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MENSAGEM PASTORAL 

espécie de rebelião e desafio contra a 
autoridade e santidade de Deus. 

Quando meus olhos são abertos, para que eu 
veja como tenho sido um rebelde durante a vida 
inteira, como tenho sido indiferente para com a 
h o n r a  d e  D e u s ,  c o m o  t e n h o  s i d o  
despreocupado acerca de sua vontade, fico 
cheio de angústia e horror, sendo levado a 
maravilhar-me com o fato de que Aquele que é 
três vezes Santo ainda se compadece de mim, 
e não me lançou no inferno. A conversão 
autêntica, portanto salvadora, consiste em 
voltar-se do pecado para Deus, em Cristo. É 
lançar por terra as armas da minha luta contra 
Ele; é a cessação do desprezo e da ignorância 
sobre sua autoridade. É um render-se ao seu 
senhorio. A conversão no Novo Testamento é 
descrita assim: “Deixando os ídolos, vos 
convertestes a Deus, para servirdes o Deus 
vivo e verdadeiro” (1 Ts 1.9). “Ídolo” é qualquer 
objeto ao qual damos aquilo que é devido 
exclusivamente a Deus, o lugar supremo em 
nossas afeições, a influência transformadora 
de nosso coração, o poder dominante em nossa 
vida. A conversão é uma volta de 180 graus, 
quando o coração e a vontade repudiam o 
pecado, o “eu” e o mundo. Afinal, enquanto o 
pecado não for amargo, Cristo não será doce. A 
conversão genuína é sempre evidenciada por 
aquela atitude que diz: “Que farei, Senhor?” (At 
22.10). É a rendição sem reservas de nós 
mesmos à sua santa vontade. 

Diz J.I. Packer que existem muitas pessoas que 
até gostariam de ser salvas, mas que não 
querem ser salvas de si mesmos, de sua 
vontade própria, que não querem ser salvas de 
seus próprios caminhos, de uma vida ou de 
alguma forma de mundanismo. Não querem 
negar a si mesmos, Mc 8.34. Deus, porém, não 
as salvará de conformidade com as condições 
que elas mesmas estabelecem. Para sermos 
salvos, precisamos submeter-nos às condições 
de Deus.

Continua Packer: Escute agora estas 
condições: “Deixe o perverso o seu caminho, o 
iníquo, os seus pensamentos; converta-se ao 
Senhor que se compadecerá dele, e volte-se 
para o nosso Deus, porque é rico em perdoar” 
(Is 55.7). E Jesus Cristo disse: “Assim, pois, 
todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo 

SALVADOR E SENHOR

É preciso refletir sobre a relação de Senhor e 
Salvador que Cristo exerce na vida de um salvo. 
Se Ele não é Senhor, então, mui certamente Ele 
não será “Salvador”. Aqueles que não 
receberam a Cristo Jesus como o seu “Senhor”, 
e, apesar disso, supõem que Ele seja o seu 
“Salvador” estão iludidos, e sua esperança se 
baseia em um alicerce de areia. Multidões 
estão enganadas no que diz respeito a esta 
questão vital; por conseguinte, se você dá valor 
à sua alma, e você precisa dar, você então 
precisa ler este texto com muita atenção e 
seriedade.

Existe uma pergunta que precisa nos 
acompanhar sempre em nossas reflexões 
sobre a caminhada cristã. Jesus é seu Salvador 
e Senhor? Quando perguntamos se Cristo é o 
seu Senhor, não estamos interrogando se você 
acredita na divindade de Jesus. Os demônios 
acreditam nisso (Mt 8.28-29), mas, estão 
eternamente condenados! Você pode estar 
firmemente convencido da divindade de Cristo 
e, apesar disso, continuar em seus pecados. 
Pode falar nEle com a mais profunda 
reverência, atribuir-Lhe seus títulos divinos em 
suas orações e continuar perdido. Pode 
abominar aqueles que difamam sua pessoa e 
negam sua divindade, e, não obstante, estar 
destituído de qualquer amor espiritual por Ele.

