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MENSAGEM PASTORAL  

"Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu 
espírito exulta; até o meu corpo repousará 
seguro". (Salmo 16, verso 9)

O Salmo 16 é um salmo messiânico. Nele 
Davi, como Profeta do SENHOR, após falar 
de sua própria experiência e sofrimento, 
profere palavras maravilhosas sobre Cristo e 
descreve que o Pai levantaria seu Filho dos 
mortos para reinar para sempre em 
cumprimento à sua aliança (1Cr 17.11-12; At 
2.30). É confortador observar que o Apóstolo 
Pedro, em seu primeiro sermão após a 
descida do Espírito Santo em At 2.14-36, 
menciona este Salmo. Além de Pedro, Paulo 
foi outro Apóstolo que reconheceu em Jesus 
o cumprimento profético final daquelas 
palavras de Davi (At 2.25-30, 13.35). Como a 
Palavra de Deus é maravilhosa! A Escritura 
revelou a ressurreição de Cristo séculos 
antes de sua encarnação.

Este Salmo lança luz sobre a esperança que 
fortaleceu Cristo para enfrentar as 
adversidades e sobre a alegria que lhe 
estava proposta, conforme o autor aos 
Hebreus, que nos diz que nosso Redentor 
enfrentou a cruz não fazendo caso da 
ignomínia (Hb 12.2). O Cristo encarnado 
viveu em dependência diária do Pai crendo 
que haveria de ser ressuscitado de entre os 
mortos para a plenitude eterna de vida com 
seu povo. Com o Divino Mestre aprendemos 
em sua encarnação, que na caminhada rumo 
à Canaã Celestial devemos recorrer ao 
Eterno diante dos problemas inerentes a esta 
existência, pois Ele é a fonte de nossa alegria 
e consolo.

A Palavra de Deus, que nos leva a Cristo, é a 
fonte inesgotável de riqueza e consolo e 
nela, pela ação do Espírito Santo e a Graça 
maravilhosa de Deus em operação, 
encontramos equilíbrio para nossas 
emoções nestes dias maus que vivemos. 

ESTABILIZANDO AS EMOÇÕES 
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Portanto, estabilidade emocional é uma 
conquista, um patrimônio sem medida, 
possível na vida que é vivida no Espírito, 
Espírito que nos concede o domínio próprio, 
a alegria e a paz de Deus que excede todo o 
entendimento, sendo esta paz aquela que 
guardará o nosso coração e as nossas 
mentes em Cristo Jesus, o Príncipe da Paz 
(Gl 5.22-23, Fp 4.7).

E esta paz trará estabilidade às nossas 
emoções, num estado de espírito que elimina 
o "entra-e-sai" da tristeza e da alegria, do 
temor e da coragem, da depressão e da 
euforia, da dúvida e da certeza. A genuína 
estabi l idade emocional  d iminui  as 
desgastantes variações de ânimo e não 
depende necessariamente de alguém ao 
nosso redor ou de circunstâncias favoráveis. 
Ela suporta os imprevistos, a dor, o 
sofrimento e a distância e se faz presente a 
despeito de tudo e de todos. Doutra forma, 
não poderia ser chamada de estabilidade 
emocional. 

O Salmista nos ensina que Cristo é para os 
crentes muito mais do que eles podem 
precisar, e em suas mãos está a nossa 
felicidade espiritual e eterna. Precisamos a 
cada dia nos cientificarmos da riqueza que 
temos em Cristo para não sucumbir às 
intempéries desta vida, pois o cristão que 
põe o Senhor à sua frente dia após dia, 
momento após momento, além de não ser 
facilmente abalado, experimenta uma alegria 
preciosa e que não estará sujeita às 
circunstâncias. Essa é a experiência do 
salmista: "Alegra-se, pois, o meu coração, e 
o meu espírito exulta; até o meu corpo 
repousará seguro".

Devemos reconhecer que o regozijo no 
SENHOR trata de uma alegria em águas 
profundas, nascida e preservada no âmago, 
no centro, na parte mais íntima do ser, na 
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alma. Afinal, diz o salmista que "há um rio 
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o 
santuário das moradas do Altíssimo. Deus 
está no meio dela; jamais será abalada; Deus 
a ajudará desde antemanhã" (Sl 46.4-5). A 
cidade de Deus pode ser entendida como 
uma figura da Igreja, que pode ser chamada 
"a cidade de Deus" porque O SENHOR a 
fundou e construiu, o SENHOR habita nela, 
ela tem do SENHOR todos os privilégios e 
imunidades e Ele é seu único soberano e 
governador. A Igreja é propriedade de Deus. 
A antiga Jerusalém caiu, mas a Nova 
Jerusalém jamais será abalada (Ap 22.3), 
pois Deus a ajudará desde antemanhã, isto 
é, na virada da manhã. Nas campanhas 
militares, a luta começava ao alvorecer e 
semelhantemente a ajuda divina não é 
diferente. As misericórdias de Deus, sua 
bondade e cuidado se renovam desde o 
alvorecer. Precisamos reconher a cada 
manhã as misericórdias do Senhor em 
nossas vidas (Lm 3.22).

É sobre este cuidado misericordioso que 
produz alegria que Davi faz alusão no Salmo 
16.9. Uma alegria espiritual, interior. Essa 
alegria pode até ser ofuscada em alguns 
momentos, mas não vai embora, é uma 
alegria teimosa, positivamente falando, que 
ninguém pode arrancar de nós, ladrão algum 
pode roubá-la do cristão. Jesus afirmou no 
Evangelho: "Assim também agora vós 
tendes tristeza; mas outra vez vos verei; o 
vosso coração se alegrará, e a vossa alegria 
ninguém poderá tirar" (Jo 16.22). As bênçãos 
da redenção concedidas por Deus em Cristo 
não podem ser canceladas por nenhum 
poder ou principado, seja ele humano ou 
satânico. O gracioso propósito de Deus 
assegura a continuação da alegria da 
salvação já neste mundo. Que glória! 

O Profeta Habacuque após entender que a 
nação passaria pela disciplina do SENHOR, 
e entender que o justo viveria por fé, proferiu 
uma das mais impressionantes afirmações 
de maturidade espiritual e estabilidade 
emocional em tempos de crise, quando 

então afirmou:  "Ainda que a figueira não 
floresça, nem haja fruto na vide; o produto da 
oliveira minta, e os campos não produzam 
mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas 
do aprisco, e nos currais não haja gado, 
todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no 
Deus da minha salvação", (Hc 3.17-18). Ao 
viver dias tão atípicos e de incertezas quanto 
ao futuro, percebemos que não é possível 
livrar-se das más notícias, do imprevisível, 
por mais que os manuais de autoajuda digam 
o contrário ou que a teologia da prosperidade 
tente nos convencer dessas ideias. É preciso 
ler todo o texto bíblico para encontrar, como 
Paulo, contentamento "em toda e qualquer 
situação" (Fp 4.11). Foi esse contentamento 
que Paulo e Silas experimentaram na prisão 
em Filipos (At 16.35-40) e que o Apóstolo 
Paulo recomendou aos filipenses (Fp 4.4).

O cristão maduro, bem treinado e exercitado 
na alegria do SENHOR pode fazer a mesma 
declaração que Paulo e Davi fizeram, na 
instrumentalidade do Espírito Santo: 
"Aprendi a viver contente em toda e qualquer 
situação"; "Alegra-se, pois, o meu coração, e 
o meu espírito exulta; até o meu corpo 
repousará seguro". (Fp 4.12, Sl 16.9). 

Nossas emoções são estabilizadas quando 
contemplamos a glória do SENHOR e o 
cuidado que ele tem para com seus filhos, 
por isso precisamos manter em mente o que 
temos em Cristo para não sermos tentados 
pelos prazeres ou dissabores deste mundo. 
Em Cristo temos uma porção adequada, 
suficiente, segura, eterna e que satisfaz à 
alma. Isto não significa, obviamente, que não 
passamos por provações e aflições, mas 
sim, que ao enfrentarmos dificuldades, 
teremos forças para superá-las olhando 
firmemente para o autor e consumador de 
nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor (Jo 
16.33, 1Co 10.13, Hb 12.2). Descansemos, 
pois, no cuidado paternal de nosso bondoso 
Deus. Amém!

Rev. Edson Costa Silva



SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Reunião Plenária: 10/06, quarta-feira, às 14h30

Queridas irmãs, estamos preparando uma Reunião Plenária virtual, que pela 
graça do nosso Deus será realizada pelo aplicativo "Zoom", cedido pela nossa 
Igreja. Vamos nos preparar orando por estes momentos, pedindo ao Senhor 
sabedoria e discernimento ao participarmos do encontro. Aquelas irmãs que 
ainda não têm o aplicativo "Zoom" e que encontrarem dificuldade em "baixar" 
esta ferramenta para o celular ou computador, devem pedir auxílio ao nosso 
irmão Nereu. Enquanto não é possível nos reunirmos presencialmente, 
sejamos agradecidas por este recurso que o Senhor nos concede como 
instrumento, para o louvor de sua glória.

As Reuniões de Oração da terça-feira, dia 09, 8h30 e 14h30, serão realizadas 
por meio virtual como nas semanas anteriores.

Mês de junho, mês do Amor

Motivos de oração 

� Famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação para os pais 
na educação cristã de seus filhos e pela formação de cidadãos comprometidos 
com a palavra;
�Jovens de nossa Igreja pois neste mês comemoramos o "Dia do Jovem 
Presbiteriano"; 
�Nossos Pastores, Missionários e suas famílias;  
�Sociedades Internas; 
�Recuperação dos enfermos; 
�Consolo aos enlutados e familiares;
�Nossos Projetos de Ação Social, Hospital Evangélico, Congregações e 
Parcerias;
�Agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas 
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
�Nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas 
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da 
saúde que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;
 
Outros pedidos de oração podem ser enviados para o Grupo de WhatsApp, 
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
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Para nossa meditação

Minhas queridas irmãs, amigas e sócias da nossa SAF, estamos todas 
saudosas umas das outras, de estarmos juntas em nossa amada Igreja, mas é 
necessário que estejamos um pouco afastadas para o nosso bem e para o 
bem daqueles a quem amamos. Sei que estamos passando por um momento 
difícil, desses que abalam toda a nossa estrutura e talvez até mesmo a nossa 
fé e esperança. 

Sei que às vezes, quando estamos percorrendo esse caminho, parece que ele 
não vai ter fim, mas acredite, ele vai acabar. Mesmo a mais terrível das 
tempestades tem um final e depois dela vem a bonança. Da mesma forma 
também este momento que estamos vivendo irá passar, e algo muito melhor 
chegará. 

Não perca a esperança e a fé, nunca! Elas serão suas aliadas quando o 
desespero tentar tomar conta da sua alma. Pense que tudo acontece por 
algum motivo e propósito de nosso bondoso Deus e que mesmo as coisas 
menos boas têm uma razão de ser e encaminharão você para algo melhor. 

Use sua força para seguir em frente neste momento e em breve você estará 
sorrindo com o coração e festejando o extraordinário triunfo da superação! E 
lembre-se que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 
propósito debaixo do céu (Eclesiastes 3.1).
Colaboração do Departamento Rosa Ziller.

Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 09, estaremos reunidas 
de forma virtual, conforme abaixo ou em horário mais conveniente ao 
Departamento. O importante é que não deixemos de orar em grupo:
  
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara

Não nos esqueçamos de que podemos orar individualmente ou em duplas, via 
telefone, com uma de nossas irmãs de Departamento, ou ainda formar um 
grupo no Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência. 
Além disso podemos fazer vídeo chamadas para até oito irmãs ao mesmo 
tempo, pelo WhatsApp.   
 



COSTURANDO O BEM
 

A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF) convida as mulheres a 
confeccionar máscaras para os funcionários e pacientes do Hospital 
Evangélico (HE). Nesta época de pandemia, a demanda por esse 
equipamento de proteção aumentou consideravelmente e temos agora a 
oportunidade de ajudar aquela Instituição que atende a tantas pessoas.

O modelo da máscara, que segue as determinações da Anvisa, e os materiais 
necessários para a confecção, serão fornecidos pelo Hospital. Além disso as 
irmãs receberão um valor simbólico de R$1,00 por cada peça produzida. O 
trabalho teve início com quatro irmãs da igreja que já confeccionaram 1500 
peças. 

O objetivo é ampliar a produção de máscaras e abençoar os pacientes e 
aqueles que estão na linha de frente nos cuidados médicos. Além de 
ajudarmos o HE confeccionando máscaras, também podemos fazer ofertas 
para este Projeto, depositando o valor nas contas da igreja, acrescentando 
R$0,03 (três centavos) para facilitar a identificação da oferta pela 
Administração (Ex: R$100,03).

Contas da Igreja:
Banco 033 SANTANDER: 
Ag. 4275, Conta Corrente 13.000405-3

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 
Ag: 2255, Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23.

Informações sobre o trabalho de confecção de máscaras:
 Rosane Arumáa (Presidente da SAF): (31) 99211-0304

Informações sobre as doações: Diac. Rodrigo Pitta 
(Presidente da Junta Diaconal): (31) 98448-8332
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REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
 

Nesta segunda-feira, 08/06, das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de 
Oração pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos 
de Wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião.
Acesse e participe conosco! 
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DÍZIMOS E OFERTAS
 

Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja, que de 
forma zelosa e responsável, não obstante o impedimento da presença nos 
cultos dominicais no Templo, têm depositado suas contribuições nas contas 
bancárias da Igreja. 

Entendemos pela Palavra de Deus que podemos esperar bênçãos do Senhor 
por causa deste exercício de mordomia cristã, que devemos fazer com alegria 
e liberalidade conforme nos ensina a Palavra e 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. Que o Deus fiel provedor continue sustentando o seu povo. 

NOTA DE GRATIDÃO
 

O Senhor Deus nos deu uma mãe muito preciosa, com quem nós, família, 
partilhamos de bons longos anos e também a amada Primeira Igreja, tão cara à 
Gersonita, conviveu com ela, especialmente o coral. Nosso agradecimento a 
tantas manifestações de amor dos irmãos! Assim nos despedimos dela com a 
palavra chave que sempre marcou a sua vida: gratidão!

Ao Pai eterno todo o louvor!
Juliana, Gláucia, Júnia e Jane.

CATÁLOGO DE SERVIÇOS PARA OS MEMBROS DA IGREJA
 

"Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não 
para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. 
A Cristo, o Senhor, é que estais servindo." (Cl 3.23-24)

Deus capacita os eleitos com muitos talentos e muitas vezes não sabemos que 
bem perto de nós há um irmão que trabalha exatamente com aquilo que 
precisamos. Nossa Junta Diaconal criou o Catálogo de Serviços da PIPBH 
com o objetivo de conhecer profissionais de diversas áreas, irmãos e irmãs em 
Cristo, e estimular os membros de nossa Igreja a contratarem serviços uns dos 
outros, sendo abençoados mutuamente. Se você é profissional de alguma 
área não perca tempo e preencha o formulário. Em breve o Catálogo será 
disponibilizado na página oficial da Primeira Igreja na web.
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CHAMADAS À PRESENÇA DO SENHOR!
 

"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Sl 116.15

Registramos o passamento de nossa querida irmã Gersonita Alves dos Santos 
na manhã do domingo passado, 31/05, aos 93 anos de idade. Irmã muito 
querida de nossa Igreja, corista assídua, D. Gersonita foi admitida na Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte em 1943. Portanto, foram 77 anos de 
membresia (uma vida). Que bênção!

A família está agradecida pela longevidade que o SENHOR bondosamente 
concedeu a nossa irmã. Vai à frente de nós e goza do descanso eterno.

Em virtude das restrições sociais por causa da pandemia da COVID-19, o 
velório e sepultamento na segunda-feira, dia 01/06, foi restrito à família. Às 
queridas filhas Juliana, Gláucia, Júnia e Jane, aos netos e bisneto, bem como 
aos demais familiares, expressamos nossos sinceros sentimentos, rogando ao 
Pai de Misericórdias o consolo do Espírito Santo.

Também foi chamada à presença do Senhor no início da noite do último 
domingo, 31/05, nossa irmã Eva Souza Silva, aos 84 anos de idade. D. Eva não 
se casou e por isso morava com uma família no bairro Fernão Dias, que se 
tornou sua família. 

