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EXPRESSÕES DO AMOR CRISTÃO - PARTE 2
Tempos de crise também são tempos de
oportunidades, assim como os tempos
das provações são ricamente reveladores
do vigor da nossa fé e um excelente
convite à maior dependência de Deus.
Sendo assim, estes dias de agravamento
da pandemia pelo COVID-19 não devem
ser interpretados por nós apenas como
época de perdas. Estes também são dias
oportunos para oferecermos graça e
amor aos aflitos, assim como Deus o faz
liberalmente.
Sendo assim, o atual cenário, recheado
de inúmeras carências de tantos, é uma
excelente oportunidade para
demonstrarmos a graça divina através
de ações, corroborando o que nos ensina
a epístola de Tiago (2.17). No entanto,
não devemos fazê-lo como mero
assistencialismo, que perpetua a
dependência de esmolas, sejam estas
individuais ou institucionais.
É preciso socorrermos os carentes em
suas múltiplas necessidades e os ajudar a
superarem as barreiras que se levantam
entre eles e o acesso aos recursos que
lhes proporcionarão um presente e um
futuro melhores, tais como educação e
qualificação profissional, com impactos
positivos em suas condições de vida e
responsabilidades pessoais; e acima de
tudo é preciso proclamar-lhes o
Evangelho de Cristo.
A carência daqueles que estão próximos
não requer apenas a ação do cristão (este
ponto requer uma reflexão própria sobre
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as voc aç õe s i nd i vid u ai s , o qu e
poderemos fazer oportunamente), mas
também é um campo de atuação para a
Igreja como Corpo de Cristo, de maneira
institucional, pois ambos devem
evidenciar concretamente que a graça de
Deus não foi revelada apenas para a
redenção da nossa alma, mas também
para manifestar a glória de Deus através
de atitudes concretas (Tt 1.16; 2.14; 3.8).
O episódio do encontro de Zaqueu com
Cristo nos ensina que quando a soberana
graça promove o encontro do pecador
com o Filho de Deus, a fé salvadora
decorrente deste encontro se manifesta
na sincera disposição de dar-se a outros
(Lc 19.8-10). Cristo sempre perturba
nossa “zona de conforto”, pois tanto
revela quanto cura nossa miséria.
O Apóstolo João explica que quando um
pecador verdadeiramente se torna
cristão, deverá manifestar que foi salvo
por Deus demonstrando amor fraterno
para com os outros irmãos na fé
especialmente, mas não exclusivamente,
evidenciado em atos de dedicação e
cuidado para com o próximo, e não
apenas em palavras, o que é o amor de
fato e de verdade (1Jo 3.18), pois assim
como Deus fez, nós também devemos
provar o verdadeiro amor através de atos
de sacrifício em benefício daqueles a
quem afirmamos amar (Jo 3.16; 1Jo
3.16), o que o apóstolo Paulo confirma
em Romanos 5.8.
Entretanto, nem toda entrega é

saudável, pois assim como o egoísmo é o
cerne do cuidado consigo mesmo,
apenas, o altruísmo também pode ser
uma rota tentadora de autorredenção
pelo sacrifício pessoal. Então, devemos
orar pela capacidade de enxergar as
oportunidades e em face dessas
oportunidades, avaliarmos nossas
competências, limites e condições,
oferecidos pela providência divina, sem,
contudo, jamais esquecermos que Deus
é a fonte de toda boa dádiva e de todo
dom perfeito (Tg 1.17), pois somente
pela sua presença em nós haveremos de
ser capazes de andar a segunda milha
quando as pernas não aguentam dar
mais nem um passo e pagar o mal com
bem quando o coração quer revidar o
mal com o mal.
Lembremos ao nosso coração que o
mundo tem apenas um salvador, o
eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, o
Senhor. É a ele que somos chamados a
seguir, servindo ao próximo e à sua
Igreja e é na força desse Salvador, na
proclamação da sua glória, na
dependência do seu Espírito e no
anúncio da sua pessoa e obra, que o
Reino de Deus é estabelecido sobre a face
da Terra.

