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MENSAGEM PASTORAL
AGOSTO, ANIVERSÁRIO DO PRESBITERIANISMO E MÊS DAS MISSÕES

O presbiterianismo no Brasil é resultado
do pioneirismo e desprendimento do Rev.
Ashbel Green Simonton (1833-1867).
Nascido em West Hanover, no Estado
norte-americano da Pensilvânia,
Simonton estudou no Colégio de Nova
Jersey e inicialmente pensou em ser
professor ou advogado. Em 1855,
influenciado por um reavivamento, fez a
sua profissão de fé e, pouco depois,
ingressou no Seminário de Princeton
onde um sermão pregado por seu
professor, o famoso teólogo Charles
Hodge, levou-o a considerar o trabalho
missionário no estrangeiro. Três anos
depois candidatou-se perante à Junta de
Missões da Igreja Presbiteriana dos
Estados Unidos, citando o Brasil como
campo de sua preferência. Dois meses
após a sua ordenação, aos 26 anos,
embarcou para o Brasil chegando ao Rio
de Janeiro em 12 de agosto de 1859, sendo
este dia e mês considerados como data de
aniversário do presbiterianismo em
terras brasileiras.
Quanto à teologia, as Igrejas
Presbiterianas são herdeiras da
sistematização bíblica feita pelo
Reformador João Calvino (1509-1564) e
das notáveis formulações confessionais
(Confissões de Fé e Catecismos)
elaboradas pelos Reformadores nos
séculos XVI e XVII. Dentre estas
chamadas formulações, destacam-se os
documentos elaborados pela Assembleia
de Westminster, reunida em Londres na
primeira metade do século XVI: a
Confissão de Fé de Westminster, bem
como os seus Catecismos Maior e Breve.
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Estes documentos são adotados
oficialmente pela Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB) como os seus Símbolos de Fé
ou Padrões Doutrinários. Outras Igrejas
presbiterianas pelo mundo adotam
documentos adicionais, como a Confissão
Belga e o Catecismo de Heidelberg.
O conjunto de convicções presbiterianas,
conforme expostas no pensamento de
Calvino, de outros teólogos e dos citados
documentos confessionais, é
denominado teologia calvinista ou
teologia reformada. Entre as suas ênfases
estão a soberania de Deus, a eleição
divina, a centralidade da Palavra e dos
sacramentos, o conceito de pacto ou
aliança, a validade permanente da lei
moral e a associação entre a piedade e o
cultivo intelectual.
No Culto, as Igrejas Presbiterianas
p ro c u r a m o b e d e c e r a o c h a m a d o
Princípio Regulador. Isso significa que o
Culto deve ater-se às normas contidas na
Escritura, não sendo aceitas as práticas
proibidas ou não sancionadas
explicitamente por ela. O Princípio
Regulador do Culto diz que “o que não é
prescrito, é condenado”.
O culto presbiteriano caracteriza-se por
sua ênfase teocêntrica (a centralidade do
Deus trino), simplicidade, reverência,
hinos com conteúdo bíblico e pregação
expositiva. Na prática, infelizmente, nem
todas as Igrejas locais da IPB seguem
criteriosamente essas normas bíblicas,
embora elas tenham caracterizado
historicamente o Culto Reformado. Os

