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MENSAGEM PASTORAL  

O mês de agosto é especial para nós 
presbiterianos, pois neste mês, em 2020, 
celebramos 161 anos da Igreja Presbiteriana 
do Brasil (IPB) e em particular, 108 anos da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH). É sempre oportuno, em 
ocasiões assim, recordarmos nossas raízes 
históricas.

O que é a Igreja Presbiteriana? Quanto à sua 
teologia, as Igrejas Presbiterianas são 
herdeiras do pensamento do reformador 
João Calvino (1509-1564) e das notáveis 
formulações confessionais (Confissões de 
Fé e Catecismos) elaboradas pelos 
reformados nos séculos XVI e XVII. Dentre 
estas formulações se destacam os 
documentos da Assembleia de Westminster, 
reunida em Londres no período de 1643 a 
1649. A Confissão de Fé de Westminster, 
bem como os Catecismos Maior e Breve, são 
adotados oficialmente pela IPB como os 
seus "Símbolos de Fé" ou padrões 
doutrinários. Outras Igrejas Presbiterianas 
adotam documentos adicionais, como a 
Confissão Belga e o Catecismo de 
Heidelberg.

Na condução da adoração pública as Igrejas 
Presbiterianas procuram obedecer ao 
chamado "Princípio Regulador do Culto", 
que nos orienta ater-se às normas contidas 
na Escritura, não sendo aceitas as práticas 
proibidas ou não sancionadas explicitamente 
pela Palavra de Deus. O culto presbiteriano 
caracteriza-se por sua ênfase teocêntrica (a 
centralidade do Deus triúno), simplicidade, 
reverência, hinódia com conteúdo bíblico e 
pregação expositiva.

De Onde Viemos? O presbiterianismo tem 
suas origens na Reforma Protestante do 
sécu lo  XVI ,  pouco depois  que o 
protestantismo começou na Alemanha, sob a 
liderança de Martinho Lutero, surgindo de 
uma segunda manifestação daquele 

UM POUCO DE NOSSAS RAÍZES
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movimento, no Cantão de Zurique, Suíça, 
sob a direção de outro ex-sacerdote, Ulrico 
Zuínglio (1484-1531). Para distinguir-se da 
reforma alemã, esse novo movimento ficou 
conhecido como Segunda Reforma ou 
Reforma Suíça, um movimento de reforma 
mais profundo em sua ruptura com a Igreja 
medieval e em seu retorno às Escrituras, 
recebendo o nome de "movimento 
reformado".  Seus adeptos f icaram 
conhecidos como "reformados".

Outra região da Europa em que a fé 
reformada teve ampla aceitação foram as 
Ilhas Britânicas, particularmente a Escócia, 
cujo Parlamento adotou o presbiterianismo 
como religião oficial em 1560. Para tanto foi 
decisiva a atuação do reformador John Knox 
(1514-1572), que foi discípulo de Calvino em 
Genebra. Foi nessa região que surgiu a 
designação "Igreja Presbiteriana" e John 
K n o x  é  c o n s i d e r a d o  o  " P a i  d o  
Presbiterianismo", embora sua figura não 
tenha o mesmo reconhecimento de Calvino, 
entre os presbiterianos. 

Nos séculos XVII e XVIII, milhares de crentes 
britânicos emigraram para as colônias 
inglesas da América do Norte e embora 
muitos abraçassem a teologia de Calvino, 
não adotaram a forma de governo 
eclesiástico presbiterial proposta por ele, 
como por exemplo os puritanos que se 
estabeleceram na Nova Inglaterra. Ao 
mesmo tempo, as colônias norte-americanas 
também receberam muitas famílias 
presbiterianas emigradas da Escócia e do 
norte da Irlanda, sendo esses irmãos os que 
fundaram a Igreja Presbiteriana dos Estados 
Unidos, cujo primeiro Concílio, o Presbitério 
de Filadélfia, foi organizado em 1706 sob a 
liderança do Rev. Francis Makemie, 
considerado o "pai do presbiterianismo 
norte-americano". O primeiro Sínodo foi 
organizado em 1717 e a Assembleia Geral 



Que ao recordar um pouco nossas raízes 
históricas o SENHOR intensifique em nossos 
corações o sentimento de gratidão, afinal, o 
Deus que nos conduziu até aqui, é o mesmo 
que nos conduz e haverá de continuar nos 
conduzindo. 

