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MENSAGEM PASTORAL  

"Porquanto para isto mesmo fostes 
chamados, pois que também Cristo 
sofreu em vosso lugar, deixando-vos 
exemplo para seguirdes os seus 
passos, o qual não cometeu pecado, 
nem dolo algum se achou em sua 
boca; pois ele, quando ultrajado, não 
revidava com ultraje; quando 
maltratado, não fazia ameaças, mas 
entregava-se àquele que julga 
retamente." (1 Pedro 2.21-23)

No excerto acima, inspirado pelo 
Santo Espírito de Deus, somos 
convocados pelo Senhor para sofrer 
pacientemente ante as injustiças 
deste mundo. Posto que essa 
premissa possa nos soar dolorosa, a 
Escritura nos consola com o exemplo 
de Cristo, pois nada há que provoque 
mais dor e amargor do que padecer 
imerecidamente e entre todos, com 
certeza, apenas um sofreu de tal 
maneira, o Filho de Deus. Considerar 
sua encarnação é um eficiente 
lenitivo, capaz de mitigar nossas 
angústias nos revezes da vida. 

Deveras, o Logos se humilhou, sendo 
ele o Soberano Rei do universo, ao 
esvaz iar -se (κενόω) de sua 
majestade divina, assumindo a forma 
de servo em sua natureza humana 
(Leia Filipenses 2.7-8). E não 
somente isto. Sendo ele o Supremo 
Legislador, de igual modo se colocou 
sob a Lei, sujeitando-se às suas 

OS SOFRIMENTOS DE CRISTO E OS NOSSOS
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demandas e castigos a fim de cumprir 
vicariamente as disposições da 
aliança (Leia Gálatas 4.4-5).

Os teólogos reformados entendem 
que os sofrimentos do Salvador 
fizeram parte do segundo estágio do 
estado de humilhação pelo qual ele 
passou durante toda a sua vida na 
esfera terrena. Particularmente 
tendemos a pensar que tais aflições 
lhe sobrevieram derradeiramente, 
nos seus dias finais, mas as 
Escrituras, no entanto, nos ensinam 
que o Senhor Jesus sofreu durante 
toda a sua vida. Sua vida foi, de fato, 
uma vida de sofrimento do início ao 
fim, sofrimentos que lhes foram 
impostos pelo próprio Deus, como 
parte de seu plano redentor (Leia 
Hebreus 5.7-10). O Santíssimo, o 
qual jamais conheceu pecado, 
habitou em um mundo amaldiçoado 
pelo pecado; foi ele tentado pelo 
diabo; foi ultrajado e rejeitado por 
pecadores. 

Tendo se tornado homem, o Senhor 
não só padeceu agruras em seu 
corpo como também em sua alma. 
Mesmo sendo Deus,  estava 
consciente de seu dever de suportar 
sobre si os pecados de toda a 
humanidade (Leia Isaías 53.1-12) e 
os evangelhos registram emoções 
peculiares à natureza humana em 
Jesus. Ele chorou, agonizou, amou, 
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irou-se, alegrou-se no Espírito Santo. 
No entanto, tão grave era sua 
missão, que nenhum evangelista 
relatou os seus risos e sorrisos. 
Assim o descreve o Profeta: "Homem 
de dores e que sabe o que é 
padecer."

Além destas realidades, inferimos 
pela sua condição que os sofrimentos 
do Senhor foram singulares. Se nós 
pecadores somos afligidos em nossa 
alma ao contemplar a injustiça, a dor 
cruel, a morte e todas as demais 
misérias humanas causadas pelo 
pecado, sem igual é o sofrimento do 
coração plenamente puro, santo, 
bondoso e amoroso do Salvador. 
Ninguém pode sofrer como Jesus 
pois seu caráter perfeito, sua 
santidade e perfeita justiça, tornaram 
suas aflições incomparáveis. 

Finalmente, recebemos não pouco 
conforto e ânimo ao compreender 

que o Salvador se sujeitou, sem 
hesitar, a tais aflições e, por fim, à 
morte na cruz,  por assumir  
vicariamente o nosso lugar. Em 
última instância, Cristo sofreu por 
nós.