disfunções, sofrimentos, privações.
Porém, este mundo caído foi visitado
pelo Criador na pessoa do seu Filho, com
o propósito de redimi-lo; e é na
dependência do Espírito que todas as
nossas ações devem ser uma expressão
de amor ao próximo como uma
manifestação do amor de Deus por
pecadores como nós.
Você saberia dizer quais são as
principais necessidades das pessoas que
estão próximas a você e como você
poderá ser útil a elas?
Para concluir este artigo, eu convido
você a refletir sobre o que foi dito até
agora e buscar pessoas interessadas na
mesma temática, para juntas
demonstrarem concretamente o amor
de Deus por pessoas reais em
circunstâncias concretas de
necessidade.

Não raro perdemos isto de vista, somos
tentados a agir na nossa força, impor o
nosso ponto de vista, dedicarmo-nos à
obra em busca de reconhecimento ou até
mesmo atirarmo-nos numa entrega
insana e inconsequente em nome de uma
causa nobre, o que mascara a busca de
auto projeção com uma face “piedosa”.

Por que não mobilizar um grupo e buscar
formas de contribuir, através de algum
trabalho de socorro e misericórdia às
pessoas desassistidas, de tal maneira a
apascentar a vida de alguns corações
aflitos com a provisão de Cristo? E, por
fim, por que não contatar um
Missionário e organizar algum apoio,
quiçá até mesmo uma visita ao campo
daquele irmão, quando findar-se este
momento medonho, indo em caravana
para conhecer o seu trabalho e dar uma
colaboração de curto prazo em um
período de férias? Os campos estão
brancos e os trabalhadores são poucos,
você gostaria de se juntar a eles?

Este mundo (e nós mesmos) está afetado
pelo pecado, o que resulta em dores,

Rev. Raimundo Monteiro
Montenegro Neto
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
ABRIL, MÊS DO INDÍGENA BRASILEIRO
Não percam! Dia 21 de abril, às 14h30min:
“BATE PAPO” COM REV. BENJAMIN BENEDITO BERNARDES SOBRE A
MISSÃO CAIUÁ
Queridas sócias, agendem este compromisso (pelo Zoom)! Teremos a
oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho missionário junto aos
indígenas. Um momento especial em que poderemos fazer perguntas sobre o
trabalho da Missão Caiuá. Não deixem de participar!
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
Terça-feira, 13 de abril: cada Departamento escolherá o melhor horário para o
grupo.
Principais motivos de oração para o mês de abril:
• Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa Primeira Igreja e nossos ministérios;
• Nossos Pastores, Missionários, Evangelistas e nossa liderança;
• Trabalho missionário junto aos povos indígenas;
• Para que Deus tenha misericórdia de nossa população e para que o evangelho de
Cristo alcance todo o povo brasileiro;
• Para que Deus dê direção àqueles que tem o poder de suprir as necessidades da
população, neste momento tão grave;
• Desempregados, empresários, autônomos, etc;
• Nossos filhos, sobrinhos, netos, biológicos e espirituais (mães de oracão) e por
aqueles que se distanciaram da fé;
• Relacionamentos familiares em tempos de confinamento;
• Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos;
• Por todos os profissionais da área da saúde;
• Pela erradicação da pandemia, seja através de medicamentos, de vacinas ou pela
ação sobrenatural de nosso Deus;
• Famílias que estão atravessando o luto pelos seus entes queridos;
• Agradecendo as bençãos recebidas e os doentes recuperados.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
O TEMPO É CHEGADO
“Levantar-te-ás e terás piedade de Sião; é tempo de te compadeceres dela, e já
é vinda a sua hora.” (Sl.102.13)
Quão inescrutável é a agenda de Deus! Há tempo para tudo. Na hora certa, no dia
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certo, no ano certo. Nem antes nem depois e o clamor dos homens não muda os
horários que Deus estabeleceu “pela sua exclusiva autoridade” (At.1.7). Não se
pode adiantar nem atrasar o relógio de Deus.
O tempo de Deus é sagrado e deve ser tratado com respeito; deve ser esperado sem
murmuração e qualquer impaciência deve ser confessada e vencida. A ansiedade
deve ser transformada em certeza e a certeza deve ser transformada em antegozo.
Pois, pela fé, é perfeitamente possível ver e saudar de longe o que ainda não
chegou, não importa a distância, se pequena ou grande (Hb. 11.13).
Já que a agenda de Deus está trancada a sete chaves, o máximo que podemos
imaginar é que “vai alta a noite” e que “a nossa salvação está, agora, mais perto
do que quando no princípio cremos” (Rm.13.11-12). A cada dia, menor é a noite e
mais próximo é o raiar do sol. O tempo não está parado, nós não estamos parados,
Deus não está parado. De repente, poderemos exclamar: “já é vinda a sua hora”
(Sl.102.13).
Se sabemos anteceder, antecipar, antegostar, antejulgar, antepagar, antepor e
antever, precisamos aprender também a antegozar a volta gloriosa de Jesus, a
súbita transformação dos vivos, a incrível ressureição dos mortos, a morte da
morte, o advento da justiça e a formação de novos céus e nova terra. Presos não à
imaginação, mas à revelação; presos não ao que queremos, mas às promessas de
Deus.
(adaptado de “Refeições Diárias com o Sabor dos Salmos”, de Elben M. Lenz César,
Editora Ultimato, pág. 214)
Com gratidão, Rosane Arumáa
Presidente