Firmados na rocha que é Cristo, avançamos 
olhando firmemente para o autor e 
consumador de nossa fé (Hb 12). A Ele 
honras e glórias.
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Rev. Edson Costa Silva 
Fonte Bibliográfica

Rev. Alderi Souza de Matos – Historiador da 
Igreja Presbiteriana do Brasil

SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Homenagem da SAF ao Dia dos Pais                                          

PAI, COMEÇA O COMEÇO...
Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para meu pai e 
pedia: "pai começa o começo". O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na 
casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, 
ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas, outras vezes, eu 
mesma tirava o restante da casca, a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele 
havia feito. 

Meu pai faleceu há muitos anos e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande 
desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, "começar o começo" de tantas 
cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, minhas "tangerinas" são outras.  
Preciso "descascar" as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos 
com amigos, os problemas na família, o esforço diário que é a construção do 
casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de criar filhos 
realizados e felizes, ou então, o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, 
traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e, até mesmo, as dúvidas e 
conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas 
tangerinas transformam-se em enormes abacaxis....

Lembro-me então, que a segurança de ser atendido pelo papai quando lhe pedia para 
"começar o começo" era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até ao 
último pedacinho da casca e saborear a fruta.  O carinho e a atenção que eu recebia 
do meu pai me levam a pedir ajuda a Deus, meu Pai do Céu, que nunca morre e 
sempre está ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do Céu, é 
eterno e que Seu amor é a garantia das nossas vitórias.

em 1789. Em 1859 a Junta de Missões 
Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos 
Estados Unidos enviou ao Rio de Janeiro o 
Rev. Ashbel Green Simonton, que fundaria a 
Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton 
chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859, 
sendo aquele dia adotado como data 
comemorativa do aniversário da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Nossa amada Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte também foi organizada no 
mês de agosto, no dia 26, do ano de 1912. 
Nos próximos Boletins recordaremos um 
pouco sobre nossa bela e rica história como 
Primeira Igreja.    
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Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as 
mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: "Pai, começa o começo!". 
Ele não só "começará o começo", mas resolverá toda a situação para você.

Não sei que tipo de dificuldade eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela 
frente. Sei apenas que vou me garantir no Amor Eterno de Deus para pedir, sempre 
que for preciso: "Pai, começa o começo".

E aí, não é mesmo maravilhoso? Então, faça. Comece o começo enquanto você pode, 
pois desse começo você estará dando suporte para que seu filho seja no futuro uma 
pessoa segura, determinada, honesta, solidária, que respeita a tudo e a todos. 
E não se esqueça de ensinar também ao seu filho que acima de nós há um PAI 
MAIOR, é a Ele que devemos recorrer independente das atenções de nosso pai aqui 
na Terra. 

Parabéns a todos os pais! Comecem o começo! E recebam nossa homenagem por 
estarem firmes na missão. "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda 
quando for velho, não se desviará dele." (Pv 22.6)

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 11/08, 8h30 e 14h30 

Mês de Agosto, mês das Missões.

