempre, e têm por objetivo
lembrar à Igreja de que as profecias estão se
cumprindo e que ela deve estar preparada
para o glorioso retorno de Jesus.
O Apóstolo Pedro, já no primeiro capítulo da
Carta citada, exorta os crentes à pratica do
amor fraternal, não fingido e, trecho que
mencionamos, também exorta-nos a nos
despojarmos de toda a hipocrisia, ou seja, de
toda a falsidade, de todo fingimento, de toda
impostura e de toda falsa devoção.
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As máscaras usadas pela população têm tido
o efeito salutar de impedir o avanço da
pandemia, protegendo a todos da
malignidade do vírus. Mas, por outro lado, a
doença em si tem desmascarado muitos
setores da sociedade, revelando o pecado
da hipocrisia. Vejam o que está acontecendo
no mundo político, onde se manifestam as
ambições por poder, as mentiras, a
corrupção e as rixas ideológicas.
No mundo eclesiástico, o impacto também
tem sido profundo e visível. Ouve-se, por
exemplo, que muitos deixarão de frequentar
a Igreja, trocando o serviço religioso
presencial pelo chamado "culto online", por
amar o presente século. Felizmente, por
outro lado, irmãos queridos têm reavivado
sua fé, têm ansiado pelo retorno do culto
público, têm buscado, de maneira
disciplinada e perseverante a santificação e
têm revitalizado a vida de oração.
Irmãos amados, o aviso de Deus está sendo
dado por meio deste sinal escatológico.
Assim, a exortação é: "Buscai o SENHOR
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto
está perto" (Is 55.6), pois o SENHOR disse
"buscar-me-eis e me achareis quando me
buscardes de todo o vosso coração" (Jr
29.13), "buscai-me e vivei" (Am 5.4), "vigiai,
pois, a todo tempo, orando, para que possais
escapar de todas estas coisas que têm de
suceder e estar em pé na presença do Filho
do Homem." (Lc 21.36) e "... Desperta, ó tu
que dormes..." (Ef 5.14).
A hora é agora, irmãos, de pedir a Deus que
tire de nós, caso haja, a máscara da
infidelidade, do mundanismo, da
negligência, da frieza, da falta do amor
fraternal, da falta de amor aos perdidos que
estão chafurdando em um mundo que jaz no
maligno. Que Deus nos ajude e nos livre de
todo o mal.
Rev. Rogério William Bussinger

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
26/07/2020, Dia dos Avós.
Comemorar o Dia dos Avós é olhar para os
modelos bíblicos e ver exemplos de avós
maravilhosos que instruíram filhos e netos aos
pés do Senhor. É celebrar a experiência de vida
de irmãos que reconhecem no Senhor Jesus
fonte de sabedoria para, com ensino e exemplo,
instruir filhos e netos no caminho do estudo da Palavra de Deus, oração, fé e
vida consagrada, a exemplo da Avó Lóide que ensinava a Timóteo as
Sagradas Escrituras desde pequeno (2º Timóteo 1.5 e 3.15).
A SAF parabeniza nossos avós neste dia. FELIZ DIA DOS AVÓS!
4º Domingo de Julho, Dia do Adolescente Presbiteriano

Reunião de Oração Virtual
Terça-feira, dia 28/7, 8h30 e 14h30.
Mês de Julho: mês dos Pastores Jubilados e Viúvas de Pastores
Motivos de Oração:
✔Agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
✔Pelos Pastores jubilados e pelas viúvas de Pastores;
✔Para que nosso bondoso Deus derrame bênçãos de conforto e consolo aos
irmãos e suas famílias que atravessam momentos de enfermidades;
✔Pelas famílias enlutadas de nossa Igreja;
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✔Pelos pais, suplicando ao nosso Deus que os oriente na educação cristã de
seus filhos, para a formação de cidadãos comprometidos com a Palavra;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias e pelas Lideranças da
Igreja;
✔Pelo CRC, ASPACAM, Hospital Evangélico e Congregações;
✔Pelos nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas
para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da área da saúde,
da Segurança e da Limpeza Públicas, que estão na linha de frente no socorro e
cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp até
08:00 h de terça-feira.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO
Alcançando a resposta do alto (Is 58.1-12)
O povo de Deus conhecia a Palavra, buscava a Deus e até jejuava, mas
pensava só em si. Por isso Deus os reprovou. Será hoje diferente daqueles
dias? Muitos oram, jejuam e ainda assim ficam sem resposta. Qual o jejum que
agrada a Deus? Como alcançar a resposta do alto diante das situações que
nos rodeiam? Reflitamos sobre o texto de Isaías 58.1-12.
