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MENSAGEM PASTORAL 

de destaque, holofotes, mas sim, dispostas 
para servir em obediência ao ensino de Cristo 
que instruiu seus discípulos dizendo que maior 
é aquele que serve. Ele, o próprio Jesus, veio 
ao mundo não para ser servido, mas para servir 
e dar a sua vida em resgate por muitos, Mc 
10.45. As verdadeiras auxiliadoras são 
piedosas, irmãs de oração, mulheres que não 
negociam os valores do reino. Em um mundo 
depravado, onde a sociedade busca 
desenfreadamente satisfazer os desejos 
carnais e hedonistas, a mulher presbiteriana 
rejeita decididamente as obras da carne, e 
busca desenvolver o fruto do Espírito, que é 
amor,  a legr ia ,  paz ,  longan imidade,  
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 
(Gl 5.22-23)

As verdadeiras auxiliadoras estão sempre 
dispostas para o trabalho. Não importam as 
circunstâncias, estão sempre alegres e 
destemidas. Como diz aquele antigo cântico: 
“Não olho as circunstâncias, não, não, não, olho 
o seu amor. Não me guio por vista, alegre 
estou”. Assim são as mulheres presbiterianas. 
Sabem exercitar a boa mordomia. Sabem que o 
tempo e as oportunidades não devem ser 
desperdiçados e, tendo as forças renovadas 
pelo Senhor, trabalham com muita vontade e 
determinação. Elas, conhecem o Deus a quem 
servem e sabem que aqueles que esperam no 
SENHOR renovam as suas forças, sobem com 
asas como águias, correm e não se cansam, 
caminham e não se fatigam, Is 40.31.

São elas verdadeiras testemunhas do 
evangelho de Cristo. Proclamam o evangelho 
com intensa alegria e firme convicção. Refletem 
a luz de Cristo e são perseverantes na 
tribulação, sabendo que possuem um Pai no 
céu que vela por suas almas.

As verdadeiras auxiliadoras revestem-se de 
humildade, afinal, sabem pela Palavra que o 
SENHOR resiste aos soberbos, mas aos 
humildes concede a sua graça, 1 Pe 5.5. Não se 
e n v e r g o n h a m  d o  e v a n g e l h o ,  p o i s  
compreendem que ele é o poder de Deus para a 
salvação de todo o que crê, Rm 1.16. Firmadas 
na soberania de Deus elas sabem que o 
trabalho que realizam não é em vão, por isso, 
são abundantes na obra do SENHOR. 

2º DOMINGO DE FEVEREIRO – DIA DA MULHER PRESBITERIANA

No calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
o segundo domingo de fevereiro é reservado 
para celebrarmos o Dia da Mulher  
Presbiteriana. Este dia começou a ser 
celebrado a partir do Primeiro Congresso 
Nacional das SAFs, realizado em 1941, na IP 
do Riachuelo, Rio de Janeiro (RJ). Ficou 
resolvido naquele Congresso adotar o segundo 
domingo do mês de fevereiro como o Dia da 
Mulher Presbiteriana. A data escolhida foi uma 
homenagem a D. Cecília Siqueira, que 
aniversariava. D.Cecília era a Secretária Geral 
do Trabalho Feminino, cargo em que 
permaneceu por mais de quinze anos 
consecutivos, de 1938 a 1954. Líder influente, o 
trabalho feminino sempre ocupou destacado 
lugar em seu ministério como mulher, mãe e 
esposa de pastor. Viajou pelo Brasil, 
participando de Congressos, organizando 
SAFs, Federações e Confederações Sinodais. 
Quando deixou o cargo de Secretária Geral, o 
Supremo Concílio de 1954, reunido em Recife, 
PE, atendendo ao pedido da Confederação 
Nacional do Trabalho Feminino, oficializou, 
então, o 2º domingo de fevereiro como o Dia 
Nacional da Mulher Presbiteriana.

