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MENSAGEM PASTORAL

O VALOR DA ORAÇÃO

“Se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, e orar, e me
buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a
sua terra. Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à
oração que se fizer neste lugar”. (2
Crônicas 7. 14-15)
O prelúdio do Ministério de Jesus foi
marcado por oração e jejum.
Imediatamente após seu batismo e
antes de iniciar seu ministério, Jesus
passou quarenta dias em jejum e
oração no deserto e a Escritura diz que
ele foi levado ou impelido para ali pelo
Espírito Santo (Mt 4.1; Mc 1.12; Lc 4.1).
A partir daquele momento Jesus
deixaria a carpintaria, a mãe
(provavelmente viúva) e os irmãos,
para dedicar-se integralmente ao
ministério. Foi uma mudança brusca
quanto ao cenário, à sua movimentação
e à sua ocupação.
Jesus agora conviveria mais
diretamente com o ser humano e suas
enfermidades, problemas, maldades e
carências, atenderia pessoas em toda
parte e não teria tempo suficiente para
sequer se alimentar direito (Mc 6.31),
nem lugar onde reclinar a cabeça (Mt
8.20) e ainda iria lidar com o legalismo
de alguns e com a hipocrisia de outros.
Ele transformaria água em vinho, iria
curar toda sorte de doenças, expulsaria
demônios e ressuscitaria mortos,
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multiplicaria pães e peixes e acalmaria
tempestades. Escolheria algumas
pessoas para estar com ele, viajando,
sendo suas testemunhas para
continuar sua obra. Enfrentaria a
oposição, o escárnio, a perseguição, a
prisão e a morte. Jesus se aproximaria
paulatinamente da cruz, mas enfrentou
tudo isso com uma intensa vida de
oração.
Ao olhar para a vida de Jesus devemos
nos perguntar qual o valor da oração
em nossa vida, observando
atentamente nas Escrituras o quanto
Jesus orava. John Owen, teólogo
puritano, considerado, ao lado de João
Calvino e de Jonathan Edwards, um
dos três maiores teólogos reformados
de todos os tempos, lembra de duas
ações do Senhor Jesus para nossa
salvação, referindo-se aos atos
históricos da obra vicária do Redentor:
primeiramente sua entrega voluntária,
no passado; depois, mas não menos
importante, sua constante intercessão
por nós, agora.
A respeito da importância da oração
para o ministério do Senhor Jesus, o
autor da Carta aos Hebreus afirma que
“Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido, com forte clamor e
lágrimas, orações e súplicas a quem o
podia livrar da morte e tendo sido
ouvido por causa da sua piedade, ...”.
(Hb 5.7). Ora, se para Jesus, que era um
com o Pai (Jo 10.30), a oração tinha

imenso valor, quanto mais para nós em
nossa peregrinação!

oração e pela súplica, com ações de
graças”. (1Ts 5.17-18,25; Fp 4.6)

Da mesma forma, Tiago nos diz para
orar uns pelos outros (5.16),
mostrando o valor incomensurável da
oração intercessória, pois interceder é
colocar-se no lugar do outro e pleitear a
sua causa, como se fora nossa,
apresentando a Deus as necessidades e
preocupações dos nossos irmãos,
cumprindo o mandamento de amar ao
próximo como a nós mesmos.

Confiando no que afirma Tiago em
outro trecho de sua Epístola, "muito
pode, por sua eficácia, a súplica do
justo" (5.16), também devemos orar
sem cessar pela salvação dos perdidos,
pois é nossa responsabilidade praticar
diariamente a oração para que a graça
de Deus se manifeste salvadora aos
pecadores pela obediência às
Escrituras (Tt 2.11).

A Palavra nos mostra inúmeros
exemplos de orações intercessórias:
Samuel orava constantemente pela
nação, Daniel orou pela libertação do
seu povo do cativeiro, Davi suplicou
pelo povo. Nos primeiros cinco versos
do capítulo 9 da carta à Igreja em
Roma, Paulo dá um exemplo de
intercessão e Cristo, nosso intercessor
maior, rogou por Seus discípulos e por
nós (Jo 17.9) e fez especial intercessão
por Pedro (Lc 22.31-32). Assim, toda a
Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão.

