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MENSAGEM PASTORAL  

A partir da experiência de libertação 
exper imen tada  pe lo  homem 
gadareno endemoniado, conforme 
registrado em Lucas 8.26-39, somos 
lembrados do poder eficaz da graça 
divina sobre pecadores e, assim, 
somos estimulados  para atuarmos 
como agentes dessa maravilhosa 
graça, na esperança de vermos 
muitas outras pessoas sendo 
alcançadas pelo Evangelho e sendo 
alcançadas pela redenção que 
somente Cristo pode trazer aos 
pecadores.

Já afirmo inicialmente que o nosso 
propósito diante do desafio das 
inúmeras pessoas perdidas e 
escravizadas pelo maligno, vivendo 
de forma pecaminosa, não se 
encerra em apenas lhes falarmos do 
Evangelho, mas na verdade o 
anúncio deste Evangelho a elas é 
para que se inicie em suas vidas um 
processo que só se encerrará no 
encontro glorioso com Cristo (Fp 1.6). 

Este processo, que terá seu desfecho 
na Glória, consiste basicamente na 
restauração da perfeita imagem de 
Deus no homem, através do serviço 
ao Senhor Jesus (Rm 8.29), pela 
ação eficaz da sua obra, a única 
maneira de neutralizar o poder 
devastador do pecado em nós, 
inclusive em relação a Deus (Rm 
5.10-12). 

A RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE DEUS COMO META
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Costuma-se chamar este processo 
de santificação, o qual é fruto da 
graça de Deus operando eficazmente 
para uma crescente transformação 
de nosso ser (2Co 3.18). Apesar de 
ser fruto da graça divina, esta 
transformação se processa com a 
ativa participação dos fiéis, os quais 
naturalmente haverão de persegui-lo 
como um reflexo da presença de 
Deus em suas vidas (1Jo 3.1-3) e isto 
é tão naturalmente esperado, que 
serve de indício da genuína 
experiência espiritual de conversão 
(1Jo 3.7-9).

Desta maneira, os cristãos, ao 
olharem para os incrédulos e ímpios 
que lotam as nossas cidades, não 
devem, a piori, interpretar suas 
condutas pecaminosas como 
evidentes sinais da preterição deles 
(Gl 1.23), ou seja, como se por isto, 
eles demonstrassem que não foram 
eleitos por Deus para uma vida 
diferente, pois tal conhecimento não 
nos é dado (Dt 29.29). Assim, não é 
saudável  nem recomendável  
procurar identificar aqueles que 
serão condenados por Deus por 
permanecerem endurecidos em sua 
incredulidade e pecados enquanto 
ainda estiverem vivos (Hb 9.27), já 
que não sabemos quais são os que 
podem ser alcançados pela imensa 
misericórdia de Deus (Ef 2.3,4,10; 
Rm 11.23).
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Antes, devemos seguir a Cristo, que 
mesmo ciente dos decretos divinos, 
não apenas convida a todos (Mt 
11.25-30), mas se compadece das 
pessoas que estão e permanecem 
escravizadas em seus pecados, 
rejeitando a oportuna ocasião da 
visitação divina (Lc 19.41-44) e cujo 
deleite do coração seria acolhê-los 
amorosamente (Lc 13.34).

Caso tenhamos o nosso coração 
despertado piedosamente pela graça 
divina, a certeza do soberano poder e 
m i se r i có rd i a  de  Deus  pa ra  
t r a n s f o r m a r  p e c a d o r e s  e m  
instrumentos santos para a sua glória 
deve nos impelir, assim como o fez ao 
seu Filho Jesus Cristo, a ir em direção 
aos perdidos (Mc 6.34). 

Ainda que um convertido não saiba 
se um outro pecador também virá a 
Cristo, pois nem uma pessoa que 
venha a se converter depois de 
casada pode ter a certeza de que 
trará a Cristo o seu cônjuge pagão 
(1Co 7.16), ele deve se empenhar por 
evangelizar os incrédulos com a 
esperança de alcançá-los, na certeza 
de que, diferentemente da sua, a 
misericórdia divina é absolutamente 
eficaz para trazer a si quem ele quiser 
e quando quiser (Rm 9.15,16). Sendo 
assim, lembremos que embora 
algumas conversões pareçam 
impossíveis, para Deus não o são (Mt 
19.25,26).

Portanto, devemos realizar as 
missões urbanas buscando através 

delas a restauração da imagem de 
Deus na vida dos que hão de se 
converter, sem nos esquecer de que 
não devemos sentenciar previa-
mente ninguém à entrada ou à 
exclusão no reino de Deus, mas 
devemos ir em busca de todos, sejam 
aqueles que entendemos como 
socialmente aceitáveis, sejam os 
marginalizados e inconvenientes, 
como o homem geraseno, porque 
dentre estes há muitos escolhidos 
(Mt 22; 1Co 1.27,28), os quais serão 
alcançados pela Igreja fiel nesta 
tarefa missionária, a qual se 
empenha por ver completamente 
arrebanhada   toda   a   noiva   de 
Cristo,   para  as  bodas   do   
Cordeiro (Ap 19.7-9).

