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MENSAGEM PASTORAL

DIA DA MULHER PRESBITERIANA
O Dia da Mulher Presbiteriana é
comemorado neste domingo,
conforme o Calendário de Datas
Oficiais da Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB). Este dia começou a ser
celebrado a partir do Primeiro
Congresso Nacional das Sociedades
Auxiliadoras Femininas (SAF),
realizado na IP do Riachuelo, Rio de
Janeiro (RJ), em 1941, que decidiu
adotar o segundo domingo do mês de
fevereiro como o Dia da Mulher
Presbiteriana. O dia foi escolhido em
homenagem à D. Cecília Siqueira,
Secretária Geral do Trabalho Feminino
por mais de quinze anos consecutivos
(1938 a 1954), que aniversariava
naquela data.
Líder influente, esposa de Pastor, o
trabalho feminino sempre ocupou
destacado lugar em sua vida como
crente. Viajou pelo Brasil participando
de Congressos e em 1954 organizou a
reunião do Supremo Concílio em
Recife (PE), atendendo ao pedido da
Confederação Nacional do Trabalho
Feminino. Naquela reunião o Supremo
Concílio da IPB decidiu oficializar o
segundo domingo de fevereiro como o
Dia Nacional da Mulher Presbiteriana.
Falar da mulher presbiteriana é falar de
uma mulher virtuosa, assim como a
sabedoria proverbial nos ensina (Pv.
31). O trabalho que nossas mulheres
desempenham, seja na esfera local,
regional, nacional ou transcultural, é
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importantíssimo e a SAF é um exemplo
para as demais Sociedades Internas da
Igreja. Na atuação dessa Sociedade
impressiona a ternura, dedicação, zelo,
e garra evidenciados por nossas irmãs.
Não obstante a importância da SAF, a
data que faz parte do Calendário Oficial
da Igreja Presbiteriana do Brasil
abrange todas as mulheres
presbiterianas, pertencentes ou não
àquela Sociedade Interna. As
verdadeiras auxiliadoras são mulheres
autênticas no exercício de sua vocação
e contribuem de forma expressiva em
todas as oportunidades, inclusive
naquelas que muitas vezes são
pequeninas aos olhos da maioria.
As verdadeiras auxiliadoras não estão
em busca de destaque, holofotes, mas
dispostas a servir em obediência ao
ensino de Cristo, que instruiu seus
discípulos dizendo que maior é aquele
que serve, sendo que o próprio Jesus
veio ao mundo não para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em
resgate por muitos (Mc 10.45). As
verdadeiras auxiliadoras são piedosas,
irmãs de oração, mulheres que não
negociam os valores do reino em meio a
um mundo depravado, onde a
sociedade busca desenfreadamente
satisfazer os desejos carnais e
hedonistas. Essas mulheres rejeitam,
decididamente, as obras da carne, e
buscam desenvolver o fruto do
Espírito, que é “amor, alegria, paz,

longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. Contra estas coisas
não há lei” (Gl 5.22-23), estando
sempre dispostas para o trabalho, não
importando as circunstâncias, sempre
alegres e destemidas.
Como diz aquele antigo cântico: “Não
olho as circunstâncias, não, não, não,
olho o seu amor. Não me guio por
vista, alegre estou”, assim são as
mulheres presbiterianas. Sabem
exercitar a boa mordomia e por
saberem que o tempo e as
oportunidades não devem ser
desperdiçados, tendo as forças
renovadas pelo Senhor, trabalham com
muita determinação, conhecem o Deus
a quem servem e sabem que aqueles
que “esperam no SENHOR renovam
as suas forças, sobem com asas como
águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam”(Is 40.31).
São elas verdadeiras testemunhas do
evangelho, proclamando-o com
intensa alegria e firme convicção,
refletindo a luz de Cristo,
perseverantes na tribulação, sabendo
que possuem um Pai no céu que vela
por suas almas. As verdadeiras
auxiliadoras revestem-se de
humildade, firmadas na Palavra que
nos diz que “o SENHOR resiste aos
soberbos, mas aos humildes concede a
sua graça”(1Pe 5.5) e não se
envergonham do evangelho, pois
compreendem que ele “é o poder de
Deus para a salvação de todo o que
crê” (Rm 1.16).