problemas causados pelo afastamento
desses padrões têm levado muitas Igrejas
a reconsiderarem as suas práticas
litúrgicas e resgatarem a sua herança
nessa área fundamental, afinal, quando
se diz que o Culto Reformado é solene e
respeitoso, isso não implica que deva ser
rígido e sem vida, pois o verdadeiro culto
a Deus é também racional, fervoroso e
alegre (Rm 12.1). Aliás, o maior fervor que
se espera em um culto é a obediência à
Palavra de Deus.
Mas a vida das Igrejas Presbiterianas
brasileiras não se restringe ao culto, por
mais importante que este seja. Essas
Igrejas também valorizam a educação
cristã dos seus adeptos através da Escola
Dominical e outros meios de instrução,
congregam seus membros em diferentes
agremiações para comunhão e trabalho,
chamadas Sociedades Internas, com a
consciência de ter uma missão dada por
Deus a ser cumprida através da
evangelização e do testemunho.
Como o presbiterianismo tem uma visão
abrangente da vida, entendendo que o
evangelho de Cristo tem implicações para
todas as áreas da sociedade e da cultura,
muitas Igrejas locais também se dedicam
a outras atividades como a manutenção
de escolas, creches, orfanatos,
ambulatórios e outras iniciativas para
auxílio da comunidade na qual estão
inseridas e o bem do próximo. Cada uma
dessas Igrejas possui um Corpo de
Oficiais, formado pelos Presbíteros e
Diáconos, sendo estes últimos voltados à
função primordial do exercício da
misericórdia cristã e reverência no Culto.
Os Presbíteros estão incumbidos da
administração das Igrejas locais em
conjunto com o Corpo Pastoral,

formando assim o Conselho de cada
Igreja. Louvado seja o SENHOR por tão
rica história.
O mês de agosto também é especial para
nós presbiterianos, porque além de
celebrarmos o 162º aniversário da Igreja
Presbiteriana do Brasil (1859-2021) e o
109º aniversário de nossa amada
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte, consta do Calendário Oficial
da IPB como o Mês das Missões. As
Igrejas ao redor do mundo não nascem
por geração espontânea, mas sim, como
fruto da obediência de irmãos ao
mandamento do Senhor Jesus para que
proclamemos a verdade que liberta
(Jo 8.32) em todas as nações (Mt 28.19a).
Portanto, assim como nós somos o legado
dos irmãos norte-americanos, devemos
nos esmerar na obra bendita da
proclamação do evangelho em nossa
cidade, em nosso País e até os confins da
terra, orando pelos irmãos vocacionados
para o ministério missionário que Deus
coloca em nosso meio e contribuindo,
com liberalidade e alegria, para a
expansão do Reino de Deus sobre a face
da terra, enviando esses irmãos para os
campos que branquejam.
Que neste Mês das Missões oremos a
Deus em gratidão pelas condições que Ele
tem dado à PIPBH para que participemos
desse privilégio que é levar a Palavra da
Salvação aos perdidos, honrando o legado
da nossa história como presbiterianos.

Rev. Edson Costa Silva
Fonte Bibliográfica: Rev. Alderi Souza
de Matos – Historiador Oficial da IPB
www.ipb.org.br/ipb/historia
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Primeiro Domingo de Agosto: DIA DO PRESBÍTERO
A SAF, com gratidão a Deus, suplica bênçãos para a vida de nossos Oficiais
Presbíteros pelo seu dia. Recebam nossos agradecimentos pela vida de
dedicação, estudos, administração e suporte ao rebanho do Senhor.
DIA DOS OFICIAIS
Hoje é um dia especial
Diferente dos demais,
Em que parabenizamos
Os nossos oficiais.
Deus vos seja piedoso
E vos guarde, ó irmãos
Vos dê paz e vida longa,
E muitas realizações.
Deus renove vossas forças
Para a obra benfazeja
Do trabalho do Senhor
Cada dia na Igreja.
O Senhor Deus vos aumente
Bênçãos cada dia mais
É o que nós desejamos
Aos nossos oficiais.
(Aderita Alves da Silva, “SAF em Revista”, 3º. Trim/2018, pág. 72)
REUNIÃO PLENÁRIA (presencial e virtual): 05/08, quinta-feira, 14h30
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião
Plenária que será realizada em 05 de agosto, quinta-feira, às 14h30,
presencialmente, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade,
com transmissão simultânea via Zoom. Contamos com a participação valorosa
de todas as irmãs.
Belo Horizonte, 26 de julho de 2021
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente
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REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 03/08, terça-feira
(Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo)
Motivos de oração para AGOSTO, Mês das Missões
Gratidão:
•Pela salvação em Jesus e pela providência e soberania divinas;
•Pela vida e dedicação dos Pastores, Missionários e Evangelistas no
cumprimento do “ide e fazei discípulos” (Mt 28.19a) neste mês das
Missões;
•Pelas famílias de nossa Igreja e pelas bênçãos por elas recebidas.
Intercessão:
•Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e pela nossa Primeira Igreja de BH e
sua liderança;
•Suplicando que Deus dê sabedoria às autoridades para que governem no
temor do Senhor e sejam alcançados pela graça de Deus;
•Pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, etc (biológicos e espirituais –
Projeto ANA) e por aqueles que se distanciaram da fé;
•Pelos nossos irmãos enfermos, suplicando por recuperação e pleno
restabelecimento;
•Pelos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares,
motoristas, assistentes, seguranças, zeladores, pessoal da manutenção e
gestores hospitalares);
•Pelas famílias que estão atravessando o luto;
•Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 01/08: Paulo Cassete, César, Jessé Oliveira, Rubem Pacheco,
Tiago Muzel, Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira, 02/08: Marcos Egg
Estudo Bíblico, quinta-feira, 05/08: Natanias
Sexta Jovem, 06/08: José Maria
Sábado, 07/08: Thiago Bryan e Valter Lopes
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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 E VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30, no templo.
Para a reunião virtual, 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS
Às 7h dos sábados, os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de Reunião de Oração,
através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder pelos enfermos e enlutados, pela
Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo avanço do reino de Deus e pela erradicação da
pandemia, entre diversos motivos. “Orai sem cessar”.
QUINTA-FEIRA, ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO: NOVA SÉRIE
Nas noites de quinta-feira o Rev. Raimundo Montenegro conduz uma nova série de
estudos bíblicos intitulada “Cristianismo Reformacional”. Participe, comparecendo ao
templo ou assistindo pelo canal da Igreja no youtube, às 19h30 das quintas-feiras.
Aguardamos você e seus convidados. Ore e divulgue este momento de edificação para a vida
cristã.
LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS
Às quintas-feiras, no horário das 8h30, disponibilizamos os links para inscrição nos Cultos
dominicais. Embora aguardemos o momento de congregar sem restrições, não hesitamos
em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações”. (Sl 46.1)
ANIVERSÁRIO DE NOSSA AMADA IGREJA
Para colocar na agenda!
“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres.”
(Sl 126.3)
Os Cultos a Deus em gratidão pelo 109º aniversário de nossa querida Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, mercê de Deus, acontecerão nos dias 27, 28 e 29/08, com
a presença dos Preletores Rev. Roberto Brasileiro, Presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil no dia 27 e Rev. Leandro Lima, Pastor Titular da IP de Santo
Amaro, São Paulo Capital, nos dias 28 e 29.
Coloquemos estes momentos em oração, na presença do SENHOR, desde agora.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DO MAGISTRADO CIVIL”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXIII
I. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem
público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe são sujeitos, e a este
fim, os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo
dos malfeitores.
II. Aos cristãos é licito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele
chamado; e em sua administração, como devem especialmente manter a
piedade, a justiça, e a paz segundo as leis salutares de cada Estado, eles, sob a
dispensação do Novo Testamento e para conseguir esse fim, podem licitamente
fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias.
III. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra
e dos sacramentos ou o poder das chaves do Reino do Céu, nem de modo algum
intervir em matéria de fé; contudo, como pais solícitos, devem proteger a Igreja
do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã
sobre as outras, para que todos os eclesiásticos sem distinção gozem plena, livre
e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções,
sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua Igreja um
governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer Estado deve
proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros
voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de
cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de
cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob
pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou
injuriar qualquer outra pessoa; e bem assim providenciar para que todas as
assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou
molestadas.
IV. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes
tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua
autoridade, e tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença
de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o
povo da obediência que lhe deve, obediência de que não estão isentos os
eclesiásticos. O papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os
magistrados dentro dos domínios deles ou sobre qualquer um do seu povo; e
muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los
hereges ou sob qualquer outro pretexto.
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PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO SENHOR
No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para este solene Sacramento. Venham à Mesa, convida o SENHOR