Falar da mulher presbiteriana é falar de uma 
mulher virtuosa, assim como a sabedoria 
proverbial nos ensina, Pv 31. O trabalho que 
nossas mulheres virtuosas desempenham seja 
na esfera local, regional, nacional e também 
transcultural é deveras importantíssimo. A SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina) em nossa 
denominação é exemplo para as demais 
sociedades internas da Igreja. Quem 
acompanha, sabe que basta examinar os 
relatórios e ficamos  impressionados com a 
ternura, dedicação, zelo, e garra evidenciados 
por nossas irmãs. Não obstante a importância 
da SAF, a data que faz parte do calendário 
oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil abrange 
as mulheres presbiterianas de todo o Brasil, 
pertencentes ou não à Sociedade Auxiliadora 
Feminina.

As verdadeiras auxiliadoras são mulheres 
autênticas no exercício de sua vocação, 
contribuem de forma expressiva em todas as 
oportunidades, não apenas nas grandes, mas 
também naquelas que muitas vezes são 
pequeninas aos olhos da maioria.  As 
verdadeiras auxiliadoras não estão em busca
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SOCIEDADES INTERNAS

Conhecem a recomendação do apóstolo Paulo 
aos coríntios quando afirmou: Portanto, meus 
amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e 
sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 
é vão, 1 Co 15.58. A Mulher Presbiteriana, pela 
sua atuação diligente é bênção no lar, na Igreja 
e na sociedade. É sempre reconhecida por sua 
competência, dinamismo e zelo. Não foge 
diante dos desafios, antes, de joelhos aos pés 
de Cristo, suplica orientação para conduzir-se 
em todas as situações, tendo sempre uma 
palavra oportuna e edificante, sempre com o 
santo propósito de glorificar a Deus, afinal ela 
sabe que esse é o fim principal de todos nós.

Rev. Edson Costa Silva

No Dia da Mulher Presbiteriana, rendemos 
muitas graças a Deus por todas as mulheres de 
nossa Primeira Igreja, que Ele bondosamente 
chamou para fazer parte desta valiosa família 
lavada pelo precioso sangue de Cristo. Que o 
SENHOR, Pai de infinitas misericórdias, 
continue a revestir de poder e graça estas 
servas virtuosas, para que elas permaneçam 
proclamando a mensagem do Reino de Deus e 
abençoando nossas vidas pelo santo e fraterno 
convívio.  

Neste dia,  abraçamos estas servas 
destemidas.  Parabéns, Mulher Presbiteriana!

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Mas, como está escrito: Nem olhos viram, 
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou 
em coração humano o que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam.”  
I Coríntios 2.9

Queridas irmãs,
Excepcionalmente nessa terça-feira, não 
teremos nossas  reuniões  de oração, devido 
ao feriado de Carnaval, mas estaremos 
orando como de costume em nossas casas

No segundo domingo de fevereiro 
comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. 
A vocês mulheres presbiterianas desejamos 
que o nosso Pai Celestial continue a abençoar 
cada uma de vocês como Ele tem feito 
durante todos esses anos e que possamos ter 
um coração sempre grato a Ele por tudo que 
tem feito por nós.

Que possamos sempre buscar a Deus todos 
os dias de nossas vidas, pois assim seremos 
mulheres fortes e guerreiras, mulheres de fé e 
coragem.

Feliz dia da Mulher Presbiteriana!

PREGAÇÃO EXPOSITIVA

Um sermão expositivo é aquele que toma o 
ponto principal de uma passagem da 
Escritura, faz dele o ponto basilar do sermão e 
o aplica à vida das pessoas. Na pregação 
expositiva o pregador diz, o que a Bíblia diz, e 
não o que ele quer dizer. Na pregação 
expositiva o pregador não usa o texto como 
pretexto para dizer o que quiser. Em outras 
palavras, um sermão expositivo expõe o 
significado de uma passagem da Escritura e 
mostra a sua relevância para a vida dos 
ouvintes. 

Isso significa que um sermão expositivo não 
precisa focar apenas em um ou dois 
versículos, mas sim na passagem como um 
todo. Ele não confunde o ponto principal da 
passagem. Em nossa Igreja primamos pela 
pregação expositiva da Santa e Bendita 
Palavra de Deus.  
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CORAIS DA IGREJA

Você que aprecia a boa música e deseja louvar o Senhor com este dom tão precioso, ingresse em um 
dos corais de nossa Igreja. Participe deste precioso ministério para honra e a glória de Deus.