Uma palavra amiga para todos as horas
O “Disque Paz” é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente
para levar a palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a palavra nos alimenta em
todos os momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga,
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja. Ligue (31) 3209 8888, ouça a
palavra de Deus e seja abençoado.
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POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
2Cr 7.14-15, Mt 7.7, At 4.42, Lc 18.1, 1 Ts 5.18
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar”. (2Cr 7.14-15)
A oração é um meio de graça. Orar é conectar-se ao Trono da Graça, é unir a
fraqueza humana à onipotência divina. É entrar na Sala do Trono e falar com
aquele que tem as rédeas da história em suas mãos.
Mesmo sendo Deus soberano, Ele também escolheu agir na história por meio
das orações do seu povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e
quando a Igreja ora, a promessa é “eu ouvirei dos céus e sararei a terra” (2Cr
7.14-15). O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e os
grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da
Igreja.
Neste ano, Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração. Que
sejamos despertados para oração de forma humilde, fervorosa e perseverante.
Orai sem cessar.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30min. O link é encaminhado aos Grupos de Wahtsapp da
Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA – DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, por hora,
apenas de forma virtual pelo canal da Igreja no Youtube. Acesse o canal,
participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
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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 a Covid-19 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).

CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
Com pesar, comunicamos o passamento do pai de nosso querido irmão
Vinícius, Sr. Mauro Alves, aos 78 anos de idade, ocorrido na tarde de quintafeira, 08/04. Sr. Mauro contraiu a Covid e devido a complicações decorrentes
da doença veio a falecer.
O nome do Sr. Mauro esteve sempre presente em nossas inúmeras reuniões de
oração quando intercedíamos tanto por sua saúde física quanto por sua vida
espiritual. Seu filho, nosso querido irmão Vinícius, sempre apresentava o nome
de seu querido pai ao PAI eterno. Que o Sr. Mauro descanse nos braços de
Cristo.
Deixa sua esposa, D. Vânia (internada, alvo de nossas constantes orações),
filhos Renata, Leonardo, Vinícius e Gustavo, genro, noras e netos.
Nosso irmão Vinícius pede para registrarmos sua gratidão à toda Igreja pelas
orações incessantes em favor de seu querido pai e família.
Que o SENHOR Eterno, pai de misericórdias e Deus de toda consolação suavize
a dor da separação com seu bálsamo de consolo. Oremos em favor da querida
família enlutada.
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações".
Sl 46.1
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GRATIDÃO
Amados irmãos!
Recebemos de nosso querido irmão Diác. José Luiz Espeschit um registro de
sua gratidão a Deus e à Igreja pela intercessão quando de sua alta hospitalar e
recuperação da Covid.
Bom dia Rev. Edson
Vivi na semana passada um dia de alegria extrema quando da notícia de
minha alta hospitalar até a entrada em minha casa! Emoção extrema, pois,
sei que foi a mão firme e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que me
conduziu à quase total recuperação de meus pulmões! Agora, como me disse a
médica que me acompanhou todo o tempo, mais dois ou três dias recebendo
oxigênio direto, meus pulmões vão se recuperar 100%.
Mas a emoção de ser abençoado pelo nosso Bondoso Deus, num lugar que
reúne o luto e a comemoração da vida, é indescritível reverendo! Gratidão
enorme aos profissionais do Hospital Evangélico! Gente bem treinada que
não mede esforços para atender todo mundo por igual! Não importando de
onde vem ou o estado em que se encontra! Ali se vê a mão de Deus carregando
todos nós no colo o tempo todo! Passagem inesquecível de minha vida!
Glorificarei e contarei a todos do que Deus fez por mim e por todos aqueles que
foram testemunhas deste amor incondicional!
Agradeço a toda a Igreja que orou por mim. Certo, mas bem certo estou de que
tais orações extrapolam a mim e se estenderam aos que estavam ao meu lado
