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MENSAGEM PASTORAL  

Qual é o significado da palavra 
Diácono? Esse termo vem da língua 
grega e significa “servo, serviço, 
aquele que serve às mesas”. O termo 
grego para Diácono, bem como seus 
correlatos, aparece inúmeras vezes no 
Novo Testamento,  todos eles  
a p o n t a n d o  p a r a  “ s o c o r r o ,  
a s s i s t ê n c i a ” ,  e n f i m ,  p a r a  a  
“disponibilidade em servir”, por isso o 
Diácono é um verdadeiro servo. Mas o 
termo também é amplamente 
aplicado a toda forma de ministério 
cristão, afinal, todos somos servos do 
mesmo SENHOR. 

Infelizmente ao longo dos anos surgiu 
um conceito equivocado de que o 
exercício do presbiterato é superior ao 
exercício do diaconato. Muitos 
imaginam que para alguém ser 
Presbítero primeiramente precisa ser 
Diácono e embora isto possa ocorrer, 
não é condição necessária para o 
Ofício de Presbítero, pois devemos 
entender os chamados específicos de 
cada um para ocupar ofícios distintos. 
O Diácono é alguém eleito pela Igreja, 
ordenado e investido para fazer um 
serviço específico, assim como o 
Presbítero. Cada um, Presbítero ou 
Diácono, tem sua importância dentro 
da Igreja de Cristo.

Assim como para o presbiterato, para 
o diaconato é indispensável “o 
chamado de Deus, pelo Espírito 

O OFÍCIO DIACONAL
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Santo, mediante o testemunho 
interno de uma boa consciência e a 
aprovação do povo de Deus, por 
i n t e r m é d i o  d e  u m  C o n c í l i o ”  
(Constituição da IPB, art.108), pois o 
ofício de Diácono não é uma invenção 
humana, mas uma ordenação divina 
para a edificação dos santos e 
atendimento de suas necessidades
(At 6.1-7).

Importantes qualificações são 
requeridas daqueles que aspiram ao 
Diaconato, dada a excelência e o valor 
do Ofício para a vida da Igreja de 
Cristo. Por conta disso o Apóstolo 
Paulo instrui o jovem Pastor Timóteo 
dizendo-lhe que o Diácono deve ser 
respeitável, de uma só palavra, não 
inclinado a muito vinho, não cobiçoso 
de sórdida ganância, alguém que 
conserve o mistério da fé com 
c o n s c i ê n c i a  l i m p a ,  a l g u é m  
experimentado,  mostrando-se  
irrepreensível no exercício do 
Diaconato. (1Tm 3.8-10).

Quando da ordenação do Diácono, é 
exigido que este assuma publicamente 
solenes compromissos, reafirmando 
“sua crença nas Sagradas Escrituras 
como a Palavra de Deus” e “lealdade à 
Confissão de Fé, aos Catecismos e à 
Constituição da Igreja”. Diante de 
Deus e da Igreja reunida, deve ainda 
prometer “cumprir com zelo e 
fidelidade seu Ofício, mantendo e 
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promovendo a paz, a unidade, a 
edificação e a pureza da Igreja” 
(Princípios de Liturgia da IPB, art. 28 
e 29). No exercício de sua vocação o 
D i á c o n o  d e v e  “ d e d i c a r - s e  
especialmente à arrecadação de 
ofertas para fins piedosos, ao cuidado 
dos pobres, doentes e inválidos, à 
manutenção da ordem e reverência 
nos lugares reservados ao serviço 
divino, exercer a fiscalização para que 
haja boa ordem na Casa de Deus e suas 
dependências” (CI/IPB, art. 53). 

P o r  s u a  o r i g e m ,  n a t u r e z a  e  
qualificações, o Ofício Diaconal é 
merecedor de nosso respeito e 
consideração. Quem o exerce, o faz 
investido de autoridade. Portanto, 
precisamos refletir sobre nossa 
conduta frente aos Diáconos que nos 
assistem com zelo e dedicação. 
Recomenda-nos o Apóstolo Paulo: 
“Pagai a todos o que lhe é devido: a 
quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem respeito, 
respeito; a quem honra, honra”
(Rm 13.7). Assim, devemos honrar 
nossos Oficiais, afinal são servos do 
SENHOR que se dedicam à causa do 
Evangelho. Não podemos esquecer 
que nós, como Igreja, também 
assumimos compromissos diante de 
Deus para com nossos líderes, 
prometendo a eles respeito e 
obediência de acordo com as 
Escrituras Sagradas (Princípios de 
Liturgia da IPB, art. 30).

