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MENSAGEM PASTORAL  

Chegamos ao mês de dezembro de 
um ano inusitado. Não obstante a 
pandemia e as dificuldades geradas 
por ela neste ano, nossa Igreja tem 
sido abençoada pelo SENHOR e o 
Reino de Cristo tem avançado para a 
glória de Deus. 

Neste Natal desejamos fortalecer 
nossa comunhão com Cristo e com 
nossos irmãos, aguardando o Dia 
glorioso de sua segunda vinda 
quando todas as coisas haverão de 
ser restauradas. 

Por isso, desde o primeiro domingo 
deste mês, mês do advento, 
fazemos alusão às Celebrações do 
Natal e desejamos lembrar da 
encarnação do nosso Salvador 
Jesus, o Verbo Eterno de Deus, que 
veio ao mundo na plenitude dos 
tempos (Gl 4.4), realizou sinais e 
prodígios entre os homens e nos 
ensinou a amar a Deus acima de 
todas as coisas e ao nosso 
próximo como a nós mesmos 
(Mc 12.30-31).

Então, com a chegada do Natal, 
precisamos nos conscientizar da 
verdade de que esta data tão 
importante não pode ser entendida 
até que Jesus tenha um lugar 
prioritário em nossos corações 
(Jo 1.14). 

É NATAL!
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Quando o mistério da vinda do 
Senhor Jesus se torna claro no 
coração, o homem compreende que 
o Natal não é apenas uma 
celebração anual, um feriado 
e s p e c i a l ,  m a s  s i m ,  u m  
acontecimento divino que aponta 
para a revelação do amor de Deus.

O nascimento de Cristo não foi um 
evento trivial; foi a manifestação 
triunfante de Deus na história, em 
carne, vivendo como ser humano e 
por causa da vinda do Eterno ao 
mundo, na pessoa de Cristo, o 
relacionamento do homem com 
Deus é restaurado e por isso, para os 
salvos em Cristo, o Natal é uma grata 
celebração que traz vida e 
esperança.

Que grande oportunidade temos 
para testemunhar de Cristo neste 
mês!

Devemos aproveitar o mês de 
dezembro para falar do verdadeiro 
sentido do Natal, do grande plano de 
salvação em Cristo e do amor de 
Deus manifestado no advento do 
único e suficiente Salvador. Falemos 
da verdadeira razão da nossa 
celebração e não nos esqueçamos 
de que a encarnação de Cristo é o 
padrão  para  evange l i zação  
(Jo 3.16).
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Pensando nesta conscientização e 
evangelização necessárias, nossa 
Ig re ja  adqu i r i u ,  e  es tamos  
concluindo a distribuição, de 5.000 
( c i nco  m i l )  exemp la res  do  
Devocionário "Cada Dia Natal", 
levando a mensagem santa de que 
Cristo é a solução para um mundo 
atordoado pelo medo e pelas 
incertezas. 

Somente em Cristo encontramos 
perdão, salvação, segurança; 
somente Ele pode afastar de nós o 
terror tão presente na humanidade 
neste ano pandêmico. 

O Natal anuncia Jesus! O Salvador é 
a boa nova de grande alegria para 
todos os povos; o Bom Pastor 
chegou, trazendo redenção aos 
contritos e arrependidos. 

Que à semelhança do hino 241 do 
nosso Hinário Novo Cântico, 
possamos expressar nosso louvor a 
Deus afirmando: 

Eis dos anjos a harmonia! 
Cantam glória ao Rei Jesus.
Paz aos homens! Que alegria! 
Paz com Deus em plena luz.
Ouçam povos, exultantes, ergam 
salmos triunfantes,
Aclamando seu Senhor. 
Nasce Cristo, o Redentor!

Exultai, ó terra e céus,
Dando glória ao Homem-Deus!

Cristo, eternamente honrado, do seu 
trono se ausentou!
E entre os homens, encarnado, 
Deus conosco se mostrou.
Quão bondosa Divindade! 
Quão gloriosa Humanidade!
Salve Cristo, Emanuel, luz do 
mundo, Deus fiel!