pois, nenhum se perdeu! Abraço meu amigo! As palavras de conforto e
segurança dos amados irmãos me foi e continua sendo de grandíssima valia!
Minha gratidão! Louvores e glórias a Deus.

FÉRIAS PASTORAIS
Até o próximo dia 16/04, o Rev. Raimundo e sua família estarão em um
primeiro período de férias, referentes ao ano de 2020. Com o período
prolongado da pandemia e as dificuldades de viagens, as férias pastorais
acabaram sendo alteradas, mas os nossos Pastores têm procurado tirá-las para
um importante e necessário descanso. Que Deus conceda ao Rev. Raimundo e
família um tempo seguro e abençoado de comunhão familiar.
Oremos em favor de nossos queridos irmãos.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DO PACTO DE DEUS COM O HOMEM”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO VII
I. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas
racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada
dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária
condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de
um pacto.
II. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras; nesse pacto foi a
vida prometida a Adão e nele à sua posteridade, sob a condição de perfeita
obediência pessoal.
III. O homem, tendo-se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o
Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da
graça; nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por
Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos; e prometendo dar a
todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e
habilitá-los a crer.
IV. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome
de Testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável
herança, com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto.
V. Este pacto no tempo da Lei não foi administrado como no tempo do
Evangelho. Sob a Lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela
circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos e ordenanças dadas ao povo
judeu, prefigurando, tudo, Cristo que havia de vir; por aquele tempo essas
coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir
e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena
remissão dos pecados e a vida eterna: essa dispensação chama-se o Velho
Testamento.
VI. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças
pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração
dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor; por estas ordenanças, posto
que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória
externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia
espiritual, a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o
Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância,
mas um e o mesmo sob várias dispensações.
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SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
“Espera pelo SENHOR, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração;
espera, pois, pelo SENHOR”. Salmo 27.14
Amados irmãos,
Como é de conhecimento público, estamos com nossas atividades presenciais
suspensas até 13/04, quando o Conselho voltará a dar novo parecer sobre a
prorrogação ou não desta suspensão. Solicitamos orações da Igreja em favor do
Conselho para que o Senhor da Igreja conceda sabedoria nas difíceis decisões
que devem ser tomadas em dias tão turbulentos e cercados de incertezas.
Não obstante a suspensão das atividades presenciais, os Pastores têm
procurado alimentar o rebanho com mensagens diárias e com as transmissões
dos sermões dominicais e estudos bíblicos pelo canal da Igreja no YouTube. Os
professores da Escola Dominical (ED) têm interagido com seus alunos e
ministrado aulas no horário habitual aos domingos, também por meios
remotos (Zoom e/ou Google Meet).
Em meio a essas intempéries, reafirmamos que Deus é o SENHOR da vida e da
morte, a qual ele venceu, experimentando-a voluntariamente. Por conta de
nossa fragilidade, devemos nos proteger e proteger os mais vulneráveis sob
nossa responsabilidade, mas sem nos deixar abater, nem se desesperar diante
do quadro fúnebre da pandemia, pois tudo permanece sob o controle do
soberano e bondoso Deus.
Que o Deus Todo Poderoso tenha misericórdia da humanidade em geral, da
nação brasileira e de sua Igreja lavada pelo precioso sangue do Cordeiro
Imaculado de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa única esperança.