Motivos de Oração:
✔Gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, pela proteção, pela 
renovação dia a dia de suas misericórdias para conosco, nossas famílias, nossa 
Igreja;
✔ Para que nosso Deus oriente e dirija o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana 
do Brasil e da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte;
✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre nossos irmãos e suas 
famílias que atravessam momentos de enfermidades;
✔Pelas famílias enlutadas de nossa Igreja; 
✔Pelas 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;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas Sociedades Internas e 
pela liderança da Igreja;
✔Pela ASPACAM (CRC), pelas Congregações e Hospital Evangélico;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes na adoção de medidas para minimizar 
os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde, em particular pelos nossos irmãos profissionais 
dessa área, pelos profissionais da Segurança Pública, da Limpeza Urbana e todos os 
demais que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população.
✔Outros pedidos de oração podem ser enviados para o Grupo de whatsapp, até às 8h 
da manhã de terça-feira.
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REFLEXÃO PARA A REUNIÃO - Louve ao SENHOR, até mesmo nas tribulações:
"Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. 
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão." (Sl 34. 1-2)

Bendirei o Senhor em todo o tempo - Bendizer ao Senhor no esplendor da vida é bom e 
faz bem aos que estão próximos de nós. Davi teve a doce experiência de provar a 
bondade do Senhor! Como bom cristão, ele faz compromisso sério com Deus: ele 
bendiz, com ações de graças, pelo livramento de todas as suas tribulações. Todos nós 
temos momentos bons, mas passamos também por tempos difíceis, por aflições e até 
mesmo grandes tribulações, como as de Davi. 

Em tais circunstâncias, nem sempre é fácil bendizer ao Senhor, contudo a Bíblia nos 
ensina a bendizer, louvar e agradecer por tudo, em todo o tempo, a qualquer preço. 
Quando assim procedemos, a nossa alma sente a alegria, a bondade, a resposta, o 
livramento do Senhor. "Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, 
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome." (Hb. 13.15)

O louvor do Senhor está sempre em meus lábios – Louvarei a qualquer preço, louvarei 
pela salvação, pela família que tenho, quer seja fácil ou difícil compreendê-la, por toda 
a minha casa, trabalho, equilíbrio financeiro, saúde, irmãos, Igrejas, vida...louvor 
sempre em meus lábios! Louvor e gratidão devem nos acompanhar sempre. 
Precisamos praticar sempre o louvor e a gratidão nas horas difíceis da vida e Jó nos 
ensina que um bom homem pode ser submetido a provações aparentemente sem 
nenhuma causa, e mesmo assim ele louva ao Senhor em todo o tempo (leia Jó 7). 
Davi, cheio de perturbações, buscou o Senhor, que respondeu com presteza e livrou-o 
de todos os seus receios. "Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os 
meus temores" (Sl. 34.4). Este versículo deve ser incluído em nossas orações diárias, 
e assim Deus poderá conceder-nos tal graça. Somente Deus é o Senhor da nossa 
alma e da nossa sorte.

A minha alma gloriar-se-á no Senhor – Quem não precisa que o Senhor o livre, nesta 
vida? Na oração dominical encontramos a seguinte petição: "livra-nos do mal". Deus 
tem nos guardado. Deus cuida de nós! Podemos gloriar-nos e alegrar-nos nele, 
porque os seus cuidados são universais e têm alcançado os homens, em todos os 
séculos. É grande e justa a razão da "minha alma gloriar-se-á no Senhor" pois Deus 
tem mostrado seu poder, que livra os homens das tribulações. Ele é digno de ser 
magnificado, exaltado, louvado para sempre! A alma de Davi gloriou-se no Senhor e 
ele engrandeceu e conclamou outros a exaltarem a Deus. Ele buscou, foi acolhido, 
ficou livre das tribulações e temores, provou a bondade absoluta de Deus. Por isso e 
muito mais ele faz um voto: "Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará 
sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma". Sejamos como Davi. 
Amém!

(Adaptado de Maria Madalena da Silva, "SAF em Revista", 2o. Sem.2004.  
Contribuição do Departamento Rute)
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Obs: Lembrem-se que podemos orar em duplas, por telefone, com uma de nossas 
irmãs do Departamento, ou formar um Grupo do Departamento no whatsapp, com até 
oito pessoas.   

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

Com gratidão - Rosane Arumáa - Presidente

RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS
UM DOMINGO HISTÓRICO 

  
"Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR". (Sl 122.1)

Em virtude do cenário pandêmico da Covid-19, após 140 dias de jejum do culto 
público, momento sem precedentes na história centenária de nossa amada Igreja, 
pela graça de Deus retornamos aos Cultos presenciais no domingo dia 02/08, de 
maneira gradual. 

Cumprindo um cuidadoso Protocolo que autoriza, por hora, apenas em torno de 20% 
de ocupação da capacidade de nosso Templo, tivemos a alegria do retorno à nossa 
Casa de Oração. O cumprimento do Protocolo Sanitário aconteceu de forma tranquila 
e ordeira. Louvado seja o SENHOR por nos proporcionar este momento histórico, 
abençoado, de retorno ao Templo.

Ansiamos pela presença dos demais irmãos, para que no tempo do SENHOR 
tenhamos a alegria de reunir todo o povo de Deus no Templo, para o louvor, adoração e 
edificação na Palavra, desfrutando assim da comunhão dos santos. Continuemos 
nossas intercessões para que tenhamos este gozo em breve, para a glória de Deus.

Inscrições para os cultos dominicais
O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda restrita), 
está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos Grupos de WhatsApp 
da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será feita pela Junta Diaconal na 
tarde do sábado.

Recomendamos que os irmãos se inscrevam em apenas UM Culto, propiciando a 
oportunidade para que um maior número de irmãos participe da adoração pública. 

Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a alegria de 
retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve possível. Que Deus nos 
abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra  
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CULTO INFANTIL NO YOUTUBE 
  

Todos os domingos, às 11h30, transmitimos o Culto Infantil, no Canal do YouTube do 
Rev. Élcio. Este momento é preparado com muito amor, zelo e criatividade pelo Rev. 
Élcio e sua esposa Gleiciane e é a ocasião de alimentar espiritualmente nossos 
pequeninos e toda a família. Não deixe de participar com seus filhos desse momento 
tão importante.  

PEQUENAS DEVOCIONAIS DIÁRIAS
  

Nossos Pastores têm enviado mensagens diárias, pelo WhatsApp e pelos seus canais 
do Youtube, bem como promovido encontros virtuais com os irmãos das diversas 
faixas etárias da Igreja, abençoando a todos com essas devocionais. Que o Poderoso 
Deus continue renovando as forças do seu rebanho com sua santa e bendita Palavra.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
  

Segunda-feira, 10/08, 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. Tem sido uma grande bênção nossos encontros virtuais 
de oração. Acesse e participe conosco! 

LIVES NO YOUTUBE
  

Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja está 
promovendo uma série de "Lives", quinzenalmente às terças-feiras, no Canal da Igreja 
no YouTube.
Nesta terça-feira, 11/08, às 21h, receberemos como convidado especial o Rev. 
Leonardo Sahium, da IP da Gávea (RJ).  
O Tema do encontro será "Desafios da Retomada".
Certamente o bate papo será uma grande bênção! Divulgue estes encontros para o 
seu círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube 
  

Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja no Youtube, o Rev. Raimundo tem 
ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates", relacionando a 
fé cristã com a realidade que nos rodeia. O objetivo é buscar, na Palavra de Deus, 
respostas aos desafios filosóficos e práticos enfrentados nas diversas áreas da vida 
contemporânea e assim oferecer auxílio para que os cristãos sejam melhores 
discípulos e testemunhas de Cristo na família, no trabalho, na academia, no lazer e na 
sociedade. Participe!  
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JUNTA DIACONAL
  

Doações 
A Junta Diaconal informa que, durante esse período de pandemia, continuará 
recolhendo roupas e alimentos não perecíveis para outros projetos e necessitados. 
Sua doação pode ser entregue em nossa Igreja às segundas e sextas-feiras, durante o 
horário comercial. Caso não possa deixar sua doação na Igreja, ligue para algum dos 
membros da Diretoria:
Presidente: Rodrigo Pitta - (31) 98448-8332
Vice Presidente: José Luiz Espeschit - (31) 98734-6564
Secretário: Hildemar Falcão Neto - (31) 98306-1584
Tesoureiro: Tiago Muzel - (31) 99464-2652 

CORAIS DA IGREJA – CORO VIRTUAL
  

"Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo". 
(Sl 92.1)

Os Corais de nossa Igreja estão se mobilizando para a gravação de um hino, em Coro 
Virtual, para ser disponibilizado no último domingo desse mês (30/08), em gratidão ao 
SENHOR pelos 108 anos de nossa amada Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH). A adesão tem sido excelente e já temos em torno de sessenta 
coristas dispostos a participar. 