Deus utiliza-se da oração e da
evangelização para cumprir o seu
propósito redentor e soberano no
mundo e decreta tanto os fins quanto os
meios para a sua vontade acontecer.
Pela oração e evangelização da Igreja,
os escolhidos do SENHOR são
alcançados e por isso devemos
perseverar nesse mister, a fim de
cumprirmos diligentemente o nosso
chamado e glorificarmos a Cristo em
nossa vida (Cl 4.2a; 1Ts 5.17).

Temos muitos motivos para orar e
interceder: nossos amados irmãos
enfermos, enlutados, idosos, viúvas,
órfãos, por aqueles que estão
convalescendo, pelas autoridades
constituídas em nosso País e na Igreja
de Cristo, entre tantos outros, trazendo
à memória as recomendações do
apóstolo Paulo: “Orai sem cessar..., em
tudo dai graças..., orai por nós..., em
tudo, porém, sejam conhecidas, diante
de Deus, as vossas petições, pela

Finalmente não devemos esquecer que
a glória de Deus deve guiar o crente na
intercessão e 2Cr 7 nos apresenta
condições indispensáveis para a
oração: humilhar-se, buscar a face de
Deus e converter-se dos maus
caminhos. Diante de um coração
compungido e contrito o SENHOR
ouve, perdoa e sara a terra. “Bendito
seja Deus que não me rejeita a oração,
nem aparta de mim a sua graça.” (Sl
66.20) Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
GRAÇA, DÁDIVA DE DEUS
"Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça
sois salvos". (Ef. 2.4-5)
O renomado pregador e mestre Martyn Lloyd-Jones, certa vez comentou que o pequeno
vocábulo "mas", do primeiro versículo citado acima, é a maior palavra de toda a Bíblia,
porque marca a transição da ira de Deus para sua misericórdia e graça. Nós merecíamos a
ira e recebemos misericórdia. A isso damos o nome de graça.
Pela GRAÇA nós somos:
Chamados (Gl 1.15): o chamado de Paulo para ser Apóstolo, assim como a fé que todos
os cristãos possuem, é resultado da graça de Deus. Antes de nascermos, antes que
pudéssemos vir a fazer qualquer coisa boa ou má, Deus escolheu nos agraciar com a fé (Ef
1.4-6);
Salvos (Ef 2.8): o favor imerecido de Deus para com a humanidade pecadora é
demonstrado na obra redentora de Cristo, que nos trouxe a salvação;
(Rm 5.12-21; Tt 3.3-7);
Justificados (Rm 3.24): Paulo usa uma redundância quando diz que somos
“justificados gratuitamente por sua graça". Não obtemos essa graça por mérito,
recebemos pela fé (que também é dom de Deus dado aos homens), a fonte de nossa
justificação é Deus e a sua graça, pois a justificação é obra divina e não conquista humana, é
graça de Deus e não obra do homem;
Herdeiros (Tt 3.7): O propósito de Deus em dar a sua graça aos pecadores não é somente
salvá-los do julgamento eterno, mas também fazer deles parte de sua família mediante a
adoção e desse modo, herdeiros de suas promessas (Rm 8.17. Gl 3.29; 4.7).
Queridas irmãs, vejamos essa definição de graça: Graça é um dom precioso concedido a
alguém que não merece, mas precisa. Graças a Deus que nos chamou, salvou, justificou e
nos tornou herdeiros mediante a sua maravilhosa graça! Que vivamos na graça e na
plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo.
(Adaptado da Revista SAF ano 2017 Quarto trimestre, pág 38)
REUNIÕES, terça-feira:
1. Oração, às 8h30 e 14h30 (presenciais)
2. Reunião da Executiva após a Reunião de Oração das 14h30
Aguardamos as Diretoras e Coordenadoras.
REUNIÃO DO DIA 22/06
Na última quarta-feira tivemos uma reunião abençoada em nosso Salão Social, quando
ouvimos o testemunho da Miss. Suzilane Figueiredo, que trabalha entre os índios em
Roraima, no Ministério “Asas do Socorro”. A reunião contou com grande participação das
irmãs, pelo que louvamos a Deus. Abaixo compartilhamos algumas fotos do encontro.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 26/06: Rubem Pacheco, Ariel Augusto, Lucas, Armando Melillo, José L.
Espeschit, José Maria e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira 27/06: Luiz Neto
Estudo Bíblico, quinta-feira, 30/06: Marco Vince
Sexta Jovem, 01/07: Bruno Cabaleiro
Sábado, 02/07: Natanias e Paulo Cassete

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.