DIA DO PRESBÍTERO
No calendário de Datas Comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), 5
de agosto é o Dia do Presbítero, sendo comemorado normalmente no primeiro
domingo daquele mês, quando não coincide com o dia cinco.
No sistema de governo presbiteriano existe o Presbítero Docente e o Presbítero
Regente. Os Presbíteros Docentes são os Pastores, chamados Ministros do
Evangelho ou Reverendos, responsáveis por dirigir e doutrinar a Igreja,
conduzindo o rebanho nos caminhos do Senhor. Os Regentes são os Presbíteros
eleitos pela Igreja, responsáveis pela Administração e que, ao lado dos Pastores,
compõem o Conselho da Igreja.
A respeito dos Presbíteros, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil assim
diz:
art. 50: O Presbítero Regente é o representante imediato do povo, por este eleito e
ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o Pastor, exercer o governo e a
disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a que pertencer, bem como pelos de
toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado.
art.51: Compete ao Presbítero:
a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de
admoestações particulares;
b) auxiliar o Pastor no trabalho de visitas;
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude;
d) orar com os crentes e por eles;
e) informar o Pastor dos casos de doenças e aflições;
f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
g) tomar parte na ordenação de Ministros e Oficiais;
h) representar o Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
art. 52: O Presbítero tem, nos Concílios da Igreja, autoridade igual à dos
Ministros.
Louvamos a Deus pelos nossos Presbíteros e os parabenizamos pelo seu Dia,
rogando que o Eterno Deus continue capacitando-os e usando a cada um para Sua
glória e o bem da Igreja de Cristo.
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FÉRIAS PASTORAIS
O Rev. Edson está em gozo de férias até 02/08. Que Deus o abençoe junto à sua querida família
nestes momentos de descanso. Oremos em favor dos demais Pastores, que permanecem à
disposição da Igreja.

FAMÍLIA MONTENEGRO: PROJETO PANAMÁ
“Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Se
anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação;
porque ai de mim se não pregar o evangelho.”
(Rm 1.14, 1Co 9.16).
A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT) e o Conselho aprovaram o Projeto
Panamá, para reenvio do Rev. Raimundo e família ao campo missionário naquele país da
América Central. O Conselho também aprovou a participação financeira da PIPBH em cerca de
40% do custo total do Projeto. A APMT autoriza o Missionário a ir para o Campo somente
quando este consegue pelo menos 70% do valor do Projeto. Neste segundo semestre, o Rev.
Raimundo, com as nossas orações e apoio, buscará completar os valores restantes através de
parcerias missionárias para que, no início de 2022, a família possa se mudar para o Panamá.
Nosso Conselho também aprovou a participação dos irmãos de nossa Igreja no sustento do
Projeto, de forma individual, cujo início da arrecadação das ofertas para este fim será divulgado
oportunamente. Não obstante perdermos a presença física do Rev. Raimundo e família no
trabalho em nossa Igreja, nos alegramos em reconhecer a vocação dada por Deus ao nosso
querido irmão e seu preparo para o trabalho missionário transcultural. A convicção de que
somos devedores do Evangelho (Rm 1.14-15) nos faz olhar para a Seara do SENHOR,
contemplar os campos que branquejam para ceifa e os trabalhadores que são poucos. Por isso,
rogamos ao SENHOR que continue enviando trabalhadores para a sua Seara (Mc 10.37-38,
Jo 4.35).