Confiantes na soberania de Deus, as
mulheres presbiterianas conhecem a
recomendação do apóstolo Paulo aos
coríntios: “Portanto, meus amados
irmãos, sede firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o
vosso trabalho não é vão (1Co 15.58)”.
A Mulher Presbiteriana, pela sua
atuação diligente, é bênção no lar, na
Igreja e na sociedade, sempre
reconhecida por sua competência,
dinamismo e zelo, não fugindo diante
dos desafios, antes, de joelhos aos pés
de Cristo, suplica orientação para
conduzir-se em todas as situações,
tendo sempre uma palavra oportuna e
edificante, com o santo propósito de
glorificar a Deus, pois ela sabe que esse
é o fim principal de todos nós (primeira
pergunta do Breve Catecismo de
Westminster).
No Dia da Mulher Presbiteriana,
rendemos graças a Deus por todas as
mulheres de nossa Primeira Igreja, que
Ele bondosamente chamou para fazer
parte desta família lavada pelo precioso
sangue de Cristo. Nossa oração é que o
SENHOR, Pai de infinitas
misericórdias, continue a revestir de
poder e graça estas servas virtuosas,
para que elas permaneçam
proclamando a mensagem do Reino de
Deus e abençoando nossas vidas pelo
santo e fraterno convívio.
Neste dia, abraçamos estas servas
destemidas. Parabéns, Mulheres
Presbiterianas!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL,
Terça-feira, 16/02
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo)
Principais motivos de oração
• Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e
suas respectivas famílias), pela Direção dos nossos Seminários e pelos
Seminaristas;
• Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
• Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
• Pelos nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de
oracão);
• Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé;
• Pelos enfermos e enlutados;
• Pelos profissionais da área da saúde;
• Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: O PODER DA ORAÇÃO
Há um episódio, narrado por um capitão de navio, crente dedicado, sobre uma
de suas viagens.
"Este fato revolucionou toda a minha vida cristã. George Müller, que estava a
bordo, procurou-me e disse:
- Capitão, preciso estar em Quebec no sábado à tarde.
- É impossível! Estou há 24 horas na ponte de comando por causa desta
neblina.
- Há 57 anos nunca quebrei um compromisso. Irmão, se o seu navio não pode
levar-me, Deus achará outra maneira.
- Desçamos até a cabine de mapas. Vamos orar.
Olhei para aquele homem de Deus e pensei de que casa de lunáticos teria ele
fugido. Eu jamais tinha ouvido coisa semelhante.
- Sr. Müller, o senhor sabe a densidade desta neblina?
- Não, meus olhos não estão fixos na densidade da neblina, mas no Deus vivo
que criou céus e terra e também controla cada circunstância da minha vida.
Ele se ajoelhou e fez uma das orações mais simples que já ouvi. Quando acabou,
eu iria orar, mas ele me disse que não o fizesse.
- Primeiramente, você não crê que Ele atenderá. Em segundo lugar, eu creio
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que Ele já respondeu.
Olhei para ele, perplexo.
- Capitão, já faz 57 anos que conheço o meu Deus e nunca houve um só dia que
eu deixasse de ter audiência com Ele. Levante-se, abra a porta e verá que a
neblina se foi.
Levantei-me e vi que assim era.
No sábado à tarde, George Müller estava em Quebec para o seu compromisso."
Você é como aquele irmão que, levando suas galochas na mochila, respondeu
ao colega que o questionava:
- Mas, com este sol?
- Nós não oramos hoje pedindo chuva a Deus? As plantações estão morrendo!
Esse "causo" não deixa de ser folclórico, mas contém verdades profundas.
"Quem é Este que até o vento e o mar Lhe obedecem?" (Mc 4.39)
Colaboração do Dep. Henriqueta Bergo.
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente
Homenagem da SAF à Mulher Presbiteriana
No segundo domingo de fevereiro comemoramos o Dia da Mulher
Presbiteriana e nós da SAF gostaríamos de parabenizá-las, gostaríamos de
abraçar a cada uma de vocês de nossa amada Igreja. Infelizmente não podemos
dar esse abraço, mas louvamos a Deus por cada uma de vocês queridas irmãs.
Que Deus continue sustentando e abençoando suas vidas.
Mulher Presbiteriana
Virtuosa tu és, pois sempre alegre auxiliando estás, a passos bem firmes, pois
sois bem fiéis anunciando a Palavra e espalhando a paz. Mulher Presbiteriana
tu és virtuosa no lar, na Igreja, no trabalho secular. São joias bem raras e bem
preciosas para Cristo, o Mestre, e a todos do lar. Mulher Presbiteriana tu és
valorosa pois estendes a mão a quem sempre precisa e não foges à luta; tu és
