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MENSAGEM PASTORAL  

A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH) completa 108 anos de 
existência neste mês, ocasião propícia para 
trazer à memória as raízes da PIPBH como 
Igreja de Cristo. Ao recordar um pouco da 
nossa história, relembramos os fundamentos 
que nos guiam, afinal, somos uma Igreja que 
preza a doutrina e a fé genuinamente 
evangélicas. Somos herdeiros da Reforma 
Protestante do Século XVI e um bom resumo 
dessa doutrina, fundamentada nas 
Escrituras, são os chamados "Cinco Solas" 
da Reforma, a saber:

1. SOLA SCRIPTURA - Somente a 
Escritura. Só a Escritura é a norma inerrante 
da vida da Igreja, sendo por isso nossa única 
regra de fé e prática. A Escritura deve nos 
levar além de nossas necessidades 
percebidas, para nossas necessidades 
reais, e libertar-nos do hábito de nos 
enxergar por meio das imagens sedutoras, 
clichês, promessas e prioridades da cultura 
massificada. É só à luz da verdade de Deus 
que nos conhecemos, nos entendemos 
corretamente e abrimos os olhos para a 
provisão dele em nossas vidas. Portanto, 
somente a Bíblia e seus preceitos deve e 
precisa ser ensinada e pregada na Igreja.

2. SOLO CHRISTUS – Somente Cristo. À 
medida que a fé evangélica se secularizou, 
seus interesses se confundiram com os da 
cultura da época. O resultado é uma perda 
dos valores absolutos, um individualismo 
permissivo, a substituição do arrepen-
dimento pela recuperação, da verdade pela 
intuição, da fé pelo sentimento, da 
providência pelo acaso e da esperança 
futura pela gratificação imediata. Cristo e sua 
cruz saíram do campo de visão de muitos, 
que deixaram de enxergar que a nossa 
salvação é realizada unicamente pela obra 
mediatória do Cristo histórico. Somente sua 
vida sem pecado e sua expiação são 
suficientes para nossa justificação e

FUNDAMENTOS ESSENCIAIS DE NOSSA FÉ

2

reconciliação com o Pai.

3. SOLA GRATIA – Somente a Graça. A 
Confiança desmedida na capacidade do 
homem é um produto da natureza humana 
decaída. Esta falsa confiança enche hoje o 
mundo evangélico, desde o evangelho da 
autoestima até o evangelho da saúde e da 
prosperidade. Muitos transformaram o 
evangelho num produto vendável e os 
pecadores em consumidores, ofuscando a 
graça maravilhosa de Jesus como única 
causa da justificação do pecador. A graça de 
Deus em Cristo não só é necessária, como é 
a única causa eficaz da salvação, não tendo 
as obras humanas valor algum neste ato de 
transformação espiritual e mudança de vida. 
A fé não pode ser produzida por nossa 
natureza não-regenerada. Somente somos 
salvos pela graça (mediante a fé) e isso não 
vem de nós, é dom de Deus (Ef 2.8).

4. SOLA  FIDE – Somente a Fé. A 
justificação é tão somente pela graça, 
somente por intermédio da fé, somente por 
causa de Cristo. Este é o artigo pelo qual a 
Igreja se sustenta ou cai. É um artigo muitas 
vezes ignorado, distorcido, ou por vezes até 
negado por líderes, estudiosos e pastores 
que professam ser evangélicos. O homem 
pecador, não regenerado, sempre nega a 
necessidade da justiça de Cristo imputada a 
nós, mas o Evangelho declara o que Deus 
fez por nós: a salvação é somente pela Graça 
mediante a fé em Cristo. 

5. SOLI DEO GLORIA – Glória Somente a 
Deus. A salvação é de Deus, realizada por 
Deus, para a glória dele. Assim, devemos 
viver perante a face de Deus, sob sua e para 
sua glória somente. Negamos que 
glorificamos a Deus se nosso culto for 
confundido com entretenimento, se 
negligenciarmos a Lei ou o Evangelho em 
nossa pregação e permitirmos que a 
autoestima e a autorrealização se tornem 
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Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: 

Declaração de Cambridge

SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 18/08, 8h30 e 14h30

Mês de Agosto, mês das Missões.