Cante o povo resgatado: 
Glória ao Príncipe da Paz!
Deus em Cristo, revelado, vida e luz 
ao mundo traz!
Nasce a fim de renascermos! Vive 
para revivermos!
Rei, Profeta, intercessor, louvem 
todos ao Senhor!
(C. Wesley — R. H. Moreton)

Portanto, neste mês de dezembro, 
cante o Natal! Celebre o Natal! 
Permita que o espírito natalino 
invada a sua mente e o seu coração. 
Anuncie que somente Cristo pode 
restabelecer a Paz, a verdadeira 
reconciliação do pecador com Deus. 

Rev. Edson Costa Silva  



4

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

  
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL

Dia 08/12, terça-feira (cada Departamento escolherá o melhor horário para o 
grupo):

Mês de Dezembro - Nascimento de Jesus

"Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa 
salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com 
Salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos 
os deuses." (Sl  95.1-3)

Motivos de oração: 

✔Agradecendo o maior presente que recebemos do Senhor em nossas 
vidas: a vinda do seu filho para nos resgatar e nos transformar em novas 
criaturas(Is 9.6);
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa Igreja 
(Cl1.9-14);
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 
✔Pelas Sociedades Internas e pela liderança da Igreja (Ef 6.18-19);
✔Suplicando pelo restabelecimento dos nossos irmãos que enfrentam 
enfermidades e por suas famílias;
✔Pela providência divina, para que profissionais competentes assumam os 
cuidados da saúde de nossos irmãos (Tg 5.16);
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos que trabalham em hospitais, 
pelos nossos irmãos profissionais dessa área, que estão na linha de frente no 
socorro e cuidados à população, pelo pessoal da limpeza urbana, pelos 
profissionais da segurança pública (Sl 121.1-2);
✔Pelo consolo e conforto às famílias que vivenciam o luto em nossa Igreja 
(1Co 2.9);
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na 
vida profissional (1Co 12.24-27);
✔Pelos Projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos nesses 
tempos de pandemia (Mt 5.16);
✔Pelos nossos governantes (1Tm 2. 1-2);
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da 
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
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REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: 
FAZENDO UMA AUTO AVALIAÇÃO

"Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse 
dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não 
permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e o 
apanham, lançam no fogo e o queimam." (Jo 15. 5-6)

Estamos às portas de mais um final de ano. Como o tempo voa! Essa é uma 
época em que fazemos um "balanço" do que passou e planos para o novo 
ano. Penso que é a hora de fazermos uma auto avaliação. Esse é um 
exercício necessário para conhecermos a nós mesmas e verificar quais 
foram nossos erros e acertos, o que fizemos de melhor, aquilo que temos 
dificuldades, para termos uma visão ampliada a respeito das coisas que nos 
envolvem e o que podemos fazer para melhorar. 

Responda, interiormente, as seguintes perguntas:

1.Tenho orado sem cessar ou me esquecido de orar (1 Ts 5.17)? A oração é a 
respiração da alma e, portanto, deve ser nosso estilo de vida. É o que nos 
conecta ao altar de Deus e deve ser nossa prioridade. O crente deve manter 
um espírito contínuo de oração, mas a ordem do Apóstolo Paulo, "Orai sem 
cessar", não significa estar sempre sussurrando orações, pois o termo 
traduzido por "sem cessar" não significa fazer continuamente, mas sim 
"voltar a fazer constantemente". Devemos manter conexão 
permanentemente ativa com Deus, de modo que a nossa oração faça parte 
de uma longa conversa, sem interrupções. Alguma coisa tem tomado o lugar 
da oração em sua vida?

2. Sou o sal que dá sabor ou o sal insípido (Mt 5.13)? Numa sociedade sem 
geladeira, como na época de Jesus, o sal era usado primordialmente não 
como algo para dar sabor, mas como conservante. Somos chamadas a 
impedir ou retardar a corrupção e queda do mundo e cada uma de nós, como 
discípulas de Cristo, devemos ser o sal da terra, que preserva e dá sabor. 
Tenho preservado os valores cristãos e transmitido àqueles que me cercam?

3. Estou edificando minha casa sobre a rocha ou sobre a areia (Lc 6. 46-49)?
Chamar Jesus de "Senhor" é afirmar que ele deve ser obedecido. Se pratico a 
Palavra de Deus nada pode me abalar, mas se a ouço e não a pratico, 
qualquer coisa pode me derrubar.