Devemos orar constantemente pelos 
Diáconos e por suas famílias, bem 

como ensinar aos nossos familiares, 
pela palavra e pelo exemplo, a 
importância do Ofício Diaconal e quão 
dignos eles são de nosso amor e 
respeito, recebendo com mansidão as 
orientações desses Oficiais para o bom 
andamento do serviço divino, 
cooperando naquilo que está ao nosso 
alcance para o bom desempenho do 
Ofício Diaconal e reconhecendo 
publicamente a importância do 
trabalho desses irmãos vocacionados 
por Deus para Ofício tão nobre. 

Por fim, lembramos que na Igreja 
Presbiteriana do Brasil não existe 
hierarquia entre os Oficiais, um não 
sendo superior ao outro. Todos os que 
desempenham o Oficialato, sejam eles 
Presbíteros ou Diáconos,  são 
merecedores do nosso respeito, 
consideração e atenção. Devemos 
atentar com diligência para a 
recomendação e determinação da 
Palavra: “Obedecei aos vossos guias e 
sede submissos para com eles; pois 
velam por vossa alma, como quem 
deve prestar contas, para que façam 
isto com alegria e não gemendo; 
porque isto não aproveita a vós 
outros” (Hb 13.17).

Que Deus, em sua infinita graça e 
bondade, nos abençoe, dando-nos 
discernimento para cooperarmos com 
os líderes para que o serviço do 
SENHOR seja realizado com alegria e 
diligência. Ao Deus Eterno honras e 
glórias! Amém.

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

1.REUNIÃO DE ORAÇÃO:
09/11, terça-feira:  

VIRTUAL às 8h30, pelo whatsapp
PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino:

Motivos de oração para NOVEMBRO, Mês de Ações de Graças

Gratidão: 
• Intensificando nossos sentimentos de gratidão, de joelhos, agradeçamos ao 
nosso amado Salvador a proteção, a provisão, a companhia, o consolo e o 
conforto em momentos difíceis;
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas; 
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela benção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.

Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e 
Sociedades Internas;
• Pelos Projetos Missionários apoiados por nossa Igreja, pela Junta de Missões 
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais 
(APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pela eleição da nova Diretoria da SAF para o ano de 2022;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados, 
autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos e etc 
(Projeto ANA)) e por aqueles   que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
•  Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelos refugiados ao redor do mundo;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

2. ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DA SAF 2022 
Em Reunião Plenária Extraordinária no último dia 03, depois de orarmos ao 
Senhor e por escolha das Sócias presentes, a atual Diretoria foi reconduzida 
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para os trabalhos da Sociedade no ano de 2022. Certas de que o Senhor dirige 
nossos passos e nossa SAF, bem como reconhecendo o trabalho da nossa 
Presidente e da sua Equipe e a dedicação de cada Sócia, sempre voltadas para o 
trabalho no reino, prossigamos. “Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não 
temas, nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é contigo, por onde quer 
que andares. (Js.1.9)

Presidente: Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Vice-Presidente: Maria de Fátima Melo Costa
Primeira Secretária: Valéria Maria Macedo de Oliveira
Segunda Secretária: Eliana Dias dos Santos
Tesoureira: Miriam Gherardi Ribeiro

3. SAF EM AÇÃO: Almoço Missionário em prol do Projeto Panamá

Continuamos a todo vapor! Hoje teremos pernil à moda (da Rosane).
Não percam!!!

Porção para até 2 pessoas – 
R$60,00
Porção para até 4 pessoas – 
R$100,00
Pagamento pelo PIX 
31 98860 3407 (Valdete Laranjo) 
ou ao retirar sua porção.

Bazar “Evangelizar Faz Bem”, em prol do Projeto Panamá:
Nosso Bazar encerrou as atividades em nossa igreja, mas não acabou. Continua 
aberto na Igreja Presbiteriana Jardim Canadá.  Por decisão da SAF, os 
produtos restantes foram enviados para aquela igreja irmã com a finalidade de 
arrecadar fundos para o trabalho evangelístico.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 07/11: José L. Espeschit, Carlos Galvão, João, Natanias, José Maria, 
Thiago Bryan e Marco Vince
Reunião de Oração, segunda-feira, 08/11: Paulo Falcão
Estudo Bíblico, quinta-feira, 11/11: Paulo Gibram
Sexta Jovem, 12/11: Valter Lopes
Sábado – 13/11: Saul Nogueira e Sérgio Maciel
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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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO SALÃO JOÃO CALVINO 
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos 
irmãos que fiquem atentos a esta mudança de local. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30min, 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.

NOTÍCIAS DA CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

No último final de semana realizamos a Conferência Missionária 2021. As ilustres 
presenças dos Rev. Marcelo Carvalho e Daniel Charles Gomes foram abençoadoras e 
diversos princípios foram trabalhados com o objetivo de fortalecimento das convicções 
missionárias de todos nós como Igreja de Cristo, para assim, cumprirmos a Grande 
Comissão deixada por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela 
participação da Igreja na Conferência Missionária 2021. 

CELEBRAÇÕES ESPECIAIS DE FIM DE ANO

Irmãos, já iniciamos o planejamento das costumeiras Celebrações Especiais de fim de ano, 
preparando o Culto de Natal e o Culto de Vigília. Oremos pela direção e bênçãos de Deus 
para estes momentos tão alegres e tradicionais em nossa Igreja, rogando ao SENHOR que 
possamos celebrar aqueles Cultos em completa normalidade, recebendo os irmãos sem 
quaisquer restrições. 

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2022

Como fazemos anualmente, estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo 
final para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da Igreja 
elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos no ano seguinte. Que tudo seja feito 
para a glória de Deus. 

VENHAM À MESA, CONVIDA O SENHOR! 

Quando nos reunimos ao derredor da mesa do SENHOR para participarmos da Ceia, 
vivemos um momento singular, de alto privilégio na vida do povo de Deus, momento 
especial para todos aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor 
de suas vidas.

No próximo domingo, 14/11, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino e 
Vespertino, teremos este banquete espiritual. Venham à mesa, convida o Senhor!
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ELEIÇÃO DE OFICIAIS

“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. (1Tm 3.1)

A eleição de Oficiais é uma responsabilidade corporativa, pois desde o período apostólico, 
quando as primeiras igrejas foram organizadas, foi estabelecido o método de escolher os 
seus Oficiais por meio de eleição, conforme lemos em Atos 14, verso 23, quando da 
passagem de Paulo por Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, assim registrada por Lucas: “E, 
promovendo-lhes, em cada Igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os 
encomendaram ao SENHOR”. Portanto, não se deve fazer a escolha sem preparo prévio e 
oração. 
   
Louvamos a Deus pelo andamento do processo preparatório que teve início em setembro e 
culminará, mercê de Deus, com a Eleição dos Oficiais em 28/11. 

Estamos certos de que contaremos com a benção do SENHOR nesta preparação e 
consequente eleição dos Oficiais Presbíteros e Diáconos para o Pastoreio, Governo e 
Serviço da Igreja de Cristo.

Neste domingo, nos Cultos das 8h, 11h e 19h, iniciaremos a apresentação dos candidatos à 
Igreja. Os irmãos candidatos concorrerão a 11 (onze) vagas na Junta Diaconal e a 13 (treze) 
vagas no Conselho da Igreja.

Que no preparo destas eleições possamos recorrer sempre aos princípios da Palavra para a 
escolha daqueles que exercerão o Oficialato na Igreja de Cristo. Oremos e participemos 
conscientemente deste momento.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA UNIÃO
PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH) 

“Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos 
inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer” (Lucas 17.10).

A organização dos homens para o trabalho na Igreja do SENHOR é de grande relevância. 
Desde o início da Igreja, homens tiveram atuação destacada e, tanto no Velho Testamento 
como no Novo Testamento, vemos varões ocupando postos importantes no âmbito da 
família, do governo do povo e da Igreja. A UPH tem um convite especial para você, Homem 
Presbiteriano.

 Atente para a convocação abaixo e junte-se a nós no trabalho do SENHOR. 

A União Presbiteriana de Homens (UPH) realizará eleição da nova Diretoria para o ano de 
2022 e convoca os homens da Igreja para esta reunião, a realizar-se neste domingo às 
17h30, no Salão João Calvino.

Ore por este momento e participe conosco, engajando-se no trabalho do SENHOR. 
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ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA UNIÃO PRESBITERIANA
DE ADOLESCENTES (UPA)

''Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra 
do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.'' (1Coríntios 15.58)

O Presidente da União Presbiteriana de Adolescentes (UPA), Filipe Lemos Barbosa, no uso 
de suas atribuições, convoca a Sociedade para a reunião plenária de eleição da Diretoria 
para o exercício de 2022, a realizar-se neste domingo às 17h, na sala da UPA (quarto andar). 
Preparemo-nos em oração para este importante momento da UPA.

IRMÃOS ENFERMOS

“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)

Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por 
ocisão da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11 do 
Evangelho segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento daquela 
família de Betânia, a ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).

Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes queridos 
hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o nosso coração 
“sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos queridos que tem enfrentado a 
enfermidade e o luto. Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando 
para o SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o 
céu a terra (Sl 121).  

MINISTÉRIO DE CASAIS: DIA NO ACAMPAMENTO 

Convidamos a todos os casais para passarmos o dia 20 de novembro juntos, no 
Acampamento Ebenézer. Nossa comunhão terá início no café da manhã, seguido de um 
momento de louvor e edificação. Para o café da manhã cada casal deve levar uma 
“quitanda”. Também teremos atividades para os filhos menores e nosso almoço será um 
presente de nossa Igreja aos casais. Nossa tarde será livre para conversas, descanso e 
esportes. Não perca esta oportunidade de edificação do seu relacionamento e ore pelo 
nosso encontro.
Liderança do Ministério de Casais 

SEXTA JOVEM

Todas as sextas-feiras, às 20h, nossa juventude se reúne para louvar a Deus e estudar a 
Bendita Palavra. Por isso, jovens, não fiquem de fora, participem e convidem seus amigos. 

Também faremos a transmissão da live pelo Instagram da UMP (ump.primeiraipbh), que 
ficará gravada no IGTV. Qualquer dúvida, entre em contato com o Rev. Élcio ou com as 
Diretorias da UPA e UMP.
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DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”

O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 
mensagens sobre a pessoa mais importante de todos os tempos: 
Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal para ser 
distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos 
lares. 
Adquirimos 3.000 (três mil) exemplares que serão repassados à 
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  
Os exemplares serão distribuídos a partir deste domingo e os irmãos 
podem fazer os pedidos através do Disque Paz, com a Missionária 
Suely, telefone 3273 4201  - 99241 5236 ou disquepazbh@gmail.com.
Faça logo o seu pedido e abençoe a quem você ama. 

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1) 
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus. Lugar de 
adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da palavra do SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento 
espiritual. 

1º Culto Matutino: 8h (Sem necessidade de inscrição prévia)
2º Culto Matutino: 11h (Com inscrição prévia)
Culto Vespertino: 19h (Sem necessidade de inscrição prévia)

“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos 
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25).

CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR 

“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)

Aprouve ao Senhor chamar à sua presença no dia 03/11 em Recife, aos 80 anos, o Pb. 
Rubem Pacheco Santos, pai de nosso amado Diác. Rubem, avô da Rayssa, Renan (UMP) e 
do Raphael (UPA). Nosso irmão descansa de suas lutas terreais na glória eterna. Oremos 
em favor de nosso querido Diác. Rubem, sua querida mãe Adelaide e demais familiares. 
Que Deus os console com o bálsamo suavizador de seu santo Espírito.

"O SENHOR o deu, o SENHOR o tomou, bendito seja o nome do SENHOR". (Jó 1.21)



CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e 
Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para 
podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com 
que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os 
sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim 
também a nossa consolação transborda por meio de Cristo”. (2Co 1.3-5)

Deus em sua infinita soberania e vontade, decidiu chamar à sua presença no 
domingo passado, 31/10, Dia do SENHOR, data histórica, “Dia da Reforma 
Protestante”, nosso amado irmão, Pb. Rômulo da Silva Leitão, aos 79 anos. 

Presbítero muito querido de nossa Igreja, irmão precioso, esposo amoroso, gentil, professor amado de 
nossa Escola Dominical, homem de fé, adornado pelo Espírito Santo com dons preciosos. Homem 
controlado pelo Espírito do SENHOR que evidenciava no cotidiano de sua vida as características do fruto 
do Espírito: “amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 
próprio”. Aprouve ao SENHOR recolher o seu servo à morada eterna e ele agora descansa de suas lutas 
terreais. Vai à nossa frente e goza do descanso eterno. 