Motivos de Oração:

✔Agradecendo a Deus pelos 108 anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte e da nossa SAF; 
✔Agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas suas misericórdias para 
conosco e nossas famílias;
✔Pelas Missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, pedindo que nosso Deus oriente e 
dirija o trabalho missionário em nossa denominação;
✔Pedindo conforto e consolo para nossos irmãos e suas famílias que atravessam 
momentos de enfermidades;
✔Pelas famílias enlutadas de nossa igreja; 
✔Suplicando a Deus orientação para os pais na educação cristã de seus filhos e pela 
formação de cidadãos comprometidos com a Palavra;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias e pela liderança da Igreja;
✔Pelas Sociedades Internas, Escola Dominical, ASPACAM, Congregações e 
Hospital Evangélico;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes na adoção de medidas para minimizar 
os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde, lembrando-nos de nossos irmãos profissionais dessa 
área, pelos que trabalham na segurança pública e na limpeza urbana, que estão na 
linha de frente no socorro e cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração que podem ser enviados no Grupo de whatsapp, até às 
8h da terça-feira. 

REFLEXÃO PARA  A  REUNIÃO
MÃES NO ALTAR DE DEUS
"Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão."
(Salmo 127, verso 3)

alternativas ao evangelho. Glória somente a 
Deus.

Logo, como Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, Igreja centenária, queremos 
reafirmar a fé olhando sempre para os 
nossos fundamentos, notadamente em dias 
maus como esses que estamos vivendo, 
depositando nossa fé, esperança e 
confiança no SENHOR que é o Deus 
Soberano. 

Continuemos assim firmes, inabaláveis e 
sempre abundantes na obra do SENHOR, 
sabendo que, no SENHOR, nosso labor não 
será em vão (1 Co 15.58). Que proclamemos 
em alto e bom som: JESUS é a Razão da 
Nossa História. Amém! 
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A história da humanidade traz relatos fascinantes e inspiradores de mães que fizeram 
a diferença para seus filhos por meio da oração. Elas expressaram seu amor e 
dedicação, colocando seus filhos no altar do Senhor, convictas de que eles estariam 
nas melhores mãos – as mãos de Deus. 
Através da história de seus filhos, algumas mães se tornaram conhecidas no mundo 
inteiro:
Isabel – mãe de João Batista, acreditou na promessa que Deus fez a Zacarias, seu 
esposo, dando-lhe um filho que se tornaria precursor do Messias (Lc. 1.57-66; 3.15-
16).
Eunice e Lóide – mãe e avó de Timóteo. Elas transmitiram sua fé ao filho e neto, o qual 
se tornou um discípulo de Paulo e líder da Igreja primitiva (2 Tm.1.5).
Joquebede – mãe de Moisés. Protegeu seu filho e creu no propósito de Deus para 
libertar o povo hebreu da escravidão do Egito (Ex.2.1-10). 
Maria – a jovem serva de Deus, escolhida por ele para ser a mãe do Messias, o 
Redentor da humanidade (Lc.1.26-38).

Susannah Annesley Wesley – mãe de João Wesley, que foi usado por Deus no 
despertamento espiritual na Inglaterra e Charles Wesley, que deixou um legado de 
muitos hinos sacros inspiradores. Esta foi a resposta de Deus às orações da mãe dos 
irmãos Wesley, que diariamente colocava seus filhos no altar do Senhor, orando e 
ensinando-os a orar e a fazer a vontade de Deus e não a sua própria. As orações desta 
mãe foram ouvidas e respondidas, fazendo a grande diferença no seu país e no 
mundo.

Mães precisam orar com a convicção de que mais importante é ver seus filhos aos pés 
do Senhor, realizando não os sonhos dos corações deles, nem mesmo os próprios 
sonhos delas, mães, mas os que estão no coração de Deus.