4. Sou uma videira com ou sem frutos (Jo 15. 5-6)? Jesus enfatiza a 
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importância da continuidade do seu relacionamento conosco e somente 
quando o nosso relacionamento espiritual com Cristo está intacto é que 
estamos saudáveis e produtivas. Permaneço em Deus, certa de que sem ele 
nada posso fazer ou acho que posso todas as coisas por mim mesma? Sou 
um ramo da videira que tem dado frutos ou estou seca, que só sirvo para ser 
lançada no fogo?

5. Sou uma candeia sobre um velador ou debaixo de uma cama (Lc 8.16)? O 
propósito de acender uma candeia é fornecer luz; aqui a figura da candeia 
ilustra o fato que os ensinamentos de Jesus devem ser anunciados. Tenho 
proclamado a verdade do reino para os outros?

6. Sou odre novo ou odre velho (Lc 5.37)? Um remendo novo numa roupa 
velha iria arruinar a ambos: o novo se perde, porque o remendo tirado do 
tecido novo deixaria este tecido danificado; e o tecido velho não combina com 
o remendo novo. Da mesma forma, colocar vinho novo em odres velhos faz 
com que a fermentação cause a ruptura do odre, e assim se perde tanto o 
odre quanto o vinho. A vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura 
velha e arcaica. Não podemos ter o coração duro como os odres ressecados 
pelo tempo. Tenho mantido meu coração aberto à mensagem 
transformadora do evangelho?

Queridas irmãs, a Palavra de Deus, nos confronta e estimula a uma vida mais 
santa e piedosa, na presença do Senhor. Que essa auto avaliação nos leve à 
obediência, fortalecimento espiritual e prática da vida cristã.
(Leila Judite dos Santos Reis, SAF em Revista, ano 64, 
outubro/novembro/dezembro 2018, pág. 48-49)

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, exclusivamente por e-mail. 

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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INTERCESSÕES: ORAI UNS PELOS OUTROS
  

Na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos 
nossos irmãos e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor de Deus pelo 
nosso próximo.

Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou pela libertação do seu 
povo do cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e 
fez especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de constante intercessão.

Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Continuemos 
as nossas intercessões em favor de nossos amados irmãos de todas as idades, 
os enlutados, aqueles que estão enfermos ou em recuperação de sua saúde. 
Lembremos sempre das recomendações da Palavra de Deus através do 
Apóstolo Paulo: "Orai sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por nós..., em 
tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graças".

Embora, como nos diz Tiago, interceder seja colocar-se no lugar do outro e 
pleitear a sua causa como se fora sua própria (5.16), não devemos nos esquecer 
que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão. 

SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
  

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, 
"sem cessar". 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 a Deus as necessidades e 
preocupações dos nossos irmãos e ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do 
amor ao próximo. Veja a seguir as oportunidades oferecidas para que você 
possa desfrutar desses momentos de comunhão e enlevo espiritual:

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: das 
18h às 19h. Todo o protocolo de segurança sanitária já utilizado nos cultos será 
observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que 
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. 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.
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QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO 
DOUTRINÁRIO PRESENCIAL

  
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma 
presencial, no horário tradicional das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não 
puderem vir ao templo, poderão acompanhar os estudos pelo canal da Igreja 
no youtube.  Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

ALFABETIZAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO INTERNACIONAL (A.E.I)
  

A Missão Alfabetização e Evangelização Internacional (A.E.I) utiliza 
metodologia desenvolvida pelo Literacy & Evangelism International (L.E.I) para 
alfabetização de adultos, ensino de inglês como segunda língua e produção de 
Cartilhas em línguas nativas, sempre com conteúdo bíblico, através de grupos 
multidisciplinares. A Coordenação Nacional treina Coordenadores Regionais 
que, por sua vez, formam Professores locais que ministram os cursos em suas 
comunidades. 

Estamos felizes em ver mais e mais pessoas abrirem seus corações para servir 
ao Senhor através do A.E.I. Damos glórias a Deus porque Ele tem inclinado o 
coração de muitos irmãos para ajudar o próximo a conhecer Jesus através da 
alfabetização. 