Carecemos desesperadamente que 
nosso olhar seja fixado no Filho de 
Deus quando surpreendidos pelo 
sofrimento, pela dor e pela injustiça. 
O Apóstolo declara que ele nos 
deixou o caminho a ser trilhado. 
Pacientemente, não revidou com 
ultraje, dolo não se achou em sua 
boca, não ameaçou, antes, confiou 
inteiramente todo o julgamento ao 
Deus que tudo vê, julga e ordena. 
Desejemos que o Senhor, pelo seu 
Espírito, nos conceda essa bendita 
g raça .  O  ca rá te r  c r i s tão  é  
demonstrado mais precisamente 
pelas reações do que pelas ações.

Rev. Marco Antônio

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

Reunião Plenária
Dia 02/12, quarta-feira às14h30 
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião 
Plenária que será realizada em 02/12, quarta-feira, às 14h30, na Plataforma 
Virtual Zoom, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade. 
O link estará no grupo de whatsapp da SAF para você acessar a reunião. 
Contamos com sua participação.
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020. Rosane Poggiali Magalhães Arumaa

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
Terça-feira 01/12. Cada Departamento escolherá o melhor horário para o 
grupo.



4

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
✔Gratidão pelo maior presente que recebemos do Senhor, em nossas vidas: a 
vinda de 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 
(Cl 1.9-14);
✔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.

REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: 
Orando sem cessar por minha família, 

meu primeiro campo missionário
"Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa" (At 16.31)

Amadas irmãs, a promessa da salvação é dirigida a todos que confiam em 
Cristo. Em Atos 16.31 lemos as palavras ditas por Paulo e Silas ao carcereiro, 
após um grande terremoto tê-los libertado da prisão. Conforme Simon 
Kistemaker, "Paulo e Silas indicam que a salvação se estende a todos os 
membros da casa do carcereiro. Ressalto de passagem, que apesar de Deus 
salvar indivíduos, quando aplicável, ele traz salvação à família da pessoa. Deus 
trabalha por meio das famílias, pois elas são os blocos da construção da Igreja". 
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Temos diante de nós o desafio de levar nossa família à Cristo. É uma situação 
difícil e delicada, pois temos de influenciar a mente e a vontade de nossos 
familiares, mas sem coagi-los. Vamos encaminhar nossos queridos à Cristo por 
meio da pregação do Evangelho (Rm 10.17) e neste processo devemos nos 
dedicar também à oração e ao testemunho de vida. 

O projeto ANA tem sido instrumento para nos estimular à oração intercessória 
em favor da salvação de nossos familiares. Três passos são pré-requisitos para 
direcionarmos nossa família para Cristo:
1. FÉ – Não nos cansemos nem vacilemos na fé pela salvação de um ente 
querido. Não importa o quanto já oramos; continuemos a orar e a crer na 
misericórdia divina. Há dias em que, talvez, nossas orações não passem de 
meras frases mentais pronunciadas diante de Deus. Voltemos à Palavra de 
Deus: "...para vós outros é a promessa, para vossos filhos" (At 2.39). O fato de 
nossas orações ainda não terem sido respondidas não muda nada. Deus pode 
salvar nossa família.
2. CONFISSÃO – "Para haver uma fé forte, é preciso haver primeiro confissão e 
humildade", diz Andrew Murray. Muitas vezes, a incredulidade é causada por 
pecado não confessado (1Jo 1.9). Se por uma negligência nossa, por termos 
provocado nossos filhos à ira (Ef 6.4), ou por qualquer outro meio, provocamos 
o afastamento de nossos queridos de Cristo, temos de abrir o coração ao 
Senhor e pedir-lhes perdão. 
3. ORAÇÃO – Podemos orar exaustivamente, mas se não orarmos com fé e 
não solucionarmos os problemas de incredulidade que temos, nossas orações 
não servirão de nada. Vejam as orações de pais e mães, em favor de seus filhos 
na Bíblia: Davi (2Sam 12.16); Jó (Jó1.5); a mãe da menina possessa (Mc 7.26). 
Analisando essas passagens bíblicas, percebemos que Deus concede aos 
pais o poder de agir e chegar à presença dele em favor dos filhos por meio da 
oração.

Queridas, não existe motivo mais importante, urgente e prioritário para orarmos 
do que a salvação de nossos familiares! Temos de orar sem cessar! Que nós, 
nunca, venhamos a desistir! Enquanto tivermos fôlego para respirar e forças 
para continuar, haverá esperança para a salvação de nossos filhos e entes 
queridos, conforme a soberana vontade de nosso Senhor. Não nos 
esqueçamos, nossa família é nosso primeiro e mais importante campo 
missionário. 

(Leila Judite dos Santos Reis, "SAF em Revista", ano 66, