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MENSAGEM PASTORAL  

“Solicito-te em favor de meu filho 
Onésimo, que gerei entre 
algemas. [...] Pois acredito que 
ele veio a ser afastado de ti 
temporariamente, a fim de que o 
recebas para sempre, não como 
escravo; antes, muito acima de 
escravo, como irmão caríssimo, 
especialmente de mim e, com 
maior razão, de ti, quer na 
carne, quer no Senhor. Se, 
p o r t a n t o ,  m e  c o n s i d e r a s  
companheiro, recebe-o, como se 
fosse a mim mesmo. E, se algum 
dano te fez ou se te deve alguma 
coisa, lança tudo em minha 
conta. Eu, Paulo, de próprio 
punho, o escrevo: Eu pagarei -- 
para não te alegar que também 
tu me deves até a ti mesmo. Sim, 
irmão, que eu receba de ti, no 
Senhor, este benefício. Reanima-
me o coração em Cristo.” 
(Filemom 1.10-20)

O fragmento é da carta mais 
pessoal do Novo Testamento, a 
Epístola de Paulo a Filemom. 

O Apóstolo Paulo escreveu essa 
missiva por volta do ano 60 d.C., 
endereçando-a um conhecido 

REFORMADOS PELO AMOR DE CRISTO
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cristão da cidade de Colossos, 
importante cidade da Frígia, na 
Ásia Menor, abastado cidadão do 
império e senhor de escravos.

Conhecedor de que as leis 
r o m a n a s  r e l a c i o n a d a s  à  
escravidão eram por demais 
rigorosas e até desumanas, o 
Apóstolo roga a Filemon em 
favor de Onésimo, um de seus 
servos que havia se tornado 
cristão. Paulo solicita que 
Filemon, um servo de Cristo, 
receba Onésimo “não como 
escravo; antes, muito acima de 
escravo, como irmão caríssimo”. 

Tal pedido, no contexto da época, 
mostrou-se excepcionalmente 
inovador. Todavia, como se não 
b a s t a s s e ,  o  a u t o r  a i n d a  
acrescentou: “se algum dano te 
fez ou se te deve alguma coisa, 
lança tudo em minha conta. Eu, 
Paulo, de próprio punho, o 
escrevo: Eu pagarei - para não te 
alegar que também tu me deves 
até a ti mesmo”.

Quando o Senhor Jesus disse “o 
meu reino não é deste mundo” 
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(João 18.36), ele estava falando 
do âmago da fé cristã, que não é 
primariamente a transformação 
da cultura ou das relações sociais. 
No cerne da religião cristã está a 
reconciliação entre o Criador e 
sua criatura rebelde, o homem. 

Como consequência, o novo 
cidadão, reconciliado e submisso 
à Lei de Cristo, repensará sua 
conduta em um mundo com 
princípios contrários ao amor 
altruísta e à genuína piedade e aí, 
neste momento, o evangelho 
torna-se poderoso instrumento 
de mudanças culturais, ora 
reacionário ou conservador, ora 
reformador ou transformador, 
não alienado da realidade, mas 
sempre norteado pelos firmes 
princípios da Lei Moral de Deus, 
r e s u m i d o s  p o r  C r i s t o  n o  
Evangelho segundo Mateus, cap 
22, versos 37-40.

Assim, Paulo convida seu 
conservo Filemom a não mais 
determinar sua conduta pelos 
padrões vigentes em sua época, 
mas reformá-la pelo princípio do 
amor cristão. 

O próprio Apóstolo, como quem 
guia pelo exemplo, apela para 
que Onésimo seja livre de 

Rev. Marco Antônio

quaisquer dívidas, assumindo-as 
por inteiro em seu lugar. 

A atitude paulina nos remete ao 
cerne do evangelho no qual 
Cristo, nosso único e sempiterno 
fiador, assumiu nossa dívida 
eterna junto ao Deus Pai. Por 
certo a tratativa prática do 
Apóstolo em relação à situação de 
Onésimo respalda em boa parte o 
s e u  c o n v i t e :  “ S e d e  m e u s  
imitadores, como também eu 
sou de Cristo”
 (1 Coríntios 11.1).

Neste domingo de celebração do 
Sacramento da Ceia, quando 
s o m o s  c o n v o c a d o s  p e l o  
SENHOR a um autoexame, 
rogamos a Ele que nos conceda a 
coragem de reavaliar nossas 
convicções e ações à luz do reto 
ensino e da orientação inspirada: 
“não vos conformeis com este 
século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente” 
(Romanos 12.2), a fim de que nos 
tornemos de fato luz do mundo e 
sal da terra (Mt 5.13-14).

Que nossas relações pessoais 
sejam reformadas e moldadas 
pelo genuíno amor cristão.
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO:
16/11, terça-feira:  

VIRTUAL às 8h30, pelo whatsapp
PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino:

Motivos de oração para NOVEMBRO, Mês de Ações de Graças

Gratidão:
• Intensificando nossos sentimentos de gratidão, de joelhos, agradeçamos ao nosso 
amado Salvador, o cuidado, a proteção, a provisão, a companhia, consolo e conforto 
em momentos difíceis;
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas;
 • Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
 • Pela benção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.

Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades 
Internas;
• Pelos Projetos Missionários apoiados por nossa Igreja, pela Junta de Missões 
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
 • Pela eleição da nova Diretoria da SAF para o ano de 2022;
 • Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
 • Pela nossa pátria e seus governantes;
 • Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados, 
autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos e etc (Projeto 
ANA)) e por aqueles   que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
 • Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
 • Pelos refugiados ao redor do mundo;
 • Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

SAF EM AÇÃO:
Almoço missionário em prol do Projeto Panamá:
Hoje teremos strogonoff de filé mignon, arroz e batata palha. Não perca a 
oportunidade de contribuir com o Projeto Panamá e fazer parte do “Ide” que nos 
ordenou Jesus.
Porção para até 2 pessoas – R$60,00
Porção para até 4 pessoas – R$100,00
Pagamento pelo PIX 31 98860 3407 (Valdete Laranjo) ou ao retirar sua porção.



5

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 14/11: Rodrigo Pitta, Ariel Augusto, Frederico Porto, Valter 
Lopes, Luiz Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 15/11: Natanias
Estudo Bíblico, quinta-feira, 18/11: Thiago Bryan
Sexta Jovem, 19/11: Tiago Müzel
Sábado – 20/11: Alysson Bomfá e Armando Melillo

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. 
Veja a seguir os horários das Reuniões de Oração.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL 

NO SALÃO JOÃO CALVINO 
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30min, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado 
aos Grupos de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 
19h. Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.

NOTA DE GRATIDÃO

Amada Igreja, agradecemos grandemente o apoio recebido em nosso momento 
de luto pelo falecimento do nosso querido Rubem, a começar pelas orações que 
certamente têm nos sustentado e pelas mensagens carinhosas que sempre nos 
trazem à memória a eternidade que virá.

Rubem foi homem temente a Deus, disciplinado em buscá-Lo pela manhã, e 
espelho de Jesus: sempre manso, contente, generoso, apreciador de cada dia 
que o Senhor lhe concedia, desejoso por justiça neste mundo. Excelente e 
amável marido, pai, avô, irmão, amigo, presbítero e vizinho.
Em breve nos juntaremos a ele e a Jesus Cristo, isso esperamos e nisso 
recebemos conforto. Graças a Deus por nos fazer família na fé e nos fortalecer 
nesse laço.
Gratos de todo o coração,
Adelaide, Rubem, Fábia, Renan, Rayssa e Raphael.
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ELEIÇÃO DE OFICIAIS

“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. (1Tm 3.1)

A eleição de Oficiais é uma responsabilidade corporativa, pois desde o período apostólico, 
quando as primeiras igrejas foram organizadas, foi estabelecido o método de escolher os 
seus Oficiais por meio de eleição, conforme lemos em Atos 14, verso 23, quando da 
passagem de Paulo por Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, assim registrada por Lucas: “E, 
promovendo-lhes, em cada Igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os 
encomendaram ao SENHOR”. Portanto, não se deve fazer a escolha sem preparo prévio e 
oração.
   
Louvamos a Deus pelo andamento do processo preparatório que teve início em setembro e 
culminará com a Eleição dos Oficiais em 28/11. Estamos certos que contaremos com a 
bênção do SENHOR nesta preparação e consequente eleição dos Oficiais Presbíteros e 
Diáconos para o Pastoreio, Governo e Serviço Diaconal da Igreja de Cristo.

Nos Sermões ao longo deste mês apresentaremos a fundamentação bíblica para a eleição 
dos Oficiais da Igreja de Cristo. Os irmãos candidatos, que estão sendo apresentados à 
Igreja nos Cultos, concorrerão a 11 (onze) vagas na Junta Diaconal e a 13 (treze) vagas no 
Conselho da Igreja.

Que no preparo destas eleições possamos recorrer sempre aos princípios da Palavra para a 
escolha daqueles que exercerão o Oficialato. Oremos e participemos conscientemente 
deste momento.

IRMÃOS ENFERMOS

“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)

Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por 
ocisão da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11 do 
Evangelho segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento daquela 
família de Betânia, a ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).

Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes queridos 
hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o nosso coração 
“sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos queridos que tem enfrentado a 
enfermidade e o luto. Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando 
para o SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o 
céu a terra (Sl 121).  

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2022

Como fazemos anualmente, estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo 
final para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da Igreja 
elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos no ano seguinte. Que tudo seja feito 
para a glória de Deus. 
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MINISTÉRIO DE CASAIS: DIA NO ACAMPAMENTO 

Convidamos a todos os casais para passarmos o dia 20 de novembro juntos (sábado), no 
Acampamento Ebenézer. Nossa comunhão terá início no café da manhã, seguido de um 
momento de louvor e edificação. Para o café da manhã cada casal deve levar uma 
“quitanda”. Também teremos atividades para os filhos menores e nosso almoço será um 
presente de nossa Igreja aos casais. Nossa tarde será livre para conversas, descanso e 
esportes. Não perca esta oportunidade de edificação do seu relacionamento e ore pelo 
nosso encontro.

O Preletor especialmente convidado para o evento será o Rev. Eduardo Santos, que falará 
sobre o tema "VIVENDO A VIDA COMUM DO LAR DE MANEIRA EXTRAORDINÁRIA" 
(1Pe 3.1-7).

Oremos por esse momento tão especial para as famílias da nossa Igreja.

Liderança do Ministério de Casais

DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”

O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 
mensagens sobre a pessoa mais importante de todos os tempos: 
Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal para ser 
distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos 
lares.
Adquirimos (3) três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao 
preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  Os 
exemplares serão distribuídos a partir do primeiro domingo de 
novembro (07/11), mas os irmãos já podem fazer os pedidos através 
do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273 4201
99241 5236 ou disquepazbh@gmail.com.
Faça logo o seu pedido e abençoe a quem você ama.

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1) 
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus. Lugar de 
adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da palavra do SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento 
espiritual, agora sem necessidade de inscrição:

1º Culto Matutino: 8h
2º Culto Matutino: 11h
Culto Vespertino: 19h

“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).
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VENHAM À MESA, CONVIDA O SENHOR.

Quando nos reunimos ao derredor da mesa do SENHOR para participarmos da Ceia, 
vivemos um momento singular, de alto privilégio na vida do povo de Deus, momento 
especial para todos aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor 
de suas vidas.

Neste domingo, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino e Vespertino, 
teremos este banquete espiritual. Venham à mesa, convida o Senhor.

CULTO DE GRATIDÃO PELO “DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE 
GRAÇAS”.

4ª quinta-feira do mês de novembro, dia 25/11.
“Porque tudo vem de Ti...” (Primeiro Livro das Crônicas, cap. 29, verso14b)

Recomenda-nos o Apóstolo Paulo: “Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus 
em Cristo Jesus para convosco”. (Primeira Carta aos Tessalonicenses, cap. 5, v.18)

Todos os anos 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, convidamos todos os irmãos para nos juntarmos, na comunhão dos santos, 
no dia 25/11, às 19h30, rendendo graças ao Criador e Mantenedor de nossas vidas, 
reconhecendo assim que tudo vem de suas dadivosas mãos.
Não perca esta oportunidade de manifestar sua gratidão e reconhecimento ao Deus de toda 
providência.

DISPENSA DE LISTA DE PRESENÇA PARA O CULTO DAS 11H

Em reunião realizada na segunda-feira 08/11, o Conselho da Igreja, no temor do 
SENHOR, tomou a decisão de dispensar a inscrição para o Culto dominical matutino das 
11h.
Caso necessário, após preenchimento da capacidade atual do Templo, o Culto será 
transmitido simultaneamente para o Salão João Calvino, sendo os irmãos direcionados 
para aquele espaço.

O espaçamento atual dos bancos no Templo será mantido, bem como o cumprimento do 
protocolo sanitário em vigor, com uso de máscaras e álcool em gel. Embora aguardemos o 
momento de congregar sem nenhuma restrição, não hesitamos em nos alegrar com o 
avanço das flexibilizações, pelo que louvamos a Deus e por isso reafirmamos que “Deus é o 
nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações”. (Sl 46.1)
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PASSOS DO PROJETO PANAMÁ

Dando sequência ao plano de envio missionário da Família Montenegro ao Panamá, por 
parte da nossa Igreja, o Rev. Raimundo e sua esposa Veridiana estão realizando as visitas 
previstas para este ano, divulgando o Projeto que leva o nome daquele país, em busca de 
providenciais e oportunas parcerias que viabilizem a ida dos nossos irmãos ao campo 
missionário no início de 2022.