Os desafios são grandes e não é fácil para os nossos Regentes prepararem um 
momento assim, mas com o SENHOR à frente, sendo tudo feito para a glória dele, 
cremos que seremos bem-aventurados nesse intento. Assim, contamos com as 
orações da Igreja para que vejamos esse objetivo cumprido. Em virtude da pandemia, 
nossas celebrações serão restritas, porém, o sentimento de gratidão continuará 
enorme, afinal, grandes coisas o SENHOR tem feito por nós, por isso estamos alegres 
(Sl 126). 

A SANTA COMUNHÃO – CEIA DO SENHOR 
  

"Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na 
noite em que foi traído, tomou o pão". (1 Co 11.23)

Quando nos reunimos ao derredor da mesa do SENHOR para participarmos da Ceia, 
vivemos um momento de singular e alto privilégio, um momento especial na vida de 
todos aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas 
vidas, pois este é o banquete espiritual do crente. É a Santa Comunhão!
Neste domingo, 09/08, teremos a ministração da Santa Ceia do SENHOR para os 
irmãos que se inscreveram e participarão dos Cultos às 11h e 19h.
Oremos para que, no tempo do SENHOR, tenhamos a alegria de celebrá-la com toda a 
Igreja reunida. 



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)

Os Reformadores diziam que a confiança em que nossas orações serão respondidas 
não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós. Na vida dos crentes, 
a fé e a esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir "com fé, em 
nada duvidando" (Tg 1.6). 

Isto significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por causa de Cristo e do 
pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela o compromisso que Deus fez 
conosco. 

Assim os crentes se aproximam de Deus confiantemente, com ousadia e entusiasmo, 
porque essa confiança é necessária à verdadeira invocação, que se torna a chave que 
nos abre a porta do reino dos céus. Continuemos nossas intercessões em favor dos 
irmãos de nossa Igreja que enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos 
hospitais, os que estão se recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos 
devem ser alvos de nossas constantes intercessões. 

Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, "sem 
cessar" e se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em tempos de 
pandemia! 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. 
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09/08
    Gabriel Rocha Cardoso 
    Kleber Alberto Nogueira 

    Yohan Diniz Penido 

10/08
    Paolo Enrico Iacomo Fulloni 

11/08
    Elvira Bueno de Pádua 

    Maria Monica Gonzaga Fernandes
    Mateus Cardoso Mattos de Oliveira
    Patricia C. Silva Lima Fernandes 
    Peterson Isaac Gomes e Silva

    Rafael Lopes da Costa

12/08
    Beatriz Valadão Doehler

    Rayssa F. da Rocha Fernandes 
    Sarah Zaghi Borges Reis 

13/08
    Barbara Olívia Villas Bôas 

    Ivan Tanure Sant´Anna 
    Natanias Bertolini Bueno 

   

14/08
    Elizabeth Costa de Souza Borges 

    Fernando Baumgratz Ribeiro 
    Júlia Bernardes Falcão 

    
15/08

    Denise Machado Soares 
    Geraldo Magela Emídio 

    Maria Lucio Pereira Barbosa 

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  
10h20 - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do 
mês 

Segunda-feira: 19h30 
Reunião de oração

Terça-feira: 8h30 e 14h30
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h 
Reunião de oração-salão João Calvino

Quinta-feira:19h30 
Estudo Bíblico Doutrinário

Sexta-feira: 20h
Sexta-Jovem - 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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