Soltar-se da impiedade – No verso 6 está registrado que devemos ter vida reta,
mas quantos crentes têm vida ímpia e torta? Deus fala ao povo para se abster
da impiedade e ainda hoje, se quisermos ter vida santa, precisamos nos soltar
da impiedade, sendo diferentes do mundo.
Desfazer-se da servidão – Não podemos servir a dois senhores. Somos do
Senhor! Não podemos servir a Deus e às riquezas e prazeres do mundo.
Livrar os oprimidos – Quantos andam oprimidos, sejam em nossa família,
nossos vizinhos, nossos amigos. Precisamos obedecer ao ide de Jesus,
porque Deus quer nos usar para alcançar vidas, tirar vidas das trevas e da
opressão e levá-las a Ele. (Mt 11.28-30)
Ajudar os aflitos – No verso 7 somos aconselhados a fazer algo que vai além
de ajudar: "recolhas em casa os pobres desabrigados..." O verso 10 fala em
abrir a alma ao aflito. Isto significa ir até onde estão aqueles que precisam de
nós, significa dividir o que temos com aquele que precisa.
Tirar o falar injurioso – o verso 9 condena o falar injurioso, falar injustiças, falar
com dolo. É preciso, sempre, falar a verdade.
Concluindo, somente se estivermos nos santificando, mudando em nós o que
precisa ser mudado, é que podemos ter a certeza que ao orar e jejuar,
receberemos de Deus a resposta como um presente: "então clamarás e o
Senhor te responderás" (Is. 58.9). Uma preciosa promessa nos espera: "O
Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e
fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial
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cujas águas jamais faltam." (Is 58.11)
(Adaptado do texto de Sidnéia da Silva Gonçalves, Federação Leste do Alto
Paranaíba, SAF em Revista, 3o Trim. 2002, pág.6-7)
Obs: Lembramos que podemos orar individualmente ou preferentemente orar
em duplas, por telefone, com uma de nossas irmãs do Departamento.
Podemos ainda formar um Grupo no Departamento, com até oito pessoas,
usando a tecnologia da tele ou vídeo conferência, pelo whatsapp.
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
Com gratidão - Rosane Arumáa – Presidente
ORAI SEM CESSAR
Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão
se recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de
nossas constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar
uns pelos outros, e ainda mais, "sem cessar" e se em dias comuns somos
convocados à oração, quanto mais em tempos de pandemia!
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois na
intercessão apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos
irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
DÍZIMOS E OFERTAS
Nestes dias de calamidade, nossa Igreja tem demonstrado entendimento do
momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com fidelidade e
alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos ministérios.
Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como Igreja de
Cristo, para louvor da glória de Deus.
Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros, que de forma zelosa e
responsável, têm depositado suas contribuições nas contas bancárias da
Igreja. Continuemos exercendo a mordomia fiel daquilo que o SENHOR tem
colocado em nossas mãos. A Deus toda glória!
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UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (UPA)
4º domingo de julho, Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano
A União Presbiteriana de Adolescentes (UPA) nasceu em julho de 1967 na
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Fruto do esforço de D. Dorcas Araújo
Machado, sensibilizada ao ver os adolescentes na Igreja sem uma atividade
específica e direcionada. Rapidamente outras Igrejas acompanharam a ideia e
logo a UPA já estava em vários estados do Brasil. O Supremo Concilio da Igreja
Presbiteriana do Brasil, reunido em 1986, nomeou o primeiro Secretário Geral
do Trabalho com os Adolescentes, o Pb. Ozael Agostinho Quaresma e, desde
então, nossa denominação sempre destinou atenção especial a esse precioso
trabalho.