Coral da Igreja
O Coral da Igreja reúne homens e mulheres. Ensaio toda terça-feira, no templo, às 20h

Coral Feminino
Ensaio toda quarta-feira às 20 horas e reunião de oração às 19h30min

Coral Masculino
Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico. Esperamos pelos coristas para o 
Estudo Bíblico das 19h30min

Coral Jovem 
Reúne a juventude, adolescentes e jovens. Ensaio toda segunda-feira às 20h30min, após a reunião 
de oração.  Esperamos por todos os coristas para participarem da reunião de oração às 19h30min 

Coral InfantoJuvenil
Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos domingos às 17h20min na sala 406, quarto 
andar. Esperamos por todos vocês com muita alegria e entusiasmo. (Em virtude do feriado deste final 
de semana, neste domingo, 11/02, não teremos ensaio). 

CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o 
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão..., Por 
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o 
cálice”. 1 Coríntios 11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua 
expectação. Neste domingo, segundo domingo do mês, 11/02, 
por ocasião do culto matutino, estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor, para participarmos deste banquete espiritual. 
Preparemo-nos, pois, para este singular momento!

GRAVAÇÕES DISPONIBILIZADAS 

Os sermões em nossa Igreja são todos gravados. Coloco à disposição dos interessados um pen 
drive contendo todos os sermões de 2017, algumas aulas da escola dominical no templo, 
conferência 5 Solas da Reforma promovida pela UPH, série de conferências do aniversário da 
Igreja, conferência da Escola Dominical, workshop sobre Missões Urbanas evento do Sínodo 
Belo Horizonte, culto celebrativo dos 500 anos da Reforma Protestante, seleção de 113 hinos. 
São mais de 250 arquivos em Mp3. 

Preço por unidade R$ 50,00, pedidos comigo ou na livraria, com pagamento antecipado.
Diác. Sérgio Maciel.



5

ESCOLA DOMINICAL – 2018 EM CLASSES. PRÓXIMO DOMINGO 18/02

É com enorme alegria que anunciamos o reinício das 
atividades regulares da Escola Dominical no ano de 2018!  
Próximo domingo, 18/02. Novas classes, currículos 
reformulados e muitas outras novidades foram preparadas 
para dar a todos os membros da igreja e aos nossos 
visitantes um ensino de qualidade, que possa cumprir o 
objetivo primordial do ensino da Palavra: a aplicação das 
verdades bíblicas que levam o aluno a um conhecimento 
experimental de Cristo, sendo um instrumento de Deus para 
o crescimento espiritual e a formação do caráter cristão. 
Participe com assiduidade, pontualidade e entusiasmo na 
construção desse edifício santo que é a Igreja do Senhor 
Jesus.

Para esse ano, 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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AULA EM CONJUNTO NESTE DOMINGO

Neste domingo, 11/02, em virtude do feriado 
prolongado, teremos aula conjunta no Templo 
com o Rev. Edson. 

Participe conosco deste momento de 
crescimento espiritual. 

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Celia Paiva
Rua Estados Unidos 127/401 - Sion
Tel.: 3284.5906

Equipe 2:
Anita Soares Borja 
Rua Ubá, 675 - Floresta
Tel.: 3444.4880

Próximo domingo
Equipe 1: 
Silvia A. Lopes 
Rua Rio Grande do Norte 6052/1201 
Funcionários
Tel.: 3224.2641

Equipe 2:
Ismaília Moura Nunes
Av. Carandaí 353/1201 - Funcionários
Tel.: 3282.7173

 

ACAMPAMENTO DA UMP

Desde sexta-feira, 09/02, os jovens de nossa 
Igreja estão no acampamento Ebenézer em 
retiro espiritual. 

O preletor que foi especialmente convidado 
para falar aos nossos jovens é o Rev. Marco 
Antonio Baumgratz, da IP Nacional de Brasília. 

Pedimos à Igreja que ore em favor do 
acampamento, da Diretoria, do Rev. Raimundo, 
pastor que acompanha a juventude, dos 
orientadores, enfim, de todos os acampantes 
que estarão neste retiro.  

ACAMPADENTRO DA UPA

Como em anos anter iores, nossos 
adolescentes durante os feriados de carnaval 
participam do “acampadentro”, aproveitando 
esses dias para se refugiar em oração e no 
estudo da Santa Palavra de Deus.