Quando perguntamos: Cristo é o seu Senhor? 
Queremos dizer: Ele ocupa, em tudo, o trono de 
seu coração? Ele realmente governa a sua 
vida? Diz o profeta Isaías: “Todos nós 
andávamos desgarrados, cada um se desviava 
pelo caminho…” (Is 53.6). O profeta descreve o 
curso de vida que todos nós tínhamos antes da 
conversão. Isso significa que antes de nossa 
conversão, cada alma vivia para agradar a si 
mesma. Mas após a nossa conversão tudo 
precisa mudar. A verdade é que, enquanto 
Cristo não se tornar o seu Rei (1 Tm 1.17; Ap 
15.3), enquanto você não se inclinar perante o 
cetro dEle, enquanto a vontade dEle não se 
tornar a regra de sua vida, o “eu” o dominará, e, 
deste modo, Cristo estará sendo negado e Ele 
não será Senhor de sua vida. Quando o Espírito 
Santo começa sua obra graciosa em uma alma, 
Ele primeiramente a convence de pecado, juízo 
e justiça, Jo 16.8. Ele mostra a autêntica e 
horrenda natureza do pecado. Ele leva o 
pecador a perceber que o pecado é uma 
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quanto tem não pode ser meu discípulo” (Lc 
14.33). É preciso que os homens sejam 
convertidos “das trevas para a luz e da 
potestade de Satanás para Deus”, antes que 
possam receber “remissão de pecados e 
herança entre os que são santificados” (At 
26.18). “Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o 
Senhor, assim andai nele” (Cl 2.6). Esta é uma 
exortação dirigida a crentes, como se Paulo 
tivesse dito: “Continuai como começastes”. 
Porém, como haviam eles “começado”? 
Recebendo a “Cristo Jesus, o Senhor”, 
rendendo-se a Ele, deixando de agradar a si 
mesmos.

Não nos enganemos, conversão produzida 
pelo Espírito Santo é algo completamente 
radical. É um milagre da graça. É a 
entronização de Cristo na vida do indivíduo. O 
grande milagre da graça consiste na 
transformação de um rebelde iníquo em um 
súdito leal e amoroso. Trata-se de uma 
“renovação” do coração, de tal maneira que seu 
dono veio a enojar-se daquilo que amava, e as 

coisas que julgava desagradáveis, agora lhe 
parecem atraentes (2 Co 5.17). Ele se deleita, 
segundo o “homem interior”, na “lei de Deus” 
(Rm 7.22). Descobre que os “mandamentos” de 
Cristo “não são penosos” (1 Jo 5.3) e, que, “em 
os guardar, há grande recompensa” (Sl 19.11). 

Portanto todos nós, devemos humildemente 
confessar que se em nossa própria alma e 
consciência, percebemos que o “eu” tem nos 
governado e sobressaído, devemos então com 
humildade nos prostrar e confessar a Deus 
essa rebelião contra Ele e pedir-Lhe que opere 
de tal modo em nós, e sem demora, nos 
capacite a nos render completamente à 
vontade dEle, tornando-nos seus súditos, seus 
servos, amorosos escravos dEle, em ações e 
em verdade. Muitos querem o Salvador, mas 
nem todos querem o Senhor. Mas se Ele não for 
o nosso Senhor, tão pouco será nosso 
Salvador. Que possamos refletir nessa 
profunda verdade: Jesus Cristo precisa ser 
SENHOR em nossas vidas. Amém!

Rev. Edson Costa Silva 
Fonte Bibliográfica: Arthur W. Pink

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Render-te-ei graças entre os povos; cantar-
te-ei louvores entre as nações.”   
Salmo 57.9

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute 
Relatora: D. Maria Braz

Dia  24 de janeiro teremos nossa reunião 
departamental em conjunto e queremos 
contar com a presença de todas as sócias. 
Convide alguém para também desfrutar 
dessa rica oportunidade que Deus nos 
oferece.

SOCIEDADES INTERNAS

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, Frederico 
Porto, Marco Cassete, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: Hildemar Neto
Quinta-feira: João
Sábado: José Maria, Natanias 

FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA

Louvamos a Deus por este ministério tão 
precioso em nossa Primeira Igreja. 

Os corais estão de férias neste mês de janeiro. 
A partir de fevereiro, retornam às suas 
atividades. 

Aguardamos o regresso de todos os corais 
desejosos de bênçãos dadivosas sobre a vida 
de nossa Igreja através deste precioso 
ministério.   
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CORAL DA IGREJA

O maestro César Timóteo convida a todos os 
coristas para um primeiro encontro no dia 30 
de janeiro, terça-feira, no templo, às 20h. Na 
oportunidade será transmitida a agenda/2018, 
bem como informações importantes sobre o 
trabalho. Os irmãos que desejarem ingressar 
no Coro também estão convidados a participar 
do encontro.

CORAL INFANTOJUVENIL

Todas as crianças, a partir de 7 anos, estão 
convidadas para participarem do Coro 
Infantojuvenil. 
Os ensaios terão início no primeiro domingo 
de fevereiro, dia 04/02, às 17h20min, na sala 
406, quarto andar. Esperamos por todos 
vocês com muita alegria e entusiasmo. 
Suzana e equipe. 