São objetivos específicos de uma Sociedade Interna cooperar com a Igreja,
como parte integrante dela, servir a Deus e ao próximo em todas as suas
atividades, promover a plena integração de seus membros, incentivar o cultivo
de atividades espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas,
sociais e desportivas e promover o convívio salutar com os outros
Departamentos e Organizações da Igreja. É por isso que chamamos as
Sociedades Internas de "forças de integração", que visam tão somente a Glória
de Deus e o bem do próximo. A Sociedade Interna não pode ser um fim em si
mesma, mas ela deve cooperar com a Igreja como um todo, participando e
buscando a unidade do Corpo de Cristo.
No que diz respeito a UPA, devemos olhar para os nossos adolescentes com
muito amor, nos dispondo para compreender o universo deles, porém, sem
jamais abrir mão dos princípios da Santa Palavra, a fim de que, juntos, vivamos
como integrantes de um mesmo corpo, a Igreja de Cristo, coluna e baluarte da
verdade (1 Tm 3.15). Como parte do rebanho do SENHOR, o desafio para
cada adolescente é igual ao de todo membro da Igreja, ou seja, pregar o
Evangelho e testemunhar de Jesus, fazendo a diferença onde quer que o
Senhor os coloque. Neste mundo dominado pela visão pós-moderna, que
enfatiza o relativismo moral, a licenciosidade de pensamentos e a liberdade
para pecar, o adolescente da Igreja de Cristo encontra na sociedade um de
seus maiores desafios que é o de ser "sal da terra e luz do mundo" (Mt 5.13-14).
Em nossa Primeira Igreja temos uma UPA atuante, graças a Deus!
Adolescentes comprometidos com o SENHOR realizam atividades
ininterruptas para a Honra e a Glória do Criador e Mantenedor de nossas vidas.
Louvamos a Deus pela vida dos Sócios, da Diretoria, do Rev. Élcio e sua
esposa Gleiciane, e dos Orientadores que os acompanham. Que Deus revista
a todos de graça e misericórdia no trabalho com os nossos adolescentes.
A DEUS Toda Honra e Glória!
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CONFERÊNCIA ON-LINE DA
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (UPA)
Tradicionalmente, na última semana de julho, nossos adolescentes realizam
uma semana de Acampamento de Inverno no Acampamento Ebenézer.
Porém, neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, será realizada uma
Conferência on-line em lugar do Acampamento de Inverno. Quem é o Espírito
Santo? O que Ele faz? Como atua no mundo, na Igreja e em nossas vidas?
Pensando nesses e em outros questionamentos, a UPA organiza sua 1ª
Conferência On-line: "Conhecendo mais sobre o Espírito Santo".
Data: de 29 de julho a 1 de agosto, sempre às 20h
Palestrantes:
Rev. André Ruela, Igreja Presbiteriana de Barroso (MG)
Rev. Jonatas Miranda, Igreja Presbiteriana da Barra Funda, São Paulo Capital
Rev. Gustavo Henrique Q. Franca, Primeira Igreja Presbiteriana de Montes
Claros (MG) e
Rev. José Góes, Igreja Presbiteriana de Aldeia da Serra, Santana do Parnaíba
(SP)
A Conferência será disponibilizada pela plataforma ZOOM, a fim de facilitar a
interatividade dos participantes, que poderão fazer perguntas ao final de cada
ministração.
Por isso, não perca tempo! Faça já a sua inscrição e nos ajude na divulgação
do evento.
(Obs: Caso ultrapassemos o limite de inscritos para a plataforma ZOOM,
migraremos para o YouTube).
Para mais informações, entre em contato:
Rev. Elcio no (31) 98237.5117 ou Filipe (Presidente da UPA - PIPBH) no
(31)98626.9883

SERMÕES DOMINICAIS NO YOUTUBE
A Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e aviva nossa esperança
nestes dias conturbados. Todos os domingos, às 10h30 e às 19h, oferecemos
este maravilhoso alimento, pelo Canal da Igreja no YouTube, através das
mensagens pregadas do púlpito de nossa Igreja. Os Rev. Edson e Raimundo,
estão pregando séries em Isaías e Êxodo. Os sermões são transmitidos ao
vivo e também ficam disponíveis no canal do Youtube, podendo ser acessados
a qualquer momento. Assista, ore e divulgue.