corajosa falando de Cristo.
Exemplo tu és à toda a idade, com sabedoria, seja em casa ou no templo, com
seus trajes e roupas, com sua força e dignidade. Seus lábios são bênçãos, pois tu
és ditosa. Em tua casa há sustento, pois és como uma formiga que unida na luta
e sempre bondosa trabalha, ajuda. És de todos amiga. Esta é a Mulher
Presbiteriana.
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HOMENAGEM DA UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
À MULHER PRESBITERIANA
O PAPEL DAS MULHERES NA IGREJA
É um grande e glorioso mistério como Deus age de forma soberana sobre sua
criação. Desde a eternidade, Ele determinou como nós podemos glorificá-Lo
melhor. Ele tem propósitos definidos e bons para nós e nos prova. Nossa obrigação
é sermos gratos, é estarmos plenamente persuadidos de Sua bondade e
percebermos o quanto Ele nos ama. Então, poderemos enfrentar qualquer
provação que venha sobre nós, sabendo que Deus está agindo em nossa vida e na
vida de nossos amados, a fim de realizar seus divinos propósitos.
Deus é nosso criador. Somos suas criaturas. Esse é um conceito maravilhosamente
simples, mas profundo e este é um ensino bastante claro por toda a Escritura. Por
essa razão existimos e isso dá à nossa vida significado e propósito. “Sabei que o
Senhor é Deus; foi Ele quem nos fez, e dEle somos...” (Sl 100.3). A autoridade de
Deus sobre suas criaturas é clara, pois Ele é o oleiro e nós, o barro (Rm 9.19-21), Ele
é nosso Mestre e devemos servi-Lo como Lhe agrada. Por meio de Sua Palavra Ele
revelou o que deseja que saibamos e façamos e, não importa o que aconteça, somos
assegurados de que Sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Então, em vez
de reagir à Sua Palavra, nossa obrigação é nos curvarmos humildemente diante
dEle, e agir como o salmista escreveu: “Servi ao Senhor com alegria” (Sl 100.2). É
somente quando compreendemos e lembramos da autoridade de Deus sobre nós
que conseguimos considerar os meios bíblicos específicos pelos quais as mulheres
têm o privilégio de servi-Lo.
Servir a Deus começa com o fundamento de haver nascido de novo e resulta no alvo
final de proclamar “as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua
maravilhosa luz” (1Pe 2.9). Esta proclamação honra a Deus quando é feita por
pessoas que vivem em humilde serviço a Ele e ao próximo. Para servir ao Senhor
neste contexto deste dia especial é necessário um conhecimento das Escrituras
especificamente aplicável ao papel da mulher. Deus deu diretrizes claras para as
mulheres seguirem a respeito do papel que Ele tem para elas e entre outras
determinações encontramos que a “esposa respeite o marido” (Ef. 5.33), “Não seja
o adorno da esposa o que é exterior” (1Pe 3.3) ou “...nem exerça autoridade de
homem” (1Tm 2.12).
Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, diferenciar funções para
homens e mulheres não é degradante para elas, pois as funções são simplesmente
diferentes e aceitar alegremente a função que Deus deu a você é vital para ter uma
vida cristã consistente. Uma mulher que tem uma vida cristã consistente é casta e
pura, tem o desejo de agradar a Deus, é humilde, receptiva ao ensino e não é agitada
“de um lado para outro... por todo vento de doutrina” (Ef. 4.14).
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Ela está continuamente crescendo “na graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus cristo” (2 Pe 3.18).
Quando uma mulher tem uma vida cristã consistente, ela também honra a Deus
usando os dons espirituais que Deus lhe deu (Ef 4.11-13) para edificação dos santos,
quer seja ensinando, exortando, servindo ou evangelizando. Seus dons são
empregados para ajudar outros a tornarem-se mais parecidos com o Senhor Jesus.
Quando as cristãs amadurecem, elas tornam-se o tipo de mulher mais experiente
descrita em Tito 2: “Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas
a muito vinho; sejam mestras do bem, a fim de instruírem a jovens recémcasadas...” (Tt 2.3-4). Nossas amadas e preciosas irmãs presbiterianas, recebam
todas, em nome da UPH, o nosso amor e a nossa gratidão juntamente com o
reconhecimento de que Jesus as ama profundamente, por isso morreu na cruz por
cada uma de vocês.
Portanto, que nosso Criador as presenteie com bênçãos do céu: paz, alegria,
gratidão, saúde, perseverança, obediência, esperança, humildade, mansidão, fé,
santidade, sabedoria e amor, durante todos os 365 dias do ano, sendo cada um
deles, motivo de comemorar o Dia da Mulher Presbiteriana.