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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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
UMBRAIS E PORTAS
“Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem
os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu
dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra” (Dt 11.2021).
Como cristãos, nossa preocupação central deve ser que nossa adoração a Deus permeie
tudo o que fazemos e se a adoração se relaciona ao modo como vivemos, também deve se
relacionar à nossa casa. Então falaremos dos umbrais, que são a parte de fora da porta de
entrada de uma casa.
No texto bíblico citado, vemos a importância de dedicar nosso lar a Deus, de forma visível
e manifesta, e à Sua Palavra. Tal dedicação não deve ser algo fragmentado, limitado a um
cômodo da casa ou a um dia da semana, pois as reinvindicações de Deus são sempre
absolutas e essa dedicação a que nos referimos deve ser vista já nos umbrais das portas.
Neste mundo corrompido e ameaçador por causa do pecado, portas e portões são
proteções necessárias o que não acontecerá na Jerusalém celestial. Quando os
moradores de Sodoma ameaçaram seus convidados, Ló os guardou em casa, e fez isso
por meio de uma porta (Gn. 19.6). Quando Deus destruiu o mundo por meio do dilúvio, a
distinção entre estar dentro da arca e fora dela era a mais importante distinção que havia,
e tal distinção foi selada e marcada com uma porta (Gn. 6.16), fechada pelo próprio Deus
(Gn 7.16b)!
A porta nos dá proteção contra intempéries e intrusos e nesse sentido ela pode ser um
símbolo do marido e pai. Assim como Deus colocou Adão no jardim para o cultivar e
guardar, designando-o para a tarefa sacerdotal de proteção, do mesmo modo os maridos
devem exercer a responsabilidade de serem uma porta de proteção para sua família.
Adão falhou em seu dever e sofremos as consequências trágicas de um marido que foi
uma “porta quebrada”, pendurada por uma só dobradiça.
A esposa precisa saber que seu marido é uma porta de proteção para ela; os filhos
precisam crescer dentro de um clima de segurança que somente uma porta robusta pode
prover, pois, uma vez que este mundo é caído e que Adão não foi a porta que deveria ter
sido, os pais hoje precisam prover isso aos seus filhos.
“A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à
porta de sua casa, nas alturas da cidade” (Pv. 9.13-14). Sendo assim, devemos saber
reconhecer as situações perigosas de longe e manter distância, com nossas portas
fechadas. “Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua
casa” (Pv. 5.8).
Guardemos nossa porta com toda sabedoria, buscando mantê-la fechada para o pecado,
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considerando o alerta dado a Caim: “Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se,
todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a
ti cumpre dominá-lo” (Gn. 4.7).
Que debaixo do senhorio de Cristo, a verdadeira porta das ovelhas, pela qual devemos
entrar (Jo 10.7,9), digamos como Josué: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” (Js.
24.15) Tal serviço começa na porta.
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, domingo 17/07, às 17h30,
quando nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração.

UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
NOTA DE GRATIDÃO PELO ANIVERSÁRIO DO REV. EDUARDO SANTOS
No próximo dia 28 nosso Pastor da UMP, Rev. Eduardo Santos, querendo Deus,
completará mais um ano de vida. O Espírito de Deus trouxe até nós um dos seus servos,
para nos pastorear, “aparar a nossa lã”, “retirar os carrapichos” e nos buscar, se optarmos
por percursos perigosos e distantes da vontade do Supremo Pastor e Bispo das nossas
almas, Jesus Cristo.
Que honra termos um homem apegado às Escrituras Sagradas, com uma incrível
sensibilidade às questões emergentes de nossa juventude e com o coração compreensivo e
amável. Além disso, seu senso de humor e constantes esforços no estudo e no cuidado para
conosco, tem marcado a juventude da PIPBH e certamente, mercê de Deus, redundará em
frutos perpétuos.
Querido Reverendo, conte com as nossas orações, nosso apoio fraternal, nossa submissão e
comprometimento. A mocidade da Primeira Igreja tem muita alegria e satisfação em ter o
Rev. Eduardo nos acompanhando e lhe deseja um feliz aniversário. Conte conosco!
Jesus te abençoe!
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SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a seguir
os horários das Reuniões de Oração:
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.
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.