Juntamente com outros irmãos em 
Cristo, analise quais são os grupos 
de pessoas que estão à margem da 
sociedade e da Igreja e que 
poderíamos nos empenhar em 
a l c a n ç a r  c o m  o  E v a n g e l h o  
transformador do Senhor Jesus. 
Discuta quais são as dificuldades que 
temos para receber pessoas que 
comumente não estão presentes na 
Igreja. 

Pense numa proposta para alcançar 
e discipular pessoas que hoje estão 
fora da Igreja e empenhe-se em 
realizar algo com esse objetivo, sob a 
graça de Deus e a iluminação do 
Espírito.

Rev. Raimundo M.Montenegro Neto
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

22 de novembro de 2020 - Dia do Músico 
"Exultai, ó justos, no SENHOR! Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o 
SENHOR com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-
lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Bendirei o SENHOR em todo o 
tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios." (Salmos 33.1-3).

A SAF parabeniza aos nossos irmãos que atuam no ministério da música, 
agradecendo a Deus por sua imensa bondade em nos dar acesso a esta arte 
que nos enleva e nos permite louvá-lo. Que possamos sentir cada vez mais o 
crescimento da "música da vida" e que nossos músicos sejam instrumentos 
afinados pelo Criador. Nesta oportunidade, por meio dos "pares de oração", a 
SAF colocará a vida de cada irmão que participa como músico e/ou corista em 
nossa Igreja diante do Trono da Graça de Deus. 

REUNIÃO VIRTUAL DA COMISSÃO EXECUTIVA
Dia 24/11, terça feira, às 15 horas – Contamos com as irmãs da Diretoria, 
Coordenadoras de Departamentos e Secretárias para nossa reunião mensal. 
Aguarde o envio do link para acessar o aplicativo Zoom. Sua presença, ainda 
que virtual, é muito importante.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
Dia 24/11, terça feira, (cada departamento escolherá o melhor horário para o 
grupo)

Mês de Novembro  – Ações de Graças
"Perseverai na oração, vigiando com ações de graças." (Cl 4.2) 
No dia 26 comemoraremos o Dia Mundial de Ações de Graças. Elevemos 
nossas mãos aos céus e agradeçamos as bênçãos sem medida que 
recebemos do Senhor, nosso Deus e Pai, neste ano de tantas dificuldades e 
calamidades.

Motivos de oração:
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa Igreja;
✔Suplicando pelo restabelecimento dos enfermos e suas famílias que atravessam 
tempos de adoecimento e pela providência divina para que profissionais 
competentes assumam os cuidados da saúde de nossos irmãos;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos trabalhadores em hospitais, pelos 
nossos irmãos profissionais dessa área, que estão na linha de frente no socorro e 
cuidados à população, pelo pessoal da limpeza urbana e pelos profissionais da 
segurança pública;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na vida 
empresarial; 
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✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas Sociedades Internas e 
pela liderança da Igreja;
✔Pelos projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos nesses tempos 
de pandemia;
✔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: 

RETRATO DO NOVO CORAÇÃO
"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem 
as fontes da vida."  (Livro dos Provérbios, cap. 4, verso 23)

Queridas irmãs, estamos na era da fotografia. Tiramos fotos de tudo. Do nosso 
prato de comida, das flores de nosso jardim, na academia de ginástica e em 
muitas de nossas reuniões da SAF. Procuramos o melhor ângulo e apagamos 
aquelas fotos que não gostamos. Fiquei pensando na possibilidade de 
fotografarmos (retrato é antigo, não é mesmo?) o nosso coração. Como deve 
ser o coração de uma pessoa que nasceu de novo? 
Seguem algumas reflexões a respeito:

Busca a Deus (2 Cr 19.2; Ed 7.10) – nos dois versículos citados encontramos a 
mesma disposição do coração, de Josafá e de Esdras, para buscar ao Senhor. 
Um novo coração tem sede de Deus e de sua Palavra.
Confia no Senhor (Sl 112.7) – Assim nos afirma o Salmo 125.1. O monte Sião 
estava no local onde o templo havia sido construído e como a habitação de 
Deus, ele representava estabilidade, ordem e perseverança. O novo coração 
confia em Deus e permanece firme e resoluto em face dos problemas. 
(Tg 1. 2-8)
Alegra-se em Deus (1 Sm 2.1; Zc 10-7) – Ana louva a Deus pelo poder dele, pois 
ela acompanhou o cumprimento de seu voto com uma jubilosa ação de graças. 
Como nos afirma o apóstolo Paulo, em Filipenses 4.4, "alegrai-vos sempre no 
Senhor; outra vez digo: alegrai-vos", pois a alegria daquele que possui um novo 
coração não depende das circunstâncias, está no Senhor.
É reto para com Deus (1 Rs 8.61) – O novo coração é preocupado em andar 
segundo o que diz a Palavra de Deus. O Salmo 119.11 afirma "guardo no 
coração as tuas palavras, para não pecar contra ti."
Obedece a Deus e a sua Palavra (Rm 6.17) – Em 1 Samuel 15.22 o Profeta faz 
uma pergunta a Saul e em seguida ele mesmo dá a resposta: "Tem, porventura, 
o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça 
à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, 
melhor do que a gordura de carneiros." 
Quem tem um novo coração obedece a Deus e à sua Palavra.
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Normalmente, amadas irmãs, queremos mostrar nossas fotos para que outras 
pessoas vejam. E o retrato de nosso coração? Podemos mostrar?
Queridas, tudo flui do coração. Vejam Mateus 12.35, Marcos 7.21, Romanos 
2.29, Tiago 3. 13-18. 

Guarde o seu coração para que dele sempre jorrem fontes de vida.

(Leila Judite dos Santos Reis, SAF em Revista, ano 64 (julho/agosto/setembro 
2018)

Com gratidão

Rosane Arumaa - Presidente

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. 

BATISMO INFANTIL
  

"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
No Culto Matutino de hoje, recebemos com muita alegria a pequena Lara 
Castellani Reis para o Sacramento do Batismo.  Pais: Marcony Vinícius 
Teixeira Reis e Ariane de Oliveira Castellani Reis. Avós paternos: Didison dos 
Reis e Eliane Mara Teixeira dos Reis. Avós maternos: Ari Castellani (in 
memorian) e Rute Maria de Oliveira Castellani.

Louvamos a Deus pela vida preciosa desta querida família, e em especial da 
pequenina Lara. Rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ela cresça 
em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 
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SEGUNDA-FEIRA - DIA DE ORAÇÃO
  

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 a Deus as necessidades e 
preocupações dos nossos irmãos e ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do 
amor ao próximo. Veja a seguir as oportunidades oferecidas para que você 
possa desfrutar desses momentos de comunhão e enlevo espiritual:

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: das 
18h às 19h. Todo o protocolo de segurança sanitária já utilizado nos Cultos será 
observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que 
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos 
grupos de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.

INTERCESSÕES: ORAI UNS PELOS OUTROS
  

Na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos 
nossos irmãos e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor de Deus pelo 
nosso próximo.

Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou pela libertação do seu 
povo do cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e 
fez especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de constante intercessão.

Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Continuemos 
as nossas intercessões em favor de nossos amados irmãos de todas as idades, 
os enlutados, aqueles que estão enfermos ou em recuperação de sua saúde. 
Lembremos sempre das recomendações da Palavra de Deus através do 
Apóstolo Paulo: "Orai sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por nós..., em 
tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graças".

Embora, como nos diz Tiago, interceder seja colocar-se no lugar do outro e 
pleitear a sua causa como se fora sua própria (5.16), não devemos nos esquecer 
que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão. 
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
  

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". 
(Sl 46.1) 

No último dia 13 foi chamado à presença do SENHOR, aos 83 anos de idade, 
o Sr. Antônio Fialho Galvão, esposo de nossa querida irmã Maria Ermínia, pai 
de nosso Diác. Carlos Galvão.   

O Sr. Antônio sofreu um infarto e, submetido a um cateterismo, não 
respondeu ao procedimento, vindo a falecer. O velório e sepultamento de 
seu corpo aconteceram no sábado dia 14.  O Rev. Edson representou nossa 
Igreja, levando uma palavra de consolo e conforto aos familiares.

À toda família enlutada, e em especial à nossa irmã Maria Ermínia e ao 
Diác. Carlos, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao 
Senhor doador e mantenedor da vida, o consolo de seu Santo Espírito. 

Oremos em favor destes queridos, na certeza de que o Deus de toda 
consolação haverá de continuar efetuando essa bendita obra na vida de 
cada um dos queridos irmãos. (2 Co 1.3-7, Sl 46, Sl 23, Fp 1.19-26, 1 Ts 4.13-
18)

AGRADECIMENTO
  

"Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma 
se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as 
calamidades." Sl 57.1 

Maria Ermínia de L. Galvão e seus filhos Diácono Carlos, Antônio Júnior e 
Fernando agradecem a toda Igreja pelas orações e mensagens de conforto, 
que tem nos consolado e dado forças neste momento tão difícil. 

Damos graças a Deus pela bondade de toda a Igreja e também por sua 
infinita misericórdia em nossas vidas. Um agradecimento especial ao nosso 
Pastor, Rev. Edson, que nos levou uma preciosa mensagem durante o 
velório do esposo e pai Antônio F. Galvão.
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QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO 
DOUTRINÁRIO PRESENCIAL

  
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma 
presencial, no horário tradicional das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não 
puderem vir ao templo, poderão acompanhar os estudos pelo canal da Igreja 
no youtube. 
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.  

CANTATA DE NATAL – 25/12
  

Cumprindo protocolo sanitário e com o devido distanciamento e uso de 
máscaras, estamos convidando os irmãos que quiserem participar da nossa 
Cantata de Natal para participar dos ensaios que se iniciam a partir desta 
segunda-feira, 23/11, às 20h. A apresentação da Cantata será no Culto de 
Natal do dia 25/12, às 20h. Procure o Regente Wéberson responsável pela 
preparação da Cantata pelo número de telefone 99899.9706. 
Participe conosco. Vinde Cantai: Jesus Nasceu!

CULTO DE GRATIDÃO  
"DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS"

  
"Porque tudo vem de Ti..." (Primeiro Livro das Crônicas, cap. 29, verso 14b)
Quarta quinta-feira do mês de novembro, 26/11. 

Costumeiramente nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feira do mês de 
novembro, para prestar Culto de Ação de Graças a Deus pelas suas dadivosas 
bênçãos concedidas a todos nós. Portanto, solicitamos a todos os irmãos que 
anotem em suas agendas: dia 26/11, às 19h30, estaremos juntos, na 
comunhão dos santos, rendendo graças ao Criador e Mantenedor de nossas 
vidas, reconhecendo assim que tudo vem de suas dadivosas mãos. 
Infelizmente, em virtude do contexto pandêmico, não teremos a costumeira 
confraternização no Salão João Calvino, mas nossa alegria está em cultuar o 
nome excelso do SENHOR em gratidão pelas dádivas recebidas. 
Recomenda-nos o apóstolo Paulo: "Em tudo, dai graças, porque esta é a 
vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco". 1 Ts 5.18 
Não perca esta oportunidade!
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SANTA CEIA PARA OS IRMÃOS IDOSOS
  

Amados Irmãos! 
Buscando atender aos irmãos idosos na Ministração da Santa Ceia nestes 
tempos de pandemia, estamos recebendo esses irmãos no templo, durante a 
semana, para esse momento singular. Os irmãos idosos que assim o 
desejarem, poderão fazer contato com o Rev. Rogério Bussinger pelo número 
3273.7044 para agendar a Ministração. Que nosso bondoso Deus seja 
glorificado e os irmãos abençoados neste momento singelo, mas altamente 
significativo para a vida do crente, verdadeiro "banquete espiritual". 

PREGAÇÃO EXPOSITIVA
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 o Rev. Edson está trabalhando com a Igreja 
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?

Neste domingo, mercê de Deus, estudaremos o capítulo 7, versos de 1 a 14, 
deste 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. Que o SENHOR continue nos abençoando neste 
objetivo e nos concedendo crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu 
Excelso Nome. Oremos e participemos. 

CLASSE VIRTUAL DE CATECÚMENOS 
  

 "... e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." (Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo João, cap. 8, verso 32)
Com alegria, louvamos a Deus pela Classe Virtual de Catecúmenos. Cerca de 
trinta alunos têm frequentado regularmente a Classe, conhecendo melhor a 
Palavra de Deus e as Doutrinas básicas de nossa denominação. Oremos em 
favor do Pb. Valério, que conduz aquela classe e em favor dos alunos, para que 
Deus os ilumine e oriente e o nome do Senhor Jesus seja cada vez mais 
conhecido e exaltado.
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CHEGOU O 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 
chegaram. Os irmãos já podem procurar a Missionária Suely após os cultos 
matutino e vespertino, pelo telefone 3273. 4201 ou pelo endereço eletrônico 
disquepazbh@gmail.com.

Não perca tempo, adquira logo o seu e aproveite a oportunidade para adquirir 
mais exemplares e presentear a quem você ama. 

mailto:disquepazbh@gmail.com
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ANIVERSARIANTES 

22/11
    Paulo Pereira Arumaa
    Tiago Figueiredo Alves 

23/11
    Ariane de Oliveira Castellani Reis 

    Izabela Ferreira de Figueiredo Alves 
    Marcia Vieira Alves Gomes 

24/11
    Marcos Vieira de Souza 

    

25/11
    Beatrice Terenzi de Oliveira Santos 
    Letícia Nolasco Villa Lobos Mota 

    Miriam Costa Medeiros dos Santos 
    Nei Ovídio dos Santos Lopes 

26/11
    Cláudia Vargas Araújo Ribeiro 

27/11
    José Ribeiro Sobrinho 

    Martha M de Amorim Campos 
    Rubem Vieira Alves

28/11
    Mariana Rocha E. Miranda 