ESCOLA DOMINICAL – 2018

A Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte está 
preparando um currículo diversificado e desafiador para os próximos anos. 
Para o ano de 2018, os alunos adultos haverão de contar com algumas 
opções temáticas em três classes distintas (Adultos 1, 2 e 3). Além destas, 
são mantidas as tradicionais classes que agregam as sociedades internas 
da Igreja em faixas etárias. Desta forma, mantém-se a estrutura de todo o 
departamento infantil e juvenil da Igreja, incluindo a classe dos 
adolescentes (UPA), assim como a da mocidade (UMP) e das senhoras 
(SAF). Destacamos a seguir uma sinopse do que haverá de ser estudado 
em algumas destas classes ao longo do ano de 2018:

UPA (teontologia): Esta classe dos adolescentes estudará ao longo do ano o tema: “O ser de Deus 
e os seus atributos”; e terá como objetivo e esperança o crescimento espiritual dos nossos 
adolescentes no conhecimento do próprio Deus conforme Ele se revela nas Escrituras Sagradas.

UMP (calvinismo): A classe dos jovens funcionará no Salão João Calvino e estudará ao longo do 
ano o tema: “A busca pelo cristianismo genuíno seguindo a tradição reformada”; e terá como 
objetivo despertar nos alunos a consciência crítica da longa, difícil e rica trajetória trilhada pelo 
calvinismo na busca da restauração do cristianismo bíblico em diálogo, contraste e resposta à 
diversidade do mundo e da cristandade.

Adultos 1 (cristologia e antropologia): a classe de adultos 1, que continuará funcionando no 
Templo, estudará dois temas clássicos da teologia cristã: no 1º semestre, o assunto será: “A pessoa 
do nosso Senhor Jesus Cristo” e no 2º semestre, “O ser humano”; o alvo é que os alunos cresçam 
tanto no conhecimento do seu redentor, quanto no de si mesmos.

Adultos 2 (pneumatologia no AT): a classe de adultos 2 conduzirá uma pesquisa nas páginas do 
Antigo Testamento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, pois não poucas vezes este tema é 
despercebido pelos leitores da Palavra de Deus. Os alunos desta classe terão a oportunidade de 
buscar e encontrar a revelação que o próprio Espírito fez de si mesmo na antiga aliança.

Adultos 3 (família e casamento): a classe de adultos 3 estudará sobre essa instituição essencial 
da humanidade, a família, com aulas voltadas à vida cristã. Os alunos serão expostos à graça que 
vem do lar no 1º semestre; e no 2º terão a oportunidade de descobrir como e porque é o casamento 
temporário. Tais temas são literalmente os títulos das obras a serem estudadas.

Esses e outros temas serão objeto de pesquisas bíblicas, reflexões teológicas e debates entre os 
participantes das classes de Escola Dominical da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte no ano de 2018. O nosso desejo, empenho e oração são para que muitos sejam 
enriquecidos pelo estudo do conteúdo da nossa fé cristã. Você é nosso convidado! Oremos e 
participemos!
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ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
PARA ADULTOS – 9H

Estamos estudando em nossa Escola Bíblica 
de Férias para adultos, o tema “Família da 
Aliança”. 

No último domingo, 14/01, o Rev. Edson 
apresentou o subtema: “Relacionamento 
familiar e os Desafios de nosso Tempo”. 
Entendendo a pós-modernidade e suas 
artimanhas que procuram remover os valores 
da santa palavra. Neste domingo, 21/01, 
novamente com o Rev. Edson, estudaremos o 
s u b t e m a :  “ U m  P e r i g o  c h a m a d o  
Individualismo”. Venha participar conosco! 9h 
no Templo.

CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UPA - 2018!
14 A 18 ANOS - INFORMAÇÕES AOS PAIS

Data: 22 a 27 de janeiro.

Saída: dia 22, segunda-feira, às 10h da manhã (chegar com 30 min de antecedência), Praça Israel 
Pinheiro (Praça do papa), esquina com Rua do Amendoim, em frente à Igreja Metropolitana. Não 
podemos esperar pelos retardatários.

Retorno: dia 27, sábado, às 12h, horário de chegada à mesma Praça Israel Pinheiro.                              
         

Documentos: Levar cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade.

O que levar: Roupas de cama e banho, roupas para esporte e piscina, produtos de higiene pessoal. 
Levar uma roupa velha para as brincadeiras.

Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia. 

Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas. O acampante deverá levar dinheiro 
para adquirir estes produtos. 

O que não levar: Jogos, celulares e objetos de valor. A Igreja não poderá se responsabilizar pelo 
estrago ou desaparecimento dos mesmos.