FIDELIDADE NOS 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”. (Livro dos Provérbios, cap. 3, versos 9-10)
O Artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) assim
afirma, em sua alínea “c”: “São deveres dos membros da Igreja, conforme o
ensino e o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo sustentar a Igreja e as suas
instituições, moral e financeiramente”.
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A Igreja visível, como instituição, conta com a responsabilidade de seus
membros no cumprimento de suas promessas, assumidas quando da Pública
Profissão de Fé.
É dever do membro zelar pela moralidade da Igreja, buscar a santidade, bem
como sustentar financeiramente a obra através dos dízimos e ofertas, de
acordo com o padrão bíblico. Fazemos isso não por legalismo, mas sim por
amor à causa de Cristo, sabendo que este gesto é um modo de praticar a
mordomia cristã.
A generosidade esporádica do crente ajuda muito a comunidade em
momentos específicos, porém, é de fundamental importância a generosidade
regular, pois esta é que permite a Igreja local assumir seus compromissos e ter
condições de cumpri-los. A fidelidade é marca importante do caráter cristão e
demonstra gratidão a Deus pela provisão dEle e confiança em seu fiel sustento
na vida do crente.
Louvamos a Deus pela forma fiel como os irmãos têm depositado os dízimos e
ofertas, abençoando a Igreja no cumprimento dos compromissos financeiros
de sustentação local e dos diversos ministérios em âmbito nacional e
internacional.
Finalmente, devemos esperar bênçãos do Senhor por causa deste exercício de
mordomia cristã, que devemos fazer com alegria e liberalidade, conforme nos
ensina a Palavra, não porque o Senhor nos deve alguma coisa ou faça
barganha conosco. Não e não! Mas porque as bênçãos do SENHOR vêm em
decorrência de sua graça, sendo por meio desse “favor imerecido, impossível
de ser restituído” que Ele galardoa os seus fiéis.
A esses, Deus garante e derrama muitas bênçãos, pois é promessa da sua
Palavra e Ele é fiel.
(Ml 3.8-12; Sl 19.8-11; Sl 37.25; Sl 112; Sl 1; Pv 10.3; Ex 23.25).
Sendo oportuno, informamos os dados das contas da Igreja:
Banco 033 SANTANDER: Ag. 4275, Conta corrente 13.000405-3
Código PIX (CNPJ): 17.514.134/0001-23
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Ag: 2255, Conta Corrente
500033-2, Op. 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23.
11

ANIVERSARIANTES

11/04
Erick Patrocínio Dias
Mateus Bernardes Falcão
Sérgio Antônio Fernandes
12/04
Gabriel Zorzin Fonseca
Marina Flávia Sanches Ayres Chequer
13/04
Andréa Reis Guimarães
Lucas Álvares Seabra
Luiza Beatriz de Oliveira Alves
14/04
Daniel Alberto Braz Bastos
Humberto Rodrigues Falcão
Lavínia Castello de Carvalho
Nayara Barbosa Soares Souto
Stephanny Arouca Nasser
Tiago Ribeiro Costa Perilo
15/04
Lucas Ramos Maciel
Marília Breder Ambrósio
16/04
Léa Fadini Magalhães
17/04
Ana Clara Silva de Castro
Lucilia Abreu Cabral e Silva
Wesley Siqueira de Castro
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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

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
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