Querida irmã, se você é mãe ou avó, lembre-se sempre que o maior e melhor 
investimento feito no seu filho e neto é orar por ele, com autoridade dada por Deus; 
você o conhece melhor que outra pessoa. Conhece suas esperanças, suas 
inseguranças, seus talentos e habilidades. Deus confiou seu filho a você e lhe deu um 
meio eficaz de abençoá-lo: a oração diária na presença daquele que lhe deu o melhor 
presente. A oração é o canal de comunicação entre o seu coração e o coração de Deus 
e mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, persevere orando até vê-los 
como coroas nas mãos do Senhor.
(Adaptado de Maria das Graças Ramos da Costa, Secretária da Terceira Idade, "SAF 
em Revista, 2o. Trim. 2016)

Obs: Lembremos de orar em duplas, por telefone, com uma das irmãs do 
Departamento ou formar um Grupo de whatsapp com até oito irmãs.   
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
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Dia 19/08, "Live" em Ações de Graças pelo 108° Aniversário da SAF da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

"Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os 
seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. (Is 12.4)

Queridas irmãs, no dia 19 de agosto, quarta-feira, às 14h30, com a permissão de 
nosso Deus, estaremos reunidas de modo virtual, através da plataforma Zoom, para 
render graças ao nosso Deus pelos 108 anos de existência de nossa SAF. 
Se você ainda não tem acesso a plataforma Zoom, entre em contato conosco para que 
possamos ajudá-la.
Ore e prepare-se para este momento de louvor ao Senhor e para desfrutarmos da 
comunhão espiritual como irmãs em Cristo. Aguardamos você!
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente

AGOSTO, MÊS DAS MISSÕES
  

O engajamento missionário não é apenas uma responsabilidade, mas um dos maiores 
privilégios que os cristãos têm de se tornarem participantes da obra redentora que o 
Senhor está realizando na História. Com orações, testemunhos e ofertas específicas, 
os cristãos se tornam agentes da mais gloriosa e duradoura tarefa possível, a única 
que tem resultados eternos: a salvação de pessoas. Considere o privilégio de 
contribuir mais e melhor com a realização desta gloriosa tarefa, tanto com as suas 
orações, quanto com o seu testemunho e também com as suas ofertas específicas, 
para que além do dízimo, que mantém o trabalho local, o alcance do Evangelho se 
espalhe pelo mundo através das parcerias missionárias que a nossa Igreja tem. 

RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS 
  

"Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR". (Sl 122.1)

Pela graça de Deus retornamos aos Cultos presenciais no primeiro domingo de 
agosto, de maneira gradual. Cumprindo um cuidadoso Protocolo que autoriza, por 
hora, apenas em torno de 20% de ocupação da capacidade de nosso Templo, tivemos 
a alegria do retorno à nossa Casa de Oração. No último domingo, celebramos a Ceia 
do SENHOR, sempre um momento de grande enlevo espiritual. 

O cumprimento do Protocolo Sanitário tem acontecido de forma tranquila e ordeira. 
Ansiamos pela presença dos demais irmãos, para, no tempo do SENHOR, termos a 
alegria de reunir todo o povo de Deus no Templo, para o louvor, adoração e edificação 
na Palavra, desfrutando assim da comunhão dos santos. Continuemos nossas 
intercessões para que tenhamos este gozo em breve, para a glória de Deus.
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INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS 
  

O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda restrita), 
está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos Grupos de WhatsApp 
da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será feita pela Junta Diaconal na 
tarde do sábado, exclusivamente por e-mail.

Recomendamos que os irmãos se inscrevam em apenas UM Culto, propiciando a 
oportunidade para que um maior número de irmãos participe da adoração pública. 
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a alegria de 
retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve possível. Que Deus nos 
abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra. 

NOTÍCIAS DO REV. MARCO ANTÔNIO E FAMÍLIA 
  

Queridos irmãos, regressamos bem desde o sudeste asiático até nosso lar na capital 
de Minas Gerais, terra querida. Oito dias de deslocamento, um longo decurso que 
francamente nos pareceu instantâneo, tamanha bondade divina. Deveras, em tudo 
fomos guiados pela Sua perfeita e aprazível providência. 

Conseguimos voos especiais dado o fechamento dos espaços aéreos, obtivemos os 
documentos necessários, transitamos sem percalços entre um estado e outro sob 
severos lockdowns e, por fim, realizamos uma excelente viagem em voos vazios e 
estradas tranquilas. 

Foi assim que, com a sublime graça de Deus, as orações de nossa amada Igreja e o 
apoio integral do Conselho, superamos o desafio de uma mudança intercontinental em 
meio a uma excepcional crise global. Transbordamos de gratidão pelas orações e 
apoio nesta etapa da vida de nossa família e do projeto que o Senhor colocou diante de 
todos nós. Que Ele, em sua infinita graça, os abençoe e retribua abundantemente.

Sinceramente em Cristo Jesus,
Rev. Marco Antônio e Rossana.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom 
  

Segunda-feira, 17/08, das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de Oração pela 
plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de Whatsapp da 
Igreja momentos antes da reunião. Tem sido uma grande bênção nossos encontros 
virtuais de oração. Acesse e participe conosco! 
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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)

Os Reformadores diziam que a confiança em que nossas orações serão respondidas 
não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós. Na vida dos crentes, 
a fé e a esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir "com fé, em 
nada duvidando" (Tg 1.6). Isto significa que a verdadeira oração é confiante na 
resposta, por causa de Cristo e do pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela o 
compromisso que Deus fez conosco. Assim os crentes se aproximam de Deus 
confiantemente, com ousadia e entusiasmo, porque essa confiança é necessária à 
verdadeira invocação, que se torna a chave que nos abre a porta do reino dos céus.

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.  

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube 
  

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

PEQUENAS DEVOCIONAIS DIÁRIAS 
  

Nossos Pastores têm enviado mensagens diárias, pelo Whatsapp e pelos seus canais 
do Youtube, bem como promovido encontros virtuais com os irmãos das diversas 
faixas etárias da Igreja, abençoando a todos com essas devocionais. Que o Poderoso 
Deus continue renovando as forças do seu rebanho com sua santa e bendita Palavra. 
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JUNTA DIACONAL 
  

Doações 
A Junta Diaconal informa que continuará recolhendo roupas e alimentos não 
perecíveis para outros projetos e necessitados, durante esse período de pandemia. 
Sua doação pode ser entregue em nossa Igreja às segundas e sextas-feiras, durante o 
horário comercial. 

Caso não possa deixar sua doação na Igreja, ligue para algum dos membros da 
Diretoria:

Presidente: Rodrigo Pitta - (31) 98448-8332
Vice Presidente: José Luiz Espeschit - (31) 98734-6564
Secretário: Hildemar Falcão Neto - (31) 98306-1584
Tesoureiro: Tiago Muzel - (31) 99464-2652 

CORAIS DA IGREJA – CORO VIRTUAL 
  

"Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo". 
(Sl 92.1)

Os Corais de nossa Igreja estão se mobilizando para a gravação de um hino, em Coro 
Virtual, para ser disponibilizado no último domingo desse mês (30/08), em gratidão ao 
SENHOR pelos 108 anos de nossa amada Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH). A adesão tem sido excelente e já temos em torno de sessenta 
coristas dispostos a participar.

Os desafios são grandes e não é fácil para os nossos Regentes prepararem um 
momento assim, mas com o SENHOR à frente, sendo tudo feito para a glória dele, 
cremos que seremos bem-aventurados nesse intento. Assim, contamos com as 
orações da Igreja para que vejamos esse objetivo cumprido.

Em virtude da pandemia, nossas celebrações serão restritas, porém, o sentimento de 
gratidão continuará enorme, afinal, grandes coisas o SENHOR tem feito por nós, por 
isso estamos alegres (Sl 126). 

CULTO INFANTIL NO YOUTUBE 
  

Todos os domingos, às 11h30, transmitimos o Culto Infantil, no Canal do YouTube do 
Rev. Élcio. Este momento é preparado com muito amor, zelo e criatividade pelo Rev. 
Élcio e sua esposa Gleiciane e é a ocasião de alimentar espiritualmente nossos 
pequeninos e toda a família. Não deixe de participar com seus filhos desse momento 
tão importante.
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IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, 161 ANOS DE MUITA HISTÓRIA 
  

O QUE É A IPB
A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de Igrejas que têm em comum 
uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de 
culto e de vida comunitária. 

Historicamente, a IPB pertence à família das Igrejas reformadas ao redor do 
mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto do trabalho missionário da 
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos.

