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MENSAGEM PASTORAL  

"Rogo-vos, pois, irmãos, pelas 
m i s e r i c ó r d i a s  d e  D e u s ,  q u e  
apresenteis o vosso corpo por 
sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto racional." 
(Romanos 12.1)

Diante da diversidade de Igrejas e de 
diferentes formas de culto em nossos 
dias, faz-se necessário que o servo de 
Deus procure fazer o melhor para o 
SENHOR e busque informações que 
lhe dê direção mais segura quanto à 
forma de culto que seja agradável a 
Deus. João Calvino afirmava que, 
quanto a adoração comunitária, a 
sabedoria está no conhecimento que o 
homem deve ter de Deus e de si mesmo, 
sendo que este último é dependente do 
primeiro e é essa busca mesma que nos 
leva ao conhecimento de Deus.  

Consequentemente, o pensamento do 
R e f o r m a d o r  q u a n t o  a o  c u l t o  
congregacional, público, era que este é 
o lugar de conhecer a Deus. Então, tudo 
que diga respeito ao Culto deve gerar 
este conhecimento e para isso seus 
princípios devem ser extraídos da 
Escritura somente.

Este fato é comprovado na declaração 
que, embora muitos textos do Antigo 
Testamento, da Lei, e dos Profetas, 
façam expressa e evidente menção a 
Cristo, sem dificuldade, todos eles não 
pretendem outra coisa senão provar 
que Deus, o Criador do mundo, nos é 
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manifesto na Escritura, para que não 
andemos dando voltas, como que 
perdidos buscando outro deus 
desconhecido (At 17.23-28). 

Dessa declaração subtende-se que o 
Culto, e qualquer outra prática cristã, 
só pode transmitir conhecimento de 
Deus se for apoiado nas Escrituras, 
caso contrário, seria mero divagar, sem 
chegar "à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da 
estatura da plenitude de Cristo" (Ef 
4.13). Portanto, a centralidade das 
Escrituras no Culto é algo do qual não 
podemos prescindir.

Em sua exposição da Carta aos 
Romanos, comentando o primeiro 
verso do capítulo 12, João Calvino traz 
outro princípio regulador do culto, 
dizendo: “E se Deus só é corretamente 
adorado pelo prisma de seus 
mandamentos, então de nada nos 
valerão todas as demais formas de 
culto que porventura engendramos, as 
quais ele com toda razão abomina, 
visto que põe a obediência acima de 
qualquer sacrifício”.

Embora o ser humano deleite-se com 
suas próprias invenções e com suas vãs 
exibições de sabedoria, aprendemos 
que o Juiz Celestial declara, em 
oposição a tudo isso, por boca do 
Apóstolo Paulo, que o Culto que Ele 
mesmo ordena é racional, repudiando 
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tudo quanto contraria as normas de sua 
Palavra, considerando como mero 
e s f o r ç o  i n s e n s a t o ,  i n s í p i d o  e  
inconsequente. 

Diante dessa visão, João Calvino 
entendia claramente que o ponto alto 
do Culto era a pregação da Palavra, 
momento em que o próprio Deus fala, 
por ser ele o autor da pregação, bem 
como o  responsável  por  seus  
resultados.

Portanto, como Igreja do SENHOR, 
nós devemos a cada dia nos apoiar tão 
somente na Palavra de Deus, para por 
ela balizar nossos princípios de Culto, 

visando à Glória de Deus e o 
crescimento espiritual de sua Igreja.

Não troque o Culto por nada, pois o 
Culto é o lugar onde Deus fala com seu 
povo por meio de sua Palavra, 
portanto, é um lugar de instrução e 
edificação do povo que Ele separou 
para si. Por isso, obedeçamos à santa 
instrução do autor aos hebreus: “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. 

Rev. Edson Costa Silva 

SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
Dia 02/03, terça-feira 
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo

Motivos de oração
• Por nossa Pátria e seus líderes, por nossa cidade e em especial pelos cristãos, 
para que tenham liberdade de culto;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança, Pastores, Missionários e 
suas respectivas esposas que se dedicam ao trabalho do reino de Deus, pelos 
Seminários e Seminaristas;
• Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Presbíteros, Diáconos, Escola 
Dominical, Corais e Sociedades Internas;
• Pelo povo do Estado do Amazonas, em especial pela Igreja Presbiteriana de 
Manaus, para que nossos irmãos ali possam ser luz e sal diante dos graves 
problemas que sobrevieram aos amazonenses;
• Pelas famílias de nossa Igreja;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais, pelo retorno daqueles que se 
distanciaram da fé (mães de oração); 
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• Pelo fortalecimento das famílias que enfrentam a enfermidade de algum de 
seus entes queridos;
• Pelas famílias que vivenciam o luto; 
• Pelos profissionais da área da saúde, em especial os da linha de frente contra a 
pandemia; 
• Pelo acesso de todos os cidadãos à vacinas eficazes, de acordo com os grupos 
de riscos.

MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:

SOCORRO NA ANGÚSTIA
“DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.” 

(Salmo 46.1)

Todos nós, às vezes, passamos por momentos de sequidão espiritual, mas 
nosso DEUS está perto do Seu povo e pode prestar-nos ajuda e consolo. 

O Salmo 46 nos traz a certeza da fé e confiança em DEUS em tempos de 
instabilidade ou insegurança, pois em DEUS temos poder para enfrentar as 
incertezas e as lutas de cada dia. Refúgio é abrigo no perigo e nos mostra que 
somente ELE, o grande DEUS, é nossa real segurança nas tempestades da vida. 

Fortaleza é a força divina nas lutas contra inimigos, sejam visíveis ou invisíveis; 
fortaleza fala do poder de DEUS que deseja operar em nós, para nos capacitar a 
vencer os obstáculos da vida.

DEUS está ao alcance do seu povo. É um socorro que deve ser buscado em 
qualquer momento de necessidade, pois ELE nunca vai nos deixar sozinhos. 
Por isso, não precisamos ter medo nas agruras e dificuldades que nos rodeiam. 
Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, o autor bíblico nos declara essa 
mesma verdade: “Cheguemo-nos, com confiança, ao Trono da Graça, para 
que possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em 
tempo oportuno.”  Toda Honra e toda Glória ao nome do nosso DEUS.

(Contribuição do Departamento Noeme)
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente

REUNIÃO PLENÁRIA, QUARTA-FEIRA, 03/03 
Convidamos todas as irmãs e Sócias para a Reunião Plenária na quarta-feira, 
03/03, às 14h30, através da plataforma Zoom. Não percam!  
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FILHOS DO PACTO, UM PRIVILÉGIO DA FAMÍLIA DA ALIANÇA 

  
Os pais têm um grande privilégio de receber do SENHOR uma preciosa herança 
que são os filhos. Porém, esse privilégio é revestido de uma alta responsabilidade 
para com a educação religiosa deles (Dt 6.6-7). 

Temos na Bíblia o princípio didático, que cremos ser revestido de promessa, de que 
os filhos bem educados nos caminhos do Senhor não irão se desviar dele (Pv 22.6). 
Sendo assim, os pais devem guiar seus filhos através da instrução e do exemplo, no 
caminho da vida eterna.

A promessa da salvação não se restringe aos adultos, mas se estende aos filhos 
(At 2.39). Um pai ouve de Paulo que seu ato de fé em Deus abriria a porta da 
salvação a toda a sua casa (At 16.31); quando Zaqueu se converteu, Jesus declarou: 
“hoje veio salvação para esta casa” (Lc 19.9). Paulo diz que uma mulher crente 
santifica sua família a ponto dos seus filhos serem contados entre os “santos”
(1 Co 7.14).

Portanto, é nossa responsabilidade, como pais, apresentar nossos filhos ao 
batismo. É inadmissível estarmos no Pacto e nossos filhos não, pois eles são 
herança do SENHOR (Sl 127.3). Eles pertencem ao Senhor assim como nós, são 
filhos do Pacto. 

O Pacto, ou seja, a Aliança que Deus fez com seu povo, existe durante as duas eras 
(Antigo e Novo Testamento) e os filhos dos crentes, que eram obviamente, 
participantes do Pacto durante o Antigo Testamento, são da mesma forma, 
participantes durante o Novo Testamento. Deus determinou isso (ver Gn 17.10) e 
Ele não alterou seu Pacto (Sl 89.34), pelo contrário traça um paralelo específico, 
entre batismo e circuncisão (Cl 2.11-12); aqueles que eram circuncidados, que 
sejam agora batizados e admitidos no meio do povo de Deus, o povo da Aliança. 

BATISMO INFANTIL

  
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)

Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino, a pequena Elisa 
de Oliveira Rocha, filhinha de nossos irmãos Daniel Carneiro Rocha e Lorena 
Soares de Oliveira Rocha. Louvamos a Deus pela vida preciosa da Lia e rogamos ao 
Senhor que, à semelhança de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura e graça, 
diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 



6

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. 

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)

Quantos motivos Deus nos tem dado para orar. Listemos alguns: 

OREMOS:
- Em favor da economia do País, em favor dos desempregados, dos empresários, 
autônomos e trabalhadores que tiveram seus negócios afetados;
- Em favor das autoridades eclesiásticas para que tomem decisões sábias e em 
conformidade com a Santa Palavra;  
-  Pela cura plena daqueles que foram infectados e estão convalescendo;
- Pela erradicação desta pandemia, seja pelos meios ordinários (medicamentos e 
vacinas) ou pela ação sobrenatural de Deus;
- Em favor da Igreja do SENHOR, para que ela avance com o Reino de Deus, fazendo-o 
conhecido a todos os povos;
- Em favor do testemunho da Igreja neste momento de polarização do País, para que ela 
exale o bom perfume de Cristo cumprindo a sua Missão segundo a Palavra.

Lembremo-nos, pois, de que 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 – 19h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, às segundas feiras em novo 
horário: das 19h às 20h. 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
Segunda feira 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. 
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SERMÕES EM ECLESIASTES: VALORES versus FUTILIDADES

  
Como devemos viver a vida debaixo do sol? Como conciliar liberdade sem cair na 
libertinagem? Como os jovens devem viver em sua juventude?

Quando conduzidos na plenitude do Espírito Santo, temos o equilíbrio necessário para 
vivermos de forma sábia e prudente, afinal Ele é um Espírito de ordem. Ele traz consigo 
o “bom siso”. A Teologia verdadeira e, portanto, bíblica, determina o comportamento 
saudável.

No Culto Matutino, mercê de Deus, concluiremos a análise do Capítulo 11, deste 
preciosíssimo 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 DE CATECÚMENOS – NOVOS MEMBROS

  
Louvamos a Deus por mais um grupo de Catecúmenos que será recebido neste 
domingo, por ocasião do Culto Vespertino. Estes amados irmãos fizeram o Curso de 
Doutrina na Classe de Catecúmenos e após o Exame do Conselho, se apresentam para a 
Pública Profissão de Fé e Batismo, sendo assim recebidos e arrolados como Membros 
Comungantes de nossa Igreja.

A todos, as nossas boas-vindas! Nossa oração é para que o nosso Bondoso Deus, Pai de 
infinitas misericórdias, revista esses queridos na caminhada da fé, a cada dia, rumo à 
Canaã Celestial, sustentando-os e fortalecendo-os no serviço do Reino.

ESCOLA DOMINICAL 2021 

  
Amados irmãos, aprouve a Deus que a Escola Dominical (ED) começasse o programa 
de 2021 por meio virtual. No entanto, o Conselho da Igreja está atento quanto à 
evolução do cenário da pandemia, para que tão logo tenhamos condições, retornarmos 
com a ED presencial. O Conselho lida com decisões difíceis e para tanto pede as orações 
da Igreja por sabedoria do alto, contando sempre com a costumeira compreensão e 
colaboração dos irmãos em tempos tão difíceis. Louvado seja Deus que nos abençoa e 
conduz a sua Igreja sempre em triunfo.  

Classe de Apologética
No segundo domingo do mês de março daremos início a uma nova Classe em nossa 
Escola Dominical: a Classe de Apologética, com os Rev. Raimundo, Rev. Marco 
Antônio e Rev. Edson. No próximo Boletim traremos mais informações a respeito.  
Esperamos em Deus que toda a oportunidade de conhecimento de Sua Palavra 
redunde em louvor e glórias a Ele e transforme o nosso viver.
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POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA? 

  
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja, e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio 
dela. A vida cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem 
esperar e desejar o mesmo.

• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos 
Apóstolos e você verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja 
consigo mesmo.

• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é 
uma refeição para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1 Co 11.20, 33). Ao se 
tornar membro da Igreja, você manifesta o desejo de participar da Ceia do Senhor, 
verdadeiro banquete espiritual.

• O que devo fazer para me tornar membro? 
Você deve fazer o Curso da Classe de Catecúmenos. Na Classe de Catecúmenos, 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, preparando-se para a Pública Profissão de Fé. Acreditamos que 
ninguém deve buscar a membresia de uma Igreja local por coerção de quem quer que 
seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação para os que desejam ser 
arrolados como Membros Comungantes. Eis o meio de preparo oferecido a todos!

Em breve iniciaremos a Classe do primeiro semestre deste ano. Fique atento ao aviso 
que será postado em nosso Boletim e na palavra pastoral no templo.  

APP DA IGREJA E BOLETIM

  
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e demais visitantes que assim 
o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja 
pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de aplicativos para 
telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”. O aplicativo inclui a Bíblia, o Hinário 
Novo Cântico, o Boletim semanal da Igreja, além de notícias, comunicados e versículos 
bíblicos diários. 