ESCOLA DOMINICAL (ED)
Concluímos o Protocolo que será adotado por ocasião do retorno às aulas no regime
presencial. Embora sabendo do desconforto que eventualmente poderemos enfrentar
nestes primeiros momentos de retorno à rotina das aulas presenciais, é muito importante a
compreensão e o envolvimento de todos, pois trata-se de um período de adaptação. Os
detalhes do Protocolo aprovado serão transmitidos pelos Professores de acordo com a
situação de cada Classe, visto que neste momento não temos como adotar um
procedimento único para toda a ED. Fique atento e aguarde a orientação do seu Professor.
Quanto à data de retorno, pretendemos concluir todos os ajustes até o terceiro domingo
deste mês, ou seja, 15/08. Sendo agosto o mês de aniversário de nossa amada Igreja,
entendemos que o retorno às aulas presenciais neste mês, mesmo que parcial, é mais um
motivo de alegria para nós como Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Agradecemos a Deus pela vida de nossos Diáconos e dos Médicos que contribuíram com a
formatação do Protocolo.
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". (Sl 116.15)
Foi chamada à presença do SENHOR, no dia 23/07, nossa querida irmã Joana dos
Santos Costa, aos 84 anos. Nossa querida irmã estava internada por longos dias e por
último uma septicemia a acometeu, levando-a a óbito. Sabemos que não foi um inimigo
que a retirou de nosso convívio, mas sim o SENHOR Criador e Mantenedor da vida. Ele
dá, preserva e retira de acordo com a sua mui sábia e santa vontade. Fica o legado de fé
de nossa irmã e as lembranças de uma serva do SENHOR gentil, amável, mulher de fé,
que agora descansa de suas lutas terreais.
Na última visita que o Rev. Edson fez a ela no CTI, foi lido para nossa irmã o Salmo 23,
enfatizando a verdade de que enquanto aqui vivermos precisamos de um Pastor para
nos conduzir aos verdes pastos e águas tranquilas, e quando faltarem os dias aqui,
precisaremos de um anfitrião para nos receber no lar celestial. Na pessoa bendita de
Cristo, temos tanto o Pastor Supremo de nossas almas, quanto o anfitrião que foi
preparar-nos lugar. Louvado seja Deus que D. Joana, num dia venturoso de sua vida,
foi encontrada por Cristo e o recebeu como seu Salvador.
O velório e sepultamento aconteceram no sábado, 24/07, no Cemitério Bosque da
Esperança.
À querida irmã Eliana, seu irmão Wilson, suas irmãs Ivone e Leida e aos demais
familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor,
doador e mantenedor da vida, que console seus corações com o bálsamo do Espírito
Santo.
"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: 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

NOTA DE GRATIDÃO
Mamãe combateu o seu combate e completou sua carreira no dia 23/07/2021, às
15h30min. Foi à vontade de Deus e todos sabem que a Sua vontade é sempre boa,
perfeita e agradável. Hoje mamãe está no céu, nos braços do Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Fica a saudade e a dor imensa da separação. Fica, também, o exemplo de
fé e de esperança que um dia nos encontraremos no céu.
Agradeço em meu nome e de minha família, as orações e o apoio recebido dos Pastores
e dos irmãos da nossa Igreja, bem como dos amigos que compareceram no velório e nos
enviaram mensagens de carinho e conforto. Registro aqui a minha eterna gratidão e
que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe cada um de vocês.
Eliana Marques da Costa de Oliveira e família.
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ANIVERSARIANTES

01/08
Marco Antonio Xambre de Oliveira Santos
02/08
Alexander de Castro Bottaro
Alice Oliveira dos Reis
Daniel Carneiro Rocha
Elizabeth Machado de Faria
Filipe Pereira Rodrigues
03/08
Miriam Cristina de Oliveira
04/08
Cristiane Bernardes Ferreira Cunha
Elberth Nogueira Bernardes
05/08
João Marcos Balthazar dos Santos Freire
06/08
Rafaela Juliana Lutes Carneiro
Raquel Figueiredo Alves
07/08
Altamira Paula Lima Salum
Cícera Gomes do Nascimento
Flaviane Ferreira Cunha Lasmar
Gustavo Catizani Faria
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

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

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

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

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

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
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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