ESCOLA DOMINICAL 2021
Amados irmãos, aprouve a Deus que a Escola Dominical (ED) começasse o
programa de 2021 ainda prioritariamente por meio virtual. O faremos na certeza
de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Assim, neste domingo, a ED reinicia suas atividades, com alegria e confiança na
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção das Classes de Apologética, com
os Pastores, de Teologia Paulina, com o Pb. Marcos Vieira, e de Catecúmenos com
os Pb. Valério e Rubem, que iniciarão suas atividades posteriormente, em data a ser
comunicada à Igreja.
Esperamos em Deus que toda a oportunidade de conhecimento de Sua Palavra
redunde em louvor e glórias a Ele e transforme o nosso viver.

FÉRIAS PASTORAIS
O Rev. Rogério Bussinger está em gozo de férias por dez dias, no período de 08 a
17/02. Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
Damos graças a Deus pela Classe de Catecúmenos, que após concluir o programa
do Curso, é recebida hoje para o Exame do Conselho, visando a Pública Profissão de
Fé. Cerca de 30 (trinta) alunos frequentaram o Curso e 26 (vinte e seis) deles
manifestaram o desejo de tornarem-se membros da nossa Igreja. Louvado seja
Deus.
O Curso de Catecúmenos é destinado àqueles que frequentam a Igreja e desejam
tornar-se membros comungantes. Nesta Classe os alunos são instruídos nas
Doutrinas Básicas da Fé Reformada, conhecendo a história da Reforma, da Igreja
Presbiteriana (suas origens no mundo e no Brasil), bem como aquilo que
subscrevemos em matéria de fé e prática, conforme as Escrituras Sagradas.
Se você tem frequentado nossa Igreja e deseja fazer o Curso, acompanhe nosso
Boletim, onde em breve divulgaremos a data de início da Classe 2021/1.

CEIA DO SENHOR
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa do porvir. No
segundo domingo de cada mês temos a ministração desse Sacramento, instituído
pelo Senhor Jesus (Lc 22.19-20). Assim, neste domingo, por ocasião dos Cultos
Matutino e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para
participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular
momento.

A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 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.” (2 Cr 7.14)
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.
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REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 19h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, às segundas feiras em
novo horário: das 19h às 20h. Todo o Protocolo de segurança sanitária já utilizado
nos Cultos será observado para este momento de reunião. Aguardamos os irmãos
que puderem participar desta ocasião tão abençoadora.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Às segundas feiras das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos grupos de
whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco
deste momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma
presencial, no horário tradicional 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.

SERMÕES EM ECLESIASTES - VALORES X FUTILIDADES
Qual a importância da sabedoria em nossas vidas? Quais os perigos da insensatez?
Neste domingo, mercê de Deus, no Culto Vespertino, concluiremos o estudo do
capítulo 10 deste livro tão rico de ensinamentos. Convidamos você a mergulhar no
estudo comprometido dos doze capítulos do Livro do Eclesiastes e a se deixar
instruir pela Santa e Bendita Palavra de Deus.
Que o SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos concedendo
crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome.
Oremos e participemos!
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GRATIDÃO
"...chorai com os que choram."
Rm 12. 15b
Nós, os membros da família do pastor Marcelino Rodrigues Gonçalves, queremos
externar a nossa profunda gratidão pelo gesto de solidariedade e amor fraterno
demonstrado pelo Conselho e demais membros da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte - PIPBH por ocasião do falecimento do pastor Marcelino.
Saibam todos que esse sublime gesto de amor repercutiu em todo o Brasil.
Oramos ao SENHOR para que essa preciosa PIPBH continue firme em sua missão
de proclamar o evangelho e exalar "o bom perfume de Cristo".
Fraternalmente em Cristo Jesus
Família Rodrigues Gonçalves

REV. MARCO ANTÔNIO EM IBATIBA E MANHUAÇU
Neste domingo o Rev. Marco Antônio pregará na Igreja Presbiteriana de Ibatiba
(ES) e aproveitará a viagem para visitar o Rev. Anderson Sathler, na IP de
Manhuaçu (MG). Ambas as Igrejas são parceiras missionárias do nosso querido
Rev. Marco. Oremos em seu favor.