DENOMINAÇÕES PRESBITERIANAS NO BRASIL
A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do 
país, tendo sido fundada pelo missionário Ashbel Green Simonton (1833-
1867), que aqui chegou em 1859. Mais tarde, ao longo do século 20, surgiram 
outras Igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição 
calvinista. 

São as seguintes, por ordem cronológica de organização: Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil (1903), com sede em São Paulo; Igreja Presbiteriana 
Conservadora (1940), com sede em São Paulo; Igreja Presbiteriana 
Fundamentalista (1956), com sede em Recife; Igreja Presbiteriana Renovada 
do Brasil (1975), com sede em Arapongas, Paraná, e Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil (1978), com sede no Rio de Janeiro.

REV. ASHBEL GREEN SIMONTON
Ashbel Green Simonton (1833-1867), o fundador da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, nasceu em West Hanover, no sul da Pensilvânia, e passou a infância na 
fazenda da família, denominada Antigua. Eram seus pais o médico e político 



William   Simonton   e   D. Martha  Davis  Snodgrass   (1791-1862),  filha  de 
um pastor presbiteriano. Ashbel era o mais novo de nove irmãos. Os irmãos 
homens (William, John, James, Thomas e Ashbel) costumavam denominar-
se os "quinque fratres" (cinco irmãos). 

Um deles, James Snodgrass Simonton, quatro anos mais velho que Ashbel, 
viveu por três anos no Brasil e foi professor na cidade de Vassouras, no Rio de 
Janeiro. Uma das quatro irmãs, Elizabeth Wiggins Simonton (1822-1879), 
conhecida como Lille, veio a casar-se com o Rev. Alexander Latimer 
Blackford, vindo com ele para o Brasil.

ESBOÇO HISTÓRICO
Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou 
calvinista. Entre elas incluem-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja 
Presbiteriana Conservadora e algumas Igrejas criadas por imigrantes vindos 
da Europa continental, tais como suíços, holandeses e húngaros. 

No entanto, a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Ao mesmo tempo, convém lembrar que, já nos 
primeiros séculos da história do Brasil, houve a presença de calvinistas em 
nosso país.

IMPLANTAÇÃO DA IPB (1859-1869)
O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e 
desprendimento do Rev. Ashbel Green Simonton (1833-1867), que estudou 
no Colégio de Nova Jersey e inicialmente pensou em ser professor ou 
advogado. Influenciado por um reavivamento em 1855, fez a sua profissão de 
fé e, pouco depois, ingressou no Seminário de Princeton. 

Um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge, 
levou-o a considerar o trabalho missionário no estrangeiro. Três anos depois, 
candidatou-se perante a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos 
Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua preferência. Dois meses 
após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro 
em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. 

Na última quarta-feira, o SENHOR, por graça e misericórdia, nos permitiu 
celebrar os 161 anos de existência da IPB em solo pátrio. Nossa gratidão a 
Deus por tamanha bênção.

A Ele honras e glórias!

 Fonte – ipb.org.br
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16/08
    Alice Silva da Costa
    Jair Rocha Júnior 

    
17/08

    Gláucia Regina Faria 
    Jared Lima Coutinho 

    Leila Nícia Gibram Silva 
    Rebeca Coimbra Bueno Furtado 

18/08
    Pedro Santos Carvalho Barbosa 

    Rodrigo Gerlach 

19/08
    Anatália Barbosa Monteiro 

    Beatriz Ferro Cali 
    Dora Cioglia C. de Oliveira 
    Gevercina Figueiredo Boy 

20/08
    Felipe Oliveira da Silva 

    Marco Antonio Fonseca Paiva 

21/08
    Adriana Hernandez Ferro Cali 

    Ecymo Fernandes 
    

22/08
    Aline Boy Paiva 
    Hudson Rocha 

    João Victor da Silva Lenza 
    Lucas Porto de Oliveira 

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas  
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

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

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

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

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20 - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia - Segundo domingo do mês 

Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração

Terça-feira: 8h30 e 14h30
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h 
Reunião de oração no salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
Estudo Bíblico Doutrinário

Sexta-feira: 20h 
Sexta-Jovem no Salão João Calvino

Agende-se e venha participar conosco!

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta Corrente: 13 000405-3

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