Um pedido à Igreja: Celulares ou objetos de valor. A Igreja não se responsabilizará pelo estrago ou 
desaparecimento dos mesmos.

Responsável: Rev. Bruno Melo – (031) 9 8483 - 8901

Um pedido à Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, pai de infinitas misericórdias, nos 
revista de graça e proteção.   

BATISMO INFANTIL

Recebemos hoje pelo sacramento do batismo 
infantil, por ocasião do culto matutino, o 
pequeno Arthur Castellani Reis, filhinho de 
nossos irmãos Marcony e Ariane.

Avós paternos, Didison e Eliane e avós 
maternos, Ari (in memoriam) e Rute. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa do 
pequenino Arhur, e rogamos ao Senhor que o 
seu crescimento seja semelhante ao de 
Jesus, que ele cresça em sabedoria, estatura 
e graça, diante de Deus e dos homens. 
Lc 2.52. 
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FEVEREIRO – ACAMPAMENTO DA UMP

A diretoria da UMP divulga o Acampamento de Verão da Mocidade que será nos dias 09 a 14/02 no 
Acampamento Ebenézer. Abaixo o cartaz do acampamento. Lembramos aos interessados que até 
o dia 15 de janeiro (segunda-feira) será o segundo e último lote de desconto nas inscrições.  O link 
de inscrição é: 

Maiores esclarecimentos façam contato com a presidente Helen Cunha ( 98460-8764) e Ivan 
Câmara (98367-1333).

Avisamos que a UMP lançou este ano duas novas redes sociais, que são: o Instagram e o Spotfy. 
Além disso, mantemos a página do Facebook. Nossa intenção é para que as pessoas saibam da 
existência desses canais e sejam despertadas a seguir e acompanhar o que temos produzido lá!

bit.ly/ump2018. 

JANEIRO – MÊS DE TEMPORADA DE 
ACAMPAMENTO – VERÃO / 2018

O mês de janeiro e também o mês de julho, 
são especiais em nosso acampamento. Afinal, 
realizamos as temporadas de acampamento. 
Crianças, juvenis, adolescentes, jovens que 
nos auxiliam, orientadores, enfim, a Igreja se 
envolve nas temporadas no intuito de 
evidenciar a união fraterna e a colaboração 
tão necessária para que as temporadas 
transcorram bem e promovam o crescimento 
espiritual de todos aqueles que participam 
destes momentos especiais em nosso 
acampamento.

Desde 1974 nosso acampamento abre as 
portas para receber e abençoar o povo de 
Deus que ali se refugia em retiro espiritual.  
Portanto, neste ano completamos 44 anos de 
atividades em nosso acampamento. Que o 
SENHOR da Igreja continue abençoando a 
temporada que se desenvolve neste mês. 

MINISTÉRIO DE CASAIS 
COLOQUE EM SUA AGENDA!

“Eu, e a minha casa, 
serviremos ao 
SENHOR”, Js 24.15

O Ministério de casais 
promoverá o seu 

primeiro encontro de 2018 no primeiro sábado 
de fevereiro, dia 03/02, às 19h30min no salão 
social de nossa Igreja. Cada casal deverá 
trazer um prato de salgado para o momento de 
comunhão e confraternização.
Teremos uma palestra com o nosso pastor 
Rev. Edson sobre o seguinte tema: “Profilaxia 
n o s  R e l a c i o n a m e n t o s  C o n j u g a i s ” .  
Meditaremos sobre a importância das 
medidas preventivas para a solidez dos 
relacionamentos. Coloque em sua agenda de 
atividades e de oração! Invista espiritualmente 
em sua família. Ela é o bem terreno mais 
precioso que você tem. 

http://bit.ly/ump2018
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CULTO INFANTIL 2018
INÍCIO EM FEVEREIRO 

Na casa de nossa Igreja, ao lado do Templo, 
no horário do culto matutino das 10h20min, 
retornam a partir do primeiro domingo de 
fevereiro, dia 04/02, os cultos infantis voltados 
exclusivamente para as crianças abaixo de 7 
anos. Serão dois cultos. Um será destinado às 
crianças de 1 a 3 anos, e o outro para as 
crianças de 4 a 7 anos.  À noite, durante o 
sermão, as crianças terão o seu momento de 
instrução na Palavra, de maneira específica, 
crescendo em graça e no conhecimento de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Louvamos a Deus pela vida preciosa do Sem. 
Vanderson e sua esposa Wanessa que 
chegam para conduzir nossas crianças e 
juvenis na Palavra ao lado de uma equipe 
preciosa, ensinando os pequeninos a cultuar o 
nome excelso do SENHOR. 