Natural de Salinas, converteu-se na IP Rio das Antas (SC) em 1953. Veio para 
BH e foi recebida em nossa Igreja em 1962. Serva discreta, participava da ED e 
do Culto Matutino sentada quase sempre no último banco da Igreja. Amava 
muito nossa Igreja e seu amor era tal que a família com quem ela morava a 
trouxe à nossa Igreja aos domingos, de forma regular, por muitos anos. 

Há aproximadamente um ano D. Eva perdeu a voz e mesmo assim vinha à 
nossa Igreja, ainda que esporadicamente, como neste ano, momento em que 
participou da Ceia. Partiu para a glória e descansa nos braços do Pai.

Nosso Pastor, Rev. Edson, esteve nos dois ofícios fúnebres representando a 
nossa Igreja e levando uma palavra de conforto e esperança aos familiares.

Às famílias enlutadas expressamos os nossos mais sinceros sentimentos, 
rogando ao Senhor, doador e mantenedor da vida, o consolo de seu Santo 
Espírito. "O Senhor o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do 
Senhor".  Jó 1.21. Oremos em favor das queridas famílias.
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SERMÃO MATUTINO ÀS 10H30MIN
 

Excepcionalmente, nestes dias atípicos de isolamento social, atendendo à 
solicitação de nossa Escola Dominical, o Conselho de nossa Igreja autorizou a 
mudança do horário de início do Sermão Matutino para 10h30, transmitido no 
domingo pelo canal da Igreja no Youtube. Com essa pequena alteração, nossa 
Escola Dominical terá condições de utilizar três horários de 30min para dividir 
suas aulas no horário de 9h às 10h30 (9h às 9h30 / 9h30 às 10h / 10h às 
10h30), permitindo às famílias melhores condições de acompanhar seus filhos 
nos horários das respectivas faixas etárias.  

Reiteramos que essa alteração é válida apenas no período de impedimento de 
nossas reuniões presenciais no Templo. Oremos ao SENHOR para que em 
seu tempo possamos retornar às nossas atividades normais, o que muito 
alegrará o nosso coração, que deseja ardentemente o retorno ao Templo. 

"LIVES" NO YOUTUBE
 

Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja 
está promovendo uma série de "lives", no Canal da Igreja no YouTube, às 
terças-feiras.

Nesta terça, 09/06, receberemos como convidado especial o Rev. Augustus 
Nicodemus.

A Live acontecerá às 20h. Certamente o bate papo será uma grande bênção! 
Divulgue estes encontros para o seu círculo de relacionamento, ore e participe. 
Aguardamos você.

PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
 

"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)

Mesmo sendo Deus soberano, também escolheu agir por meio das orações do seu 
povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a 
promessa de Deus é: "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra". Os grandes 
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja, sendo o 
derramamento do Espírito sempre precedido pelas orações, vindo em resposta a 
elas. Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. Que 
sejamos despertados para oração humilde, fervorosa e perseverante. Oremos sem 
cessar.  
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07/06
    Alfredo Salvador Ambrósio 

    Euler Borja
    Flávio Alvarenga França

    Lígia Chagas Vieira 
    Silas Rodrigues Vieira

    08/06
    Giovania Fernandes de Gusmão

    Ivone Duarte de Oliveira Neto
    José Maria Borges da Silva

    Letícia Macedo Vieira 
    Raphael Rocha Fernandes 

    Thais Macedo Vieira

 
    09/06

    Débora Rocha da Silva
    Mayla Vieira Teixeira Rocha 

    10/06
    Dora Menezes de Paiva Ferreira 
    Rogério Júlio Borges da Costa 

    11/06
    Antonio Miguel da Silveira

    Gianfranco Zorzin
    Nilza Chaves Werner 

    13/06
    Antonia Astrid Dias de Oliveira 
    Davi Urze Picorelle Fernandes 

    Delano César Fernandes de Moura

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas  
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom Despacho 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-MG  
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
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 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20min - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do 
mês 

Segunda-feira: 19h30min Reunião de 
oração

Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h Reunião de oração no 
salão João Calvino

Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

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
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