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UNIÃO DAS CRIANÇAS PRESBITERIANAS (UCP) E UNIÃO
PRESBITERIANA DE JUVENIS (UPJ) - LIVE PARA OS PAIS
Queridos papais e mamães, no dia 19 de agosto, às 20h, teremos uma "Live"
com nossa irmã Fernanda Santos, via ZOOM e gostaríamos de convidar todos
vocês.
Tema: A Família e os desafios da era digital
Fernanda, que é médica oftalmologista, também falará sobre a saúde dos
olhos dos nossos pequenos e trará preciosas orientações para toda a família.
Cremos em Deus que será uma grande bênção. Contamos com a participação
de todos os pais.
Reserve essa data, ore e compartilhe!
CULTO INFANTIL NO YOUTUBE
Todos os domingos, às 11h30, transmitimos o Culto Infantil, no Canal do
YouTube do Rev. Élcio. Este momento é preparado com muito amor, zelo e
criatividade pelo Rev. Élcio e sua esposa Gleiciane e é a ocasião de alimentar
espiritualmente nossos pequeninos e toda a família. Não deixe de participar
com seus filhos desse momento tão importante.
PEQUENAS DEVOCIONAIS DIÁRIAS
Nossos Pastores têm enviado mensagens diárias, no período da manhã e da
noite, pelo WhatsApp e pelos seus canais do Youtube, bem como promovido
encontros virtuais com os irmãos das diversas faixas etárias da Igreja,
abençoando-lhes a vida com essas devocionais. Que o Poderoso Deus
continue renovando as forças do seu rebanho com sua santa e bendita
Palavra.
LIVES NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja
está promovendo uma série de "Lives", quinzenalmente às terças-feiras, no
Canal da Igreja no YouTube.
Nesta terça-feira, 28/07, às 21h, receberemos como convidado especial o Pb.
Raphael Dias, da IP Pinheiros, São Paulo, Capital. Nosso irmão tem
Especialização em Economia e Educação Financeira.
O Tema do encontro será "Finanças à Luz da Palavra de Deus".
Certamente o bate papo será uma grande bênção! Divulgue estes encontros
para o seu círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
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REUNIÃO DE ORAÇÃO
Plataforma virtual Zoom
Segunda-feira, 27/07, das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de Oração
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de Wahtsapp
da Igreja momentos antes da reunião. Acesse e participe conosco!

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Youtube
Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja no Youtube, o Rev. Raimundo tem
ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates",
relacionando a fé cristã com a realidade que nos rodeia.
O objetivo é buscar, na Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e
práticos enfrentados nas diversas áreas da vida contemporânea e assim oferecer
auxílio para que os cristãos sejam melhores discípulos e testemunhas de Cristo na
família, no trabalho, na academia, no lazer e na sociedade. Participe!

CHAMADAS À PRESENÇA DO SENHOR!
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". (Sl 116.15)
No último dia 21/07, o SENHOR chamou à sua presença, aos 83 anos, D.
Terezinha Costa de Souza, mãe de nossa querida irmã Elizabeth, esposa do
Diácono José Maria Borges. D. Terezinha, serva do SENHOR, era membro da
Igreja Batista da Floresta e em virtude do cenário atual não houve velório. Não
obstante, a querida família está consolada em saber que D. Terezinha, serva do
Senhor, descansa na glória eterna.
Também foi chamada à presença do SENHOR no último dia 23/07, D. Nazira de
Barros, irmã de nossa querida irmã D. Dinorah. D. Nazira era membro da Primeira
Igreja Batista, completou 86 anos na semana que passou e estava no CTI, por
complicações cardíacas e respiratórias havia dezoito dias.
Oremos em favor de nossa irmã D. Dinorah, com 89 anos, entristecida pelo
passamento de sua irmã Nazira com quem tinha ligações muito próximas.