As crianças acima de 8 anos cultuarão no 
Templo em família. Pedimos aos pais que 
estimulem seus filhos a aproveitar o espaço da 
liturgia destinado as anotações para utilizarem 
com comentários, anotações das passagens 
bíblicas, palavras desconhecidas, enfim, gere 
conversação santa com seu filho ao longo da 
semana em sua casa. Isso produz 
crescimento espiritual. 

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER 
LITURGIA DOS CULTOS  

O  C a t e c i s m o  M a i o r  d e  
Westminster, formulado pela 
Assembleia de Westminster, no 
séc. XVII, é um catecismo de 
orientação calvinista, composto 
de 196 perguntas e respostas. 
Junto da Confissão de Fé de 
Wes tm ins te r  e  do  Breve  

Catecismo, compõe os símbolos de fé das 
igrejas presbiterianas ao redor do mundo.

O Catecismo Maior foi formulado na famosa 
Assembleia de Westminster, onde homens 
notáveis separados por Deus laboraram na 
luta contra o erro. 121 teólogos se reuniram a 
partir de julho de 1643 na Abadia de 
Westminster em Londres convocados pelo 
Parlamento e definiram a doutrina da Igreja 
em oposição ao arminianismo. Contendo 196 
perguntas e respostas, o CMW é considerado 
uma obra-prima teológica por sua estrutura 
harmoniosa, instrução condensada e 
abrangente, e expressão lúcida e vigorosa das 
doutrinas da Santa Palavra. Devido à sua 
importância e grande utilidade para a vida 
cristã, estaremos a partir deste domingo 
inserindo as perguntas e respostas do 
Catecismo Maior de Westminster na liturgia 
dos cultos, para que, de maneira didática 
recordemos as verdades essenciais contidas 
neste valioso catecismo. Nosso desejo é que 
ao longo desse ano de 2018, estas verdades 
sejam evidenciadas através desta obra que 
influenciou positivamente o coração de 
milhares de cristãos no decorrer da história da 
Igreja de Cristo. 

VISITANTE ILUSTRE!

Damos as boas vindas ao Rev. Welison Ayres, 
pastor da Igreja Presbiteriana Memorial, bairro 
Nova Cintra. Será ele o pregador por ocasião 
do culto matutino deste domingo. O conselho 
de nossa Igreja oficializou parceria com a IP 
Memorial no desenvolvimento do trabalho na 
congregação Nova Suíça. Portanto, ao 
convidar o Rev. Welison para estar hoje 
conosco, nosso desejo é o de que estreitemos 
nossos laços fraternos no avanço do Reino de 
Deus em nossa capital.  Rev. Welison seja 
bem-vindo e receba o nosso abraço!

NOTA DE FALECIMENTO

“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: 
Escreve: Bem-aventurados os mortos que, 
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o 
Espírito, para que descansem das suas 
fadigas, pois as suas obras os acompanham”. 
Ap 14.13

Comunicamos à Igreja o falecimento de D. 
Graciosa Maria de Souza, aos 88 anos, mãe 
de nossa querida irmã Maria Josina. Seu 
falecimento ocorreu na terça-feira, 16/01 e 
sepultamento na quarta-feira dia 17 no 
cemitério Bosque da Esperança. Esteve 
representando nossa Igreja e levando um 
abraço aos irmãos enlutados nosso pastor 
Rev. Edson. À toda família enlutada, em 
especial à nossa querida irmã Maria Josina, 
expressamos os nossos mais sinceros 
sentimentos, rogando ao Senhor doador e 
mantenedor da vida o consolo eterno. 



Amanda Loesch Siqueira

Cecilia Silva de Abreu Maia 

Josué Reis Barbosa

21/01

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger –  Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã / 
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis 
da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho -  Cursando o 3º ano no 
Seminário

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

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça 
Parceira IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto 
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto 
(entrada pela rua lateral). 
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

Eliana Marques da Costa de Oliveira 
 22/01

Paulo Sérgio Laguardia

Tiago Fonseca dos Reis

 23/01

Lucas Rafael da Silva Mendes 
 24/01

Ana Carolina Gadelha Gontijo 

André Vinícius Caldeira Miranda 

 25/01

Celso Freire dos Reis 

Cláudio Luiz Sadi

Eliane Mara Teixeira Reis 

Luciana Pohlmann Ramos 

Maria Isbela do Nascimento Bastos

Matheus Silva de Castro

 26/01

Elaine Bernardes Falcão

Paola Hoffert Castro Cruz 

 27/01