Nossos irmãos Mauricio Louzada Diniz, Claudia de Souza Cezar e Claudia 
Barbosa de Almeida fizeram o Curso do A.E.I para Professores e no Culto 
Vespertino deste domingo receberão o Certificado de Conclusão das mãos de 
nossa irmã Melise D'Agostini, Diretora Nacional e Coordenadora do A.E.I. Na 
ocasião, oraremos com eles e por eles, pedindo as bênçãos de Deus sobre suas 
preciosas vidas. Que o SENHOR continue abençoando esse precioso ministério 
nascido aqui em nossa Igreja na década de 1990. Que tudo continue sendo feito 
para a honra e a glória de Deus.  

BATISMO INFANTIL
  

"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
Recebemos no Culto Matutino de hoje, com muita alegria, o pequeno Benjamin 
Lopes Caldeira, para o Sacramento do Batismo. Pais: André e Lívia. Avós 
paternos Maria da Conceição e Paulo de Miranda Avós maternos: Nei e Daisy. 
Louvamos a Deus pela vida preciosa desta querida família, e em especial do 
pequenino Benjamin. Rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ele 
cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SERMÕES EM ECLESIASTES
VALORES X FUTILIDADES.

  
Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a humanidade vive neste 
ano, descobrimos que o livro é riquíssimo em lições sobre VALORES versus 
FUTILIDADES. Esse é o tema que o Rev. Edson está trabalhando com a Igreja 
ao estudar esse precioso livro, afinal, dentre as lições que a pandemia tem nos 
ensinado, está a necessidade de repensar nossa vida e nossos valores. O que 
devemos priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades? Quem 
sabe o que é melhor para nós? Será que não temos, muitas vezes, corrido atrás 
do vento?

Neste domingo, mercê de Deus, estudaremos o Capítulo 7, do verso 15 ao verso 
29, deste livro tão atual e tão rico em ensinamentos. Convidamos você a 
mergulhar no estudo comprometido dos doze capítulos do livro do Eclesiastes e 
a se deixar instruir pela Santa e Bendita Palavra de Deus. Que o SENHOR 
continue nos abençoando neste objetivo e nos concedendo crescimento 
espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome.  
Oremos e participemos!

PRÓXIMO DOMINGO - 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..., Por semelhante modo, depois de 
haver ceado, tomou também o cálice". (1 Coríntios 11.23,25)

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa da 
manifestação gloriosa do Senhor Jesus. No próximo domingo, por ocasião dos 
Cultos Matutino e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor para 
participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este 
singular momento.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE
  

O Presbitério Belo Horizonte se reunirá ordinariamente nos dias 11 e 12 de 
dezembro em nossa Igreja. Os Presbíteros representantes do Conselho de 
nossa Igreja ao PBHZ são nossos irmãos Pb. Celso (Titular) e Pb. Valério 
(Suplente). Oremos em favor dessa reunião. 
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR 
  

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações".
(Sl 46.1) 

Foi chamado à presença do SENHOR na última terça-feira, 01/12, em 
Miami, EUA, o Rev. Geraldo Henrique Lemos Barbosa, 49 anos, filho de 
nossos queridos irmãos Pb. Prof. Cassiano e D. Martha, que por muitos 
anos foram membros de nossa Igreja, e hoje residem em Brasília.

O Rev. Geraldo Henrique foi para os EUA com a esposa e filha para fazer 
um Doutorado e lá contraiu a Covid-19, teve um agravamento repentino e 
veio a falecer. Atuou como Capelão na Universidade Mackenzie, de 2004 a 
2020, assistindo aos estudantes, pais e funcionários dos Colégios e da 
Universidade. Nos últimos anos também atuou como Professor na 
Universidade, lecionando a disciplina de Análise do Comportamento e 
Avaliação do Processo Cognitivo. Deixa sua esposa Érica e dois filhos, 
Henrique e Esther. 

Consternados pela notícia repentina, pedimos aos irmãos que orem por sua 
esposa e filhos e também por seus pais, nossos queridos irmãos Pb. 
Cassiano (87 anos) e D. Martha (84 anos). 

Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, com seus paternais 
cuidados e graça, console a família querida com o bálsamo suavizador do 
Espírito Santo, neste momento tão difícil, de vale de luto e de dor.

Também faleceu na última segunda-feira, 30/11, na cidade de Governador 
Valadares, Leandro Tassis Cabral, aos 41 anos, sobrinho de nossa irmã 
Lucilinha Cabral, esposa do Pb. Lino. Leandro lutou por sete anos contra 
um tumor no cérebro. Deixa a esposa e 3 filhos. Nossa irmã Lucilinha 
sempre pedia orações por ele em nossas Reuniões de Oração. Que Deus 
os console.

Às famílias enlutadas, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, 
rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, o consolo de seu Santo 
Espírito. Oremos em favor destes queridos, na certeza de que o Deus de 
toda consolação haverá de continuar efetuando essa bendita obra na vida 
de cada um dos queridos irmãos. (2 Co 1.3-7, Sl 46, Sl 23, Fp 1.19-26, 1 Ts 
4.13-18)
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DECISÕES DO CONSELHO 
  

Amados irmãos,
Reunido no último dia 01/12 e no temor do SENHOR, o Conselho aprovou as 
eleições das Diretorias das Sociedades Internas, Corais e demais Forças de 
Integração da Igreja para o ano vindouro. Naquela mesma reunião nomeou a 
Equipe da Escola Dominical (Direção e Professores), bem como os integrantes 
de todas as Comissões e Ministérios da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte para o ano de 2021. Foi uma reunião abençoada, graças a Deus!

A publicação oficial de todos os nomes, como sempre, será feita no Boletim do 
último domingo de dezembro, dia 27.
"Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco". (1Ts 5.18)

ASPACAM - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
  

O Sr. EDSON COSTA SILVA, Presidente da Assembleia Geral da AÇÃO 
SOCIAL PRESBITERIANA AMÉRICO CARDOSO DE MENEZES (ASPACAM), 
no uso de suas atribuições regimentais, e assim nos termos do disposto nos 
artigos 6o, 7º §1º inciso III, 19º, 20º e 41º, todos do Estatuto da ASPACAM, 
CONVOCA todos os membros da sua ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que 
se realizará no dia 6 de dezembro de 2020, na Rua Ceará, 1.434, às 16h30, em 
primeira convocação, com a presença da maioria absoluta (metade mais um) de 
seus membros, ou às 17h, em segunda convocação, com qualquer número de 
membros presentes (art.12, do Estatuto da ASPACAM), para os fins delineados 
na Pauta que se segue.

PAUTA  DA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
1 - Composição dos membros da Assembleia Geral da ASPACAM para o 
exercício de 2021;
2  -  Deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2021;

O presente Edital deverá ser publicado no lugar de costume na Sede da 
ASPACAM, com remessa aos seus membros, via postal ou por e-mail, com 
indicação do local, data e horário da Assembleia, conforme pauta da matéria a 
ser tratada e nele devidamente especificada.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020

Edson Costa Silva - Presidente da Assembleia Geral 
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ANIVERSARIANTES 

06/12
    Hannah Doehler dos Reis

    João Crysthian Santana Purcino
    Shirley França Baumgratz 

    
07/12

    Alessandra Viviana da Conceição Carvalho

08/12
    Arthur Araújo Ribeiro

    Davi César Catizani Faria Oliveira 
    Juliana Barbosa Nogueira

    Maria da Conceição Siqueira de Castro 
    Sofia Barbosa Soares Souto de Carvalho

09/12
    Aline Guerra Campolina 

    Emerson Ferreira da Cunha 
    Rodrigo Faria Melo Freitas 

    Vitor Rodrigues Pereira

10/12
    Adriano Klem Fernandes 
    Érica Rezende Gusmão  

    Conceição Ferreira Souza 
    Erasmo Borja Sobrinho 

    Paulo Sérgio de Queiroz Cassete 

12/12
    Lidiane Alves Vieira Marques
    Lucas Deslandes de Toledo 

    Reinaldo Domingos P. da Costa
    Rodrigo Pitta Costa F. Vianna
    Rogério Perillo de Carvalho 


