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MENSAGEM PASTORAL  

Há muitos desafios à tarefa das 
missões urbanas e talvez os maiores 
estejam relacionados ao preconceito 
que costumamos ter em relação a 
certas pessoas, formando uma 
espécie de "barreira humana". Nas 
cidades, tais barreiras nos saltam 
mais aos olhos pois há pessoas que 
são consideradas indesejáveis ou 
pelo menos ignoradas no cotidiano 
urbano. 

Como devemos agir para com esses 
seres humanos, segundo a Palavra de 
Deus? Convido você a visitar 
novamente uma passagem e uma 
m e n s a g e m  s o b r e  a  q u a l  
anteriormente já fizemos alguns 
comentários.

Para nossa reflexão sobre missão e 
evangelização urbanas, analisemos o 
episódio da cura efetuada pelo Senhor 
Jesus no geraseno endemoninhado 
(Lc 8). Podemos extrair desse 
episódio alguns princípios gerais que 
n o s  o r i e n t e m  n a  t a r e f a  d e  
e v a n g e l i z a ç ã o  n a s  c i d a d e s .

Assim que Cristo e os seus discípulos 
desembarcaram na terra dos 
gerasenos, foi ao seu encontro um 
homem possuído por demônios, que 
havia tempos vivia em condições 
animalescas, sem roupas, nos 
sepulcros daquela região. Ao ver o 
Filho de Deus, imediatamente 
o  r e c o n h e c e u  e  l h e  r o g o u  
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escandalosamente que não o 
perturbasse, pois Cristo havia 
ordenado aos espíritos imundos que 
saíssem dele (vs.26-29). 

Identificando-se como Legião, em 
resposta à pergunta do Senhor Jesus, 
os demônios solicitaram permissão 
para entrar nos porcos que pastavam 
ali próximo. 

Após a permissão do Senhor, os 
demônios entraram na manada, o que 
resultou na precipitação dos porcos 
despenhadeiro abaixo, rumo ao mar, 
fato que espantou os porqueiros, os 
quais foram narrar o ocorrido na 
cidade e pelos campos (vs.30-34). 

Tendo ouvido a história, o povo foi 
verificar o ocorrido e surpreendeu-se 
ao ver o antigo endemoninhado em 
perfeita sanidade, aos pés de Cristo.

O fato foi confirmado por outras 
testemunhas, mas os gerasenos, 
amedrontados pelos relatos e pela 
visão do homem recuperado, rogaram 
ao Filho de Deus que se retirasse 
daquele lugar, pelo que Cristo voltou 
ao barco (vs.35-37). 

O homem que fora curado pelo 
Senhor pediu permissão para segui-
lo, mas Jesus o despediu dizendo que 
ele deveria voltar para a sua casa e 
anunciar aos seus familiares o que 
Deus fizera; então aquele homem 
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passou a anunciar por toda a cidade 
tudo o que Cristo havia feito 
(vs.38,39).

Esse relato bíblico é impressionante, 
pois apresenta muitos dados 
incomuns, não apenas quanto à 
anormalidade da presença e da 
atuação demoníaca, mas também 
quanto ao fato de Jesus ter sido 
reconhecido pelos espíritos imundos 
como Messias. 

C o m u m e n t e  o s  d e m ô n i o s  o  
reconheciam rápida e publicamente 
(Mc 1.24), o que não é uma virtude em 
si, mas a confirmação incontestável 
de uma verdade (Tg 2.19): Cristo tem 
absoluto poder sobre todos os seres, 
homens e anjos, fiéis e rebeldes (Mt 
28.18; Cl 2.10). 

Certamente tais manifestações 
serviam para evidenciar a singular 
autoridade do Senhor como o Messias 
(Lc 4.18,19,33-37), autoridade 
compartilhada com os apóstolos e 
discípulos missionários, responsáveis 
pela implantação do Cristianismo (Lc 
10.9; Mt 17.16-18,21), ainda que eles 
não a possuíssem na mesma medida, 
pois a autoridade deles era apenas 
delegada e derivada da autoridade do 
Senhor Jesus.