Pela graça e misericórdia de Deus, eles visitarão o Panamá no período de 11 a 25 deste mês, 
um passo importante na execução do cronograma aprovado pela Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais (APMT) e pelo nosso Conselho, buscando informações sobre o 
exercício do ministério naquele campo missionário, moradia, escola para os filhos, etc e 
essas percepções colhidas no campo, sob a providência divina, serão oportunamente 
informadas à nossa Igreja.

Oremos pela viagem dos nossos irmãos e pela complementação das parcerias necessárias 
para a execução do Projeto Panamá, notadamente a mudança da família para aquele país 
no primeiro semestre de 2022. Peçamos a Deus pelas pessoas e igrejas que ainda se 
juntarão ao Projeto, viabilizando a pronta execução desta importante etapa, que é a 
mudança para o Campo Missionário.

SEXTA JOVEM: PALESTRAS SOBRE SAÚDE MENTAL

"Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." (1 Pedro 
5.7)

Queridos adolescentes e jovens, nossa Sexta Jovem está com uma nova série de palestras, 
com o tema "Saúde mental". Na sexta-feira 12/11, às 20h, o subtema abordado será 
“Enfrentando a ansiedade” e o nosso palestrante será o Dr. Simonton Barcelos, psiquiatra, 
membro de nossa Igreja.

Convidamos todos vocês a participarem conosco para ouvir sobre esse importante 
assunto. Convide também seus amigos pois cremos que nosso Deus fará deste evento uma 
grande bênção para todos os participantes.

APP DA IGREJA 

O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele inclui a Bíblia, 
versículos bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as 
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de 
Falecimento. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store 
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.
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UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS e UNIÃO PRESBITERIANA 
DE JUVENIS – UCP-UPJ: ELEIÇÕES 2022

A Presidente da União de Crianças Presbiterianas (UCP), Beatrice Terenzi de 
Oliveira Santos e o Presidente da União Presbiteriana de Juvenis (UPJ), João 
Pedro Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições e sob a orientação do Rev. 
Élcio e Orientadores, convocam os membros daquelas Sociedades para as 
respectivas reuniões Plenárias, visando a eleição das novas Diretorias para o ano de 
2022, a realizar-se no dia 21 de novembro (domingo), às 16h em primeira 
convocação.

Pedimos aos pais que incentivem seus filhos a participarem dessas atividades e os 
convidem para um tempo de oração em favor de cada criança e juvenil.

CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR

“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-
aventurados os mortos que, desde agora, morrem no 
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das 
suas fadigas, pois as suas obras os acompanham”. 
(Ap 14.13)

Aprouve ao Senhor chamar à sua presença na noite de 
terça-feira, 09, nosso irmão Sérgio Luiz de Souza 
Pereira, aos 64 anos. Sérgio e sua esposa Rosilane 
estavam no Rio de Janeiro e ao chegar ao aeroporto 
para retornar a BH, Sérgio sofreu um infarto. Levado 
às pressas ao hospital, não resistiu. Esposo, pai, servo 
do SENHOR gentil, deixa um legado de fé em Cristo e 
saudades em todos nós pelo convívio fraterno.

O velório aconteceu na quinta-feira, 11, no Salão João Calvino, seguido do Culto 
fúnebre às 12h. O Sepultamento ocorreu às 14h, no Cemitério da Paz.

Expressamos à nossa querida irmã Rosilane, aos filhos Ana Luísa e Luís Antônio e 
aos demais familiares nossos sinceros sentimentos, rogando ao SENHOR o 
bálsamo suavizador do Espírito Santo neste momento de separação.

A certeza da salvação eterna e a esperança da Ressurreição do Corpo nos faz 
encarar esse difícil momento com a afirmação do salmista:  "Preciosa é aos olhos 
do SENHOR a morte dos seus santos" (Sl 116.15). Pedimos orações à Igreja em 
favor desta querida família.
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14/11
    Beatriz Bernardes Pereira 

    Dayana Rodrigues Amorim de Souza Fernandes 
    Gabriel Nogueira Chagas 
    Nicole Nogueira Chagas 
    Stefânia Mendes Pereira

    Wildes Lima Câmara

15/11
    Guilherme Carazza Silveira

    Marina de Ávila Aguiar 
    Mateus Santos Campolina Vidal

16/11
    Mateus Ferreira Lourenço

17/11
    Bernardo Eler Ramos

    Elenice Perilo de Carvalho 
    Paulo Eduardo Gibram Silva

18/11
    Antonio Carlos de Araújo

    José Fillipe de Souza Pagio 
    Miguel Rezende 

    Selva Leo Ribeiro

19/11
    Emmanuelle César Lehman Figueiredo

20/11
    Dalva Mendes Ferreira de Moraes

ANIVERSARIANTES 



12

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
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003

CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23