O velório aconteceu no Salão João Calvino em nossa Igreja na segunda-feira, 01/11. O Culto Fúnebre, 
realizado às 14h, foi uma grande benção. Cantamos hinos que o nosso amado Pb. Rômulo tanto gostava e o 
Coral compareceu em peso, cantando belissimamente para a honra e glória de nosso Deus. O Rev. Edson 
nos trouxe uma consoladora mensagem de ESPERANÇA, apresentando-nos as garantias que temos para 
encarar a morte sem desespero, com base no texto de 1Ts 4.13-18: 1) A Palavra de Deus; 2) A Volta Gloriosa 
de Cristo; e 3) A Ressurreição do Corpo. 

Em seguida o corpo de nosso querido Presbítero foi conduzido para o sepultamento no Cemitério Parque da 
Colina, onde aguarda a ressurreição. 

Expressamos à nossa querida irmã Dra. Noeme e aos demais familiares nossos sinceros sentimentos, 
rogando ao SENHOR o bálsamo suavizador do Espírito Santo neste momento de separação. A certeza da 
salvação eterna e a esperança da Ressurreição do Corpo nos faz encarar esse difícil momento com a 
afirmação do salmista:  "Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". (Sl 116.15). Nosso 
sentimento é o mesmo de Jó: "O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou, bendito seja o nome do SENHOR".
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NOTA DE GRATIDÃO 

Quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos aos irmãos da Igreja, que nos sustentaram em oração, 
visitas e ligações, todo o tempo da enfermidade do meu amado marido, Presbítero Rômulo.

Em especial, minha gratidão ao querido Major, filho Erasmo, Lêda Egg e equipe do Hospital Evangélico, 
que nos acolheram com tanto amor cristão; abrindo as portas para sua internação e tratamento.  Agradeço à 
Junta Diaconal e à querida Ivna, que prepararam o Salão para o velório, com muito carinho! Ao Maestro 
Cláudio, ao pianista Pedro, aos irmãos do Coral, que cantaram tão lindamente    no culto. Louvado seja 
DEUS! Muito especialmente, ao Reverendo Edson que com tanto desprendimento, nos demonstrou seu 
amor e cuidado fraterno, no dia da despedida do Rômulo, interrompendo sua viagem para vir ministrar a 
Palavra no Culto. E que palavra abençoada, Pastor!

O Evangelho foi pregado ali e pessoas foram tocadas profundamente pela mensagem de esperança! O 
SENHOR DEUS o recompense, Pastor!

Ao Rev. Rogério, tão querido, que esteve conosco no sepultamento, enfim, a todos os queridos irmãos que 
vieram me abraçar e à minha família. DEUS os abençoe poderosamente!
Meu abraço de gratidão!
Noeme Freire Leitão
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    07/11
    Arthur Lima Fernandes 
    Cláudio Araújo Ribeiro 

    Elza Martha Pantel dos Santos 
    Laís Ximenes Santos Oliveira 

    Luciane Morais da Costa 

    08/11
    Daniel Augusto Melo Costa 

    Guilherme Henrique Fonseca Passos
    Jorge Luiz Laguardia

    Pedro Augusto Xambre de Oliveira Santos
    Valéria Maria Macedo de Oliveira 

    09/11
    Davi Brasil Rocha

    
    10/11

    Ana Carolina Vieira de Souza
    Glauber Alves Ferreira

    Kátia Teles Lauar
    Maria Lenice Cintra Alves
    Sandra Maria Motta Lima 

    Vinicius de Freitas Dornelas

    11/11
    Ana Lídia Morais de Souza 
    Elaine Antônia da Rocha 

     
    12/11

    Alice Leite Gontijo de Amorim
    Bárbara Luiza de Souza Fernandes
    Melise Carvalho Pereira D`Agostini

    Tiago Müzel Rentes

    13/11
    Júnia Maria de Figueiredo

    Luisa Lima Fernandes 

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
1. Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

2. Congregação 1° de Maio /
Parceria IP Vespasiano  
Supervisão: Ministério de Missões

3. Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

4. Plantação de Igreja em Pará de 
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

5. Plantação de Igreja em Bom 
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG 
/ Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

7. Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

8. Plantação de Igreja – Bairro 
Bandeirinhas – Betim-MG / 
Parceria IP Luz e Vida - Betim 
Supervisão: Ministério de Missões

9. Revitalização  / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG 
/ Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões

11.  Plantação de Igreja em Conceição 
do Mato Dentro-MG / 
Parceria IP Guanhães 
Supervisão: Ministério de Missões

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 
Pastor Auxiliar

Rev. Marco Antônio Lopes da 
Silva
Missionário

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