Além desse papel confirmador de 
Jesus como o Messias, o poder 
espiritual do mal exerce influência 
devastadora no mundo sem Cristo e 
ainda que as formas de atuação 
m a l i g n a s  n ã o  p r e c i s e m  s e r  
obrigatoriamente as mesmas, a 
finalidade continua sendo manter os 

pecadores sem Cristo nas trevas 
espirituais (2Co 4.4,5), conservando-
os mortos (1Jo 5.19), na escravidão 
moral do pecado (1Jo 3.8; Jo 8.34,44). 
Vejamos agora como esse relato nos 
ensina importantes princípios para a 
evangelização nos centros urbanos.

Em nossas  p reocupações  e  
ocupações cotidianas, em nossas 
dores e busca frenética de realização 
dos nossos planos, em nossa 
incansável atividade litúrgica, muitas 
vezes feita com ansiedade, às vezes 
executada e promovida como 
produtos de autorrealização, em 
nossas intermináveis disputas e 
cruzadas pessoais, não temos olhos 
para quem está fora do nosso campo 
de atuação, logo, também do nosso 
campo de visão. 

Sobre este nosso olhar seletivo e não 
poucas vezes interesseiro, o olhar 
sensível e a aproximação redentora 
de Cristo para com o endemoninhado 
geraseno serve de alerta para a forma 
como vemos a sociedade à nossa 
volta, que muito diz sobre nossa visão 
espiritual do mundo e do próximo. 

Que a graça que ansiamos e 
e x p e r i m e n t a m o s  n o s  s e j a  
capacitadora para nossa oferta dessa 
mesma graça a tantos que estão em 
nossos "pontos cegos", quer essas 
pessoas carentes do encontro 
redentor com Cristo estejam em nossa 
casa, quer em nossas redondezas ou 
quer do outro lado do mundo. 



4

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

3º domingo de setembro - Dia da Escola Dominical 

Há uma Escola bendita 
Onde se aprende a verdade, 
Traz a mensagem inaudita 
Da graça e da liberdade. 
Nesta Escola conhecemos  
O que fizeram os heróis, 
Cujas vidas bem sabemos 
São para nós qual faróis. (...)

Nesta Escola assim se aprende
A Jesus a gente amar, 
Quem não vem se arrepende, 
A Deus não vai agradar. 
Esta Escola benfazeja, 
De valor tão sem igual, 
Vive aqui bem nesta Igreja, 
É a Escola Dominical!  
(Adaptado de Wally Alves Fernances)

2. Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 22/09, 08h30 e 14h30

Setembro, mês da Primavera, da Pátria, dos Seminários e dos Seminaristas.
Motivos de oração:
✔Pela proteção, pelos livramentos e pelas misericórdias do Senhor para conosco, nossas 
famílias e nossa Igreja;
✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre nossos irmãos enfermos e 
suas famílias, assim como aos enlutados de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados; 
✔Pelas famílias de nossa Igreja;
 ✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 
✔Por nossas Sociedades Internas, ASPACAM, pelas Congregações, pelos profissionais 
do Hospital Evangélico e pela liderança da Igreja;
✔Para que Deus ilumine e dirija nossos governantes na adoção de medidas para 
minimizar os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais dessa área, 
pelo pessoal da limpeza urbana e da segurança pública, que estão na linha de frente no 
socorro e cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da SAF para nos 
unirmos em oração em favor daquela necessidade.

REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO

Deus de braços cruzados?
"Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio?" (Sl  74.11)
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Numa oração de extravasamento tudo é permitido. Porque por meio dela tira-se para fora o 
que está dentro do coração, pois sabe-se que Deus nunca despreza "um coração 
quebrantado e contrito" (Sl 51.17). A misericórdia divina é mais necessária do que a 
sabedoria teológica. Portanto, embora assuste, não há nada de errado nesta oração do 
Salmista dirigida a Deus: "Por que retrais a mão, sim, a tua destra..." (Sl 74.11).

O próprio Salmista sabe que Deus não tem o costume humano de ficar de braços 
cruzados. Nesse mesmo salmo, ele fala de um Deus que divide o mar, que esmaga a 
cabeça dos leviatãs, que alimenta os que estão no deserto, que abre fontes e regatos, que 
seca rios perenes, que vigia as fronteiras da terra, que controla o calor do verão e o frio do 
inverno (Sl  74. 13-17).