APP DA IGREJA E BOLETIM
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e demais visitantes que
assim o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de
nossa Igreja pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de
aplicativos para telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”. O aplicativo inclui a
Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim semanal da Igreja, além de notícias,
comunicados e versículos bíblicos diários.
Já o Boletim é o órgão oficial de comunicação da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte (PIPBH). Aqui são publicados os assuntos de interesse da
comunidade dos santos que congregam na PIPBH de maneira clara, trazendo
informações das diversas atividades da Igreja, bem assim a Palavra Pastoral, onde
somos levados a refletir em assuntos importantes para nosso crescimento
espiritual, à luz da Palavra de Deus. Não deixe de ler o Boletim para manter-se
informado da vida da nossa querida PIPBH.
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, entendemos ser ela também parte do
culto prestado a Ele. Procure chegar antes dos horários dos cultos e utilize os
minutos que os antecedem preparando-se, em oração, para participar deste serviço
santo, dedicando-se a cultuar a Deus de maneira conveniente.
DECISÕES DO CONSELHO
Amados irmãos,
Em reunião realizada na terça-feira 09/02, o Conselho, com visão missionária e após
edificação na Palavra, no temor do SENHOR, tomou as seguintes decisões para o ano
de 2021, com relação a diversos irmãos que atuam em missões transculturais:
Moçambique:
Auxílio no sustento do Rev. Marcelino e família, penalizado pela pandemia e pelos
conflitos naquele país. Os Pastores que ali trabalham não têm côngruas fixas e após
inundações e atualmente com a pandemia, o Pastor Marcelino não tem tido condições
de visitar as Igrejas sob sua responsabilidade, Igrejas essas que estão em situação de
extrema carência.
Oriente Médio:
Auxílio ao Missionário Albano com recursos na manutenção de escola para filhos de
refugiados. Auxílio no sustento familiar e ministerial do Rev. Patrick e família.
Japão:
Apoio financeiro ao trabalho do Rev. Daniel Charles Gomes na plantação de Igreja
naquele país. O trabalho apresenta déficit financeiro que coloca em risco a
continuidade do Projeto.
Paraguai:
Apoio a Projeto Missionário, priorizado pela APMT, para plantação de igrejas no
Paraguai, liderado pelo Rev. Marcos Paulo.
A ajuda mensal a cada um dos missionários mencionados, mercê de Deus, será de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), totalizando uma ajuda anual de R$ 90.000,00
(noventa mil reais).
O Conselho também decidiu por fazer uma doação de 200 (duzentas) Bíblias para
distribuição pelo Pr. Esdras em Manaus e regiões ribeirinhas do Amazonas.
Na Reunião, foram dedicados momentos especiais de oração em favor das famílias
enlutadas, dos que sofrem com a pandemia, em favor da Igreja de Cristo espalhada
sobre a face da terra, do avanço do Reino e em favor das famílias da Igreja.
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ANIVERSARIANTES
14/02
David Gomes Oliveira Saquete
Paulo Ricardo Figueiredo Boy
Valter José Lopes
15/02
Elthon Duarte Séllos
Matheus Ferro Cali
Nicole Lobenwein Freitas
Sophia Vitória dos Reis Pereira Monteiro
Theodoria Horstt Bacelar
16/02
Bárbara Caldeira de Carvalho
Emanuella Corrêa
Jacqueline Rodrigues Araújo
Leila Maria Rodrigues Simões
17/02
Davi Crysthian Santana Purcino
Luiza Lehman Toledo
Marco Antônio Ferreira Aguiar
18/02
Daniela Salles Frigini Campolina
Fabiane Patente de Souza
Flávia Patente de Souza Mendonça
Gleiciane Abdel Martins Reis
Jéssica Ramos Maciel
Marcia Lisboa Ferreira
19/02
Flávio Ferreira Lourenço
Pedro Zorzin Fonseca
20/02
Ana Marcia Carvalho Flausino
Fernando Ferreira Santos Filho
José de Paula Moreira
Malvita Leitão Zorzin
Rachel Pitta C. de S. Maciel
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