BATISMO INFANTIL
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
O que é batismo? Respondendo à pergunta 94, o Breve Catecismo de Westminster, um dos
nossos documentos confessionais, diz que “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.
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)
Hoje, com muita alegria, recebemos para o Sacramento do Batismo, no Culto das 11h, a
pequena Laura Florêncio Tonholo, filha de nossos irmãos Jônatas Ribeiro Tonholo e Daniela
Rodrigues Tonholo. Louvamos a Deus pela vida preciosa da Laura e rogamos ao Senhor que à
semelhança de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens
(Lc 2.52).

USO DE MÁSCARAS
A Prefeitura de Belo Horizonte voltou a exigir o uso de máscaras em local fechado e como
Corpo de Cristo, devemos zelar pelo bom testemunho e cooperar com o poder público
municipal, usando esse acessório nas atividades em nossa Igreja.
Continuemos orando para que Deus possa erradicar esta Covid da humanidade, pois Ele é o
Todo Poderoso e haverá de nos conceder essa bênção no tempo determinado por sua
Soberania.
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GRATIDÃO DO MINISTÉRIO DE CASAIS PELA “NOITE CAIPIRA”
Damos graças a Deus pela reunião de casais realizada no último dia 18, momento
descontraído, cheio de comunhão, marcado pela edificação e com uma mesa cheia de
gostosuras.
Registramos nossa gratidão também ao casal Ney e Dayse, que ofereceram sua residência
com alegria e muito carinho por todos.
A Deus toda glória!!!
“Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande
Pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para
cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus
Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém!”
Hebreus 13.20-21

VISITANTES ILUSTRES
Neste domingo temos a grata satisfação e alegria em receber para o Culto das 11h o Coral do
Seminário Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller. Formado pelos Seminaristas, o
Coral está iniciando suas atividades neste ano e hoje retribui a visita do Coral de nossa
Igreja ao Seminário, quando levamos um incentivo à Direção daquele estabelecimento de
ensino teológico, com a apresentação do nosso Coral num Culto celebrado ali.
Parabenizamos o Seminário, bem como os Seminaristas, por zelarem pelo canto coral
naquela “Casa de Profetas”, algo raro hoje em dia e damos as boas-vindas aos queridos
irmãos, rogando a Deus que os abençoe nessa tarefa santa de cantar louvores ao Altíssimo.
Já no Culto das 19h receberemos o Miss. Rev. Osni Ferreira, Missionário da APMT, que por
mais de vinte anos atua no Oriente Médio.
Louvamos a Deus pela vida preciosa deste servo do Senhor, que tem se dedicado a levar as
boas novas de salvação a um campo missionário tão difícil, mas a boa mão do SENHOR o
tem abençoado. Seja bem-vindo Reverendo!

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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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

26/06
Davi Freire dos Reis
Henrique Medeiros Rodrigues Paschoal
Marcos José Guimarães Rodrigues Asmar
27/06
Alexandre Pereira Arantes
Marcio José Ferreira Pena
Mateus Cardoso Ribeiro Vieira
Saulo Siqueira de Castro
28/06
Rev. Eduardo Santos
Ada Sathler Rodrigues
Alexandre Nascimento Loureiro
Álem Moreira Martins Júnior
Jorge Tomas Lehman
Lia Doehler Pessôa
Raíssa Lutes Lourenço
29/06
Ivete Lessa Poubel
30/06
Judismar Wailton Figueiredo Andrade
Sofia Santos Campolina Vidal
01/07
Jessé de Oliveira
Raphael do Rêgo Pacheco Santos
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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