Deus não cruzou os braços depois de haver criado os céus e a terra; ele não trabalhou 
apenas de segunda a sábado. No domingo Ele rompeu os laços da morte e ressuscitou o 
seu Filho (At  2.24), que antes havia explicado: "Meu pai continua trabalhando até hoje" (Jo 
5.17).

Foi a situação calamitosa de Jerusalém que levou o Salmista a pedir a Deus que Ele não 
retraísse a sua mão. O Salmista estava com pressa e acreditava piamente no sucesso de 
Deus. 
(Adaptado de "Refeições Diárias com o sabor dos Salmos", de Elben M. Lenz César,2006, pag.169)

Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por telefone, 
com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar um grupo de 
whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.

Com gratidão, 
Rosane Arumáa - Presidente

SAF NA PANDEMIA – ATIVIDADES 2020

"Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu sou Deus, e não há outro 
semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a 
antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá 
de pé, farei toda a minha vontade." (Is  46. 9-10)

Nós não imaginávamos como seria nosso trabalho na Seara do Senhor sem nossas 
reuniões na Igreja, nas casas das irmãs, sem as visitas aos hospitais, casas de repouso, 
etc. Mas nosso Deus nos mostrou o quanto nós podemos fazer de maneira individual e ao 
mesmo tempo juntas com o mesmo objetivo, colocando nossos planos nas mãos DELE 
em oração. Assim, iniciamos uma jornada contínua, cada uma dedicando seu tempo e seu 
dom a serviço do Reino, sem sabermos quando iríamos parar, mas estávamos certas de 
que era esse o Plano de Deus. Logo no início da pandemia, começamos o trabalho de 
confecção de máscaras para o Hospital Evangélico e hoje já atingimos 10.000 unidades, 
feitas com dedicação e carinho. 

Temos organizado a logística desse trabalho e através da campanha "Fazer o bem faz 
bem", com a ajuda da Junta Diaconal, estamos conseguindo manter esse trabalho 
missionário. A demanda no hospital ainda é grande e precisamos continuar contando com 
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as doações dos irmãos.

Mensalmente entregamos cestas básicas, acompanhadas de livretos, Novos 
Testamentos ou exemplares da "SAF em Revista", com objetivo de levar a Palavra de 
Deus a famílias desempregadas e desassistidas nestes tempos. Demos continuidade às 
nossas reuniões de Oração, usando o formato online, às terças-feiras pela manhã e à 
tarde, orando por vários motivos a cada mês e umas pelas outras. Mantivemos nossas 
reuniões Plenárias e Departamentais, mensalmente, repassando às Sócias aquilo que 
está proposto em nossa agenda para o ano de 2020. A forma de celebrar as datas 
importantes na nossa comunidade foi remodelada e assim nossas irmãs estenderam os 
"pares de oração" em datas especiais como Dia do Diácono e Dia do Presbítero, Dia do 
Adolescente Presbiteriano, comunicando que a SAF estava orando por eles. Além disso, 
fizemos encontros com os adolescentes pela Plataforma Zoom, onde conversamos e 
oramos com eles e por eles.

Quanto aos nossos Pastores, nossas crianças e famílias de nossa Igreja, temos orado por 
todos, semanalmente, às terças-feiras, em nossas Reuniões de Oração.  A SAF também 
se mantém em oração pelos Missionários e pelas missões e por meio de suas Sócias, 
contribui com nossos Missionários mais próximos. Na oportunidade do Mês das Missões 
(agosto), fizemos contato com nossos Missionários, através de nossa Secretária de 
Missões, o que nos possibilitou identificar algumas necessidades para o trabalho daqueles 
irmãos durante esta pandemia. 

Principais ações: 
- Doação de um violão para os trabalhos de evangelização em hospitais e à missão em 
Pará de Minas (MG); 
- Doação de equipamentos para a moradia de um Missionário em BH; 
- Doação de 100 (cem) kits de higiene pessoal e produtos para cesta básica para o trabalho 
missionário do Projeto "Nossa Missão"; 
- Doação de recursos financeiros para uso na missão "Disque Paz"; 
- Doação de 32 Bíblias e 22 Novos Testamentos para a Missão "Portas Abertas" bem como 
ajuda para tratamento de saúde da Missionária;  
- Confecção de "banners" para a Missão A.E.I (Alfabetização e Evangelização 
Internacional), para uso na apresentação de aulas on line na formação de alfabetizadores 
em todo o Brasil (em andamento);

Apesar da privação dos encontros presenciais, continuamos nos envolvendo com nossa 
comunidade por meio de projetos. Assim, foi criado o Projeto "Gestantes 2020". Neste 
Projeto, irmãs da SAF oram pelas mamães e dão assistência emocional, demonstrando 
amizade, calor humano e carinho nesses momentos de reclusão social. Incluímos em 
nossas atividades o apoio ao Projeto do CRC (Centro de Referência Cristã), em 
Contagem. Mobilizamos vários irmãos e recebemos a contribuição do Diácono Aldemir 
(mobiliário) e de nossa irmã, Cristiana Galante (engenharia), que fizeram projetos para 
tornar aquele local mais aprazível e seguro para as 95 (noventa e cinco) crianças 
matriculadas na Instituição. 

O Presbítero Anderson Fleming, Presidente da Aspacam, tem administrado os recursos 
das doações das Sócias e de algumas irmãs da Igreja. Cremos que, pela graça de Deus, 
alcançaremos os recursos necessários à conclusão das obras e para isso contamos com a 
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contribuição de todos os irmãos para que nosso Centro de Referência Cristã reabra e 
continue ofertando seus serviços e sendo espaço para a evangelização na comunidade 
onde está inserido.

Em setembro comemoramos o Mês do Seminarista e aproveitando a data, nossas irmãs 
estão orando por todos os Seminaristas do Seminário Presbiteriano "Rev. Denoel 
Nicodemos Eller" e como nossa Igreja assiste a dois Seminaristas, a SAF os presenteou 
com recursos financeiros para compra de livros pelo Dia do Seminarista. Irmãos, embora 
os tempos sejam difíceis, nosso Deus não nos tem faltado. A sua proteção, a sua 
soberania, está presente no nosso dia a dia. Portanto, a  ELE  TODA  HONRA  E  GLÓRIA.

SERMÕES EM ECLESIASTES: VALORES X FUTILIDADES
  

Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde 
vou? Afinal, qual o propósito da vida?

Estas são perguntas existenciais profundas, que o Sábio procura responder no 
livro do Eclesiastes. Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a 
humanidade vive neste ano, descobrimos que o livro é riquíssimo em lições 
sobre VALORES versus FUTILIDADES. Esse é o tema que trabalharemos ao 
estudar esse precioso livro, afinal, dentre as lições que a pandemia tem nos 
ensinado, está a necessidade de repensar nossa vida e nossos valores. O que 
devemos priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades? Será 
que não temos corrido atrás do vento?

No domingo passado o Rev. Edson iniciou uma série de Sermões neste 
precioso livro. 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.
Oremos e participemos!  

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. 
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.
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PROGRESSÃO GRADUAL NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
  

Amados irmãos, 
O Conselho, reunido nesta semana, decidiu pelas providências abaixo 
quanto à progressão das atividades presenciais da Igreja:

1) Aprovar o aumento da capacidade de ocupação do Templo, nos Cultos 
Dominicais, para 150 (cento e cinquenta) pessoas em cada Culto;

2) Aprovar o retorno das atividades da Sexta Jovem de forma presencial;

3) Aprovar o retorno da Reunião de Oração, de forma presencial, às 
segundas-feiras em novo horário: 18h às 19h;

4) Manter Reunião de Oração virtual, às segundas-feiras, no horário de 
19h30 às 20h30;

5) Aprovar o retorno do Estudo Bíblico presencial às quintas-feiras, a partir de 
15/10, uma vez que até 08/10 já existe agenda virtual programada;

6) Aprovar retorno paulatino da missionária Suely Maciel aos trabalhos no 
Disque Paz.

Em todas as atividades presenciais mencionadas será observado o 
Protocolo já utilizado pela Igreja e outras medidas de segurança sanitária 
que se mostrarem necessárias. 

Oremos para que o nome do SENHOR seja glorificado e seu povo ricamente 
abençoado com essas medidas.