Já o Boletim é o órgão oficial de comunicação da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH). Aqui são publicados os assuntos de interesse da comunidade dos 
santos que congregam na PIPBH de maneira clara, trazendo informações das diversas 
atividades da Igreja, bem como a Palavra Pastoral, onde somos levados a refletir em 
assuntos importantes para nosso crescimento espiritual, à luz da Palavra de Deus. Não 
deixe de ler o Boletim para manter-se informado da vida da nossa querida PIPBH. 
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR

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

Foi chamado à presença do SENHOR no sábado, 20/02, Adriano Souza 
Vieira, aos 57 anos. Adriano era casado com Patrícia, irmã de nossa querida 
irmã Valéria (esposa do Felipe Marinho) e lutava com um problema 
hepático, descoberto há cerca de quatro anos. Submetido a um transplante 
de fígado, houve rejeição ao órgão transplantado, o que o levou a óbito.

A família de Adriano pertence à Igreja Batista Central e suas filhas Thais e 
Letícia, no período de adolescência, eram assíduas em nossas temporadas 
de acampamento, em especial da UPJ e UPA, muito queridas por todos nós. 
A filha caçula, Flávia, tem 12 anos.

Consternada, a família sofre com a separação, mas descansa na certeza da 
ressurreição e vida eterna com Cristo. Oremos em favor destes queridos 
enlutados para que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação suavize 
a dor com seu bálsamo de consolo.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!

  
Deus se agrada de nossa pontualidade e entendemos ser ela parte do Culto 
prestado a Ele. Procure chegar antes dos horários dos Cultos e utilize os 
minutos que os antecedem preparando-se, em oração, para participar deste 
serviço santo, dedicando-se a cultuar a Deus de maneira conveniente.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE

  
Convidamos os irmãos que mudaram de endereço ou de número telefônico 
(fixo e/ou móvel) a entrar em contato com Secretária Pastoral (Sra. 
Cristine), pelo número (31) 3273.7044, informando os novos dados. É 
importante mantermos nosso Rol de Membros atualizado. Agradecemos a 
colaboração dos irmãos.



10

GOTAS DE DOUTRINA

DA ESCRITURA SAGRADA

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, Cap. 01

  
Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e 
da providência de tal modo manifestem a 
bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os 
homens ficam inescusáveis, contudo não são 
suficientes para dar aquele conhecimento de Deus 
e da sua vontade necessário para a salvação; por 
isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e 
diferentes modos, revelar-se e declarar à sua 
Igreja aquela sua vontade; e depois, para melhor 
preservação e propagação da verdade, para o mais 
seguro estabelecimento e conforto da Igreja 
contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e 
do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever 
toda. 

Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos 
modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Sob o nome de Escritura 
Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do 
Velho e do Novo Testamento.
Sl 19. 1-4; Rm 1. 32, e 2.1, e 1.19-20, e 2.14-15; 1 Co 1.21, e 2.13-14; Hb 1.1-2; 
Lc 1.3-4; Rm 15.4; Mt 4.4, 7, 10; Is 8.20; 1Tm 3. I5; 2Pe 1.19.

“Guardo no coração, a tua palavra, para não pecar contra ti” (Sl 119.11).
A Bendita Palavra de Deus é nosso maior e mais precioso tesouro. No Salmo 
19 Davi nos diz que os preceitos do SENHOR "são mais desejáveis do que o 
ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o 
destilar dos favos”.

Não podemos tratá-la com descaso, nem trocá-la por outros valores ou 
possíveis revelações. Graças a Deus por sua Bendita Palavra que nos conduz 
no caminho da vontade de Deus. 
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28/02
    Ana Clara Rodrigues Santos 

    Jandira Ferreira Lima 
    Luis Antonio Castro de Souza 

    Mirtes das Graças Alves Sampaio 
    Patrícia Torres Gandini Bomfá 

    Sérgio Correia Brasil 

01/03
    Graziela Aparecida Silva Soares Carvalho 

    Marta Lemos Barbosa 

02/03
    Arthur Traverso Bitencourt

    Denise Chaves Werner Lanza Campolina 
    Sérgio Pinto Júnior

    Verônica Ferreira Cury 

03/03
    Ana Clara Nunes Ribeiro 

    Richard Wagner Andrich de Freitas Santos

04/03
    Priscila Barbosa Gonçalves Moreira

    Vinícius de Oliveira Alves 
    Wesley Meireles da Silveira

05/03
    André Zorzin Gomes 

    Clementina Ilse Jordão 
    Fátima Jovita Borges de Morais Freitas

    Marco Túlio Cerbino Batista Filho 
    Samuel Rezende 

06/03
    Armindo Furtado de Oliveira 

    Daniel Cunha Elias 
    João Guido Costa Galvão
    Lídia Gonçalves Botelho 

    Marco Ramos D´Alcântara

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

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