Às queridas famílias enlutadas expressamos os nossos sinceros sentimentos,
rogando ao Pai as bênçãos e o bendito consolo.
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JUNTA DIACONAL
Gratidão pela Campanha Missão
Vida
"Porque o serviço desta assistência
não só supre a necessidade dos
santos, mas também redunda em
muitas graças a Deus, visto como, na
prova desta ministração, glorificam a
Deus pela obediência da vossa
confissão quanto ao evangelho de
Cristo e pela liberalidade com que
contribuís para eles e para todos,
enquanto oram eles a vosso favor, com
grande afeto, em virtude da
superabundante graça de Deus que há
em vós." (2 Coríntios 9.12)
Amados irmãos, a Junta Diaconal
agradece o apoio e a generosidade
com que a Igreja abraçou a campanha
de arrecadação de alimentos e roupas
para a Missão Vida. Testemunhamos a
alegria do Caio, interno da Missão há
um ano e três meses, que deu graças
ao Senhor pelas doações e pediu a
Deus que abençoasse a Primeira
Igreja por ter aberto as portas para
essa oportunidade. Junto com o
Edmilson, colaborador da Missão, as
doações foram encaminhadas à
cidade de Cocalzinho (GO), sede do
Projeto, de onde serão distribuídas
para outras unidades.
Doações
A Junta Diaconal informa que durante
esse período de pandemia
continuaremos a recolher roupas e
alimentos não perecíveis para outros
projetos e necessitados. Sua doação
pode ser entregue em nossa Igreja às
segundas e sextas-feiras, durante o
horário comercial. Caso não possa
deixar sua doação na Igreja, ligue para
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algum dos membros da Diretoria:
Presidente: Rodrigo Pitta
(31) 98448-8332
Vice Presidente: José Luiz Espeschit (31) 98734-6564
Secretário: Hildemar Falcão Neto
(31) 98306-1584
Tesoureiro: Tiago Muzel
(31) 99464-2652
Catálogo de serviços
Já pensou que o serviço que você
precisa pode ser o talento de um irmão?
A partir do próximo dia 27 e até 31 de
julho, atualizaremos o Catálogo de
Serviços dos membros de nossa Igreja.
A nova edição, além de contar com a
versão online, também será distribuída
via e-mail. O link será disponibilizado
durante a próxima semana via
whatsapp, caso você queira atualizar
algum dado ou inscrever o seu nome, se
ainda não o fez.

CHEGOU CECÍLIA, HERANÇA DO
SENHOR!
"Herança do SENHOR são os filhos, o
fruto do ventre, seu galardão"
(Sl 127.3).
Com alegria comunicamos à Igreja o
nascimento de Cecília Florêncio
Tonholo, ocorrido no último dia 20/07,
pesando 3,260kg e com 48cm, filha de
nossos irmãos Jônatas Ribeiro
Tonholo e Daniela Rodrigues Tonholo,
sendo avós maternos Valmir Pereira
dos Santos e Débora Rodrigues
Florêncio dos Santos e avós paternos
Edmilson Almeida Tonholo (in
memorian) e Tarcibeli Ribeiro Tonholo
Afonso. Parabéns querida família!
Que o SENHOR abençoe o
crescimento da querida Cecília.

ANIVERSARIANTES

26/07
Nayara Louise Duncan Cardoso
27/07
Laura Nicoli Lopes
28/07
Alessandra Leitão Zorzin
Didison dos Reis
Glaucimar Rickli Duarte Séllos
Mirianlene Oliveira Marcelino
29/07
José Geraldo Barreto Filho
30/07
Flávio Antônio Lopes Lourenço
Júnia Soares Nogueira Chagas
Milca Batista
Tamara Miranda de Azevedo
31/07
Flávio Dutra Doehler
Marco Aurélio Laguárdia
Patricia Mesquita Nunes
01/08
Marco Antonio Xambre de O. Santos
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
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!
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CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de Minas
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom Despacho
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São João,
Contagem-MG / Parceria IP Novo
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