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
  

Às 19h30  das quintas-feiras, no canal da Igreja do 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, etc. 
Participe! 
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
  

"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." (2Cr 7.14)

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar". 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. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
  

Retornamos com as Reuniões de Oração, de forma presencial, às segundas-
feiras, em novo horário: das 18h às 19h.  Todo o Protocolo de segurança 
sanitária já utilizado nos Cultos está sendo observado para este momento de 
reunião. Participe conosco!

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
  

Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos 
Grupos de wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Escolha o momento apropriado e participe conosco destes momentos de 
enlevo espiritual.
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TERCEIRO DOMINGO DE SETEMBRO 
DIA DA ESCOLA DOMINICAL (ED)

  
No Dia da Escola Dominical parabenizamos a Superintendência, Professores, 
Coordenadores e Alunos, bem como a todos que estão envolvidos nesta 
agência do reino de Deus em nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. Que Deus os abençoe e renove, para que, domingo após domingo, 
todos estejam engajados no ensino e aprendizado das Sagradas Escrituras 
para honra e glória de Deus e edificação espiritual do Seu povo. 

Neste domingo, por ocasião do Culto Matutino, teremos um momento de 
gratidão a Deus pela vida de nossa ED. 

Palavra do Superintendente da Escola Dominical, Pb. Marco Antônio Fonseca 
Paiva: "Escola Dominical, ou simplesmente ED como nós presbiterianos 
abreviamos. É uma escola diferente das demais escolas. Enquanto as escolas 
comuns propõem passar conteúdo e mais conteúdo, a ED propõe a 
construção. Construção de um relacionamento sólido com Deus, construção 
de um caráter espelhado em Jesus, construção de uma vida santificada pelo 
Espírito Santo. Enquanto o conteúdo enche, mas, ao mesmo tempo deixa a 
sensação de um vazio, a ED forma o caráter, nos tornando cheios do Espírito 
Santo e aptos a toda boa obra. Deus abençoe você, Professor dessa 
maravilhosa escola e Deus abençoe você, Aluno desta querida escola. Graça e 
paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso 
Senhor". 

CATECÚMENOS - CLASSE VIRTUAL
  

No domingo passado iniciamos a Classe Virtual de Catecúmenos, pela 
Plataforma Zoom, no horário das 9h às 10h10, que já conta com 38(trinta e 
oito) alunos inscritos. 

A frequência mínima para candidatar-se à Profissão de Fé e Batismo é de 75% 
(setenta e cinco por cento) e o link para acesso à Sala de Aula Virtual é 
encaminhado aos alunos inscritos, via whatsapp, cerca de 15 (quinze) minutos 
antes do início das atividades de cada domingo. Não perca esta oportunidade 
de crescer no conhecimento do Senhor Jesus e de preparar-se para ser 
membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Caso você tenha 
interesse em participar, entre em contato com a Secretaria da Igreja ou com o 
Pb. Valério Márcio (99204 8225). Sua participação será motivo de grande 
alegria para nós.
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DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
Natal, a vitória sobre o medo

  

O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas 
vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a 
luz. O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos os anos, 
o período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor 
nos deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna." (João 3.16). 

O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão 
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós.  Com 31 mensagens dedicadas a 
contar a incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial 
na Vitória sobre o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar 
e alcançar vidas.

O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à 
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  Os 
exemplares deverão chegar em novembro, mas os irmãos já podem fazer 
os pedidos através do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273. 
4201 ou disquepazbh@gmail.com.

Não perca tempo e encomende logo o "Cada Dia Natal" para presentear a 
quem você ama. 

mailto:disquepazbh@gmail.com
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ANIVERSARIANTES 

20/09
Flávia Cunha Campolina Bissaco 

Paulo Penido Neto
Silvio Renato de Oliveira 

21/09
Cláudia de Souza Cezar

Marcos Egg Freire 

22/09
Ana Franco Rodrigues

Estela Dalva Borja Bessa 
Mariza Menezes de Paiva Ferreira

23/09
David Matos Caldeira Eller 

Henrique Dias Lopes 
Ivan Barbosa Câmara

Marilia Pitta Costa de Souza Maciel 
Valter Sampaio 

24/09
Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage

Neila Suely Campos Barbosa Câmara

26/09
Isabela Lourenço de Souza Fleming 

Lílian Rute Bergamo
Maria Helena Bernardes 