Nossos adolescentes estarão indo para a 
casa do presidente Mateus Falcão nos dias 11 
a 13/02.  Se você adolescente, ainda não fez a 
sua inscrição, ainda dá tempo. Faça contato 
com a diretoria e participe!

ABERTURA DAS ATIVIDADES 
UCP/UPJ 2018

No dia 03 de março, sábado, das 15 às 17 
horas, no salão social de nossa Igreja, 
teremos nossa programação de abertura das 
atividades da UCP/UPJ. 

Convidamos a todas as crianças e pais para 
participarem juntos, pois será uma 
programação em família. 

Em seguida, teremos a oportunidade de nos 
confraternizar e para isso, pedimos que cada 
família contribua com um prato de salgado ou 
doce. Será um momento de instrução na 
palavra e descontração para as famílias. 
Participem conosco!

AGENDA SEM ALTERAÇÕES NESTE 
DOMINGO 11/02

Neste domingo, 11/02, teremos nossos 
momentos de Escola Dominical em conjunto 
e culto matutino e vespertino sem alterações, 
não obstante, as dificuldades de locomoção 
pelas movimentações e aglomerações dos 
blocos carnavalescos ao derredor de nossa 
Igreja. 

Pedimos aos irmãos que orem para que 
tenhamos condições de louvar o Santo e 
Excelso Nome de Nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. 

A Ele a Glória pelos séculos dos séculos, 
amém. 

https://maps.google.com/?q=Rua+Estados+Unidos+127+ap+401+Sion&entry=gmail&source=g


7

PROFISSÃO DE FÉ – FILHOS DO PACTO E CLASSE DE CATECÚMENOS

Prepare seu filho (a) para a “Pública Profissão de Fé”
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a. “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando 
for velho não se desviará dele”. Pv 22.6

Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto, 
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos 
comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e 
disciplinar seus filhos.  Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade 
com a ajuda da igreja.  Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como 
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar mais 
íntimo e uma rica porta de comunicação entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade: A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação 
específica sobre esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir 
como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, os pais já podem começar a 
conscientizar seus filhos de forma mais contundente sobre o que significa crer em Cristo e as 
responsabilidades que estão aí relacionadas.  A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 
anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos 
idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo: A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus 
Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser 
tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e outras importantes bênçãos da graça 
de Deus estarem envolvidas, requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar 
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos, não 
desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de 
quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta importantíssima 
tarefa.

c) Instrução dada pelos pais: O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos 
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de 
serem examinados.

d) Exame: Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos 
serão examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha 
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o 
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência 
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.   

CLASSE DE CATECÚMENOS – PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

Você que tem freqüentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é 
na classe de catecúmenos! Lembramos a todos que esta classe visa não somente a preparação 
para a pública profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se tornar membros 
de nossa Igreja vindos de outras denominações.
Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do 
século XVI, sua forma de governo, suas convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja 
de Cristo. 
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma Igreja local por coerção de 
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de 
preparo oferecido a todos!Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você 
será matriculado.
As aulas terão início no próximo domingo de fevereiro, dia 18/02 às 9h – terceiro andar.



Ana Liz G. Milagres 
José do C. V. de Oliveira 
Lincoln S. Klein 
Marcelo R. Campolina
Paula Alves S.do Carmo 

11/02

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

Andréa M. de O. Mafra 
Eraldo César do Carmo 
Estela Grossi Pena  
Maria José de A. Melo 
Marize Vieira A. Santos 
Patricia Duarte L .Freitas
Rosa Sandra S.Ziller 

12/02

Daniel Aguiar de Ávila 
Eduardo B. L.  Cunha  
Fabrício L. C.Casteluber  
Fauzer de O.Barbosa 
Isliê Bastos de Carvalho  
João M. C. dos Santos 
Larissa S. de O. dos Reis 
Lorena Soares de Oliveira 

13/02

Paulo Ricardo F. Boy 
Valter José Lopes

14/02

Elthon Duarte Séllos 
Matheus Ferro Cali 
Nicole Lobenwein Freitas
Sophia V. dos Reis P. Monteiro 
Theodoria Horstt Bacelar 

15/02

Bárbara C.de Carvalho 
Emanuella Corrêa 
Jacqueline R. Araújo 
Leila Maria R. Simões 

16/02

Davi Crysthian S. Purcino  
Luiza Lehman Toledo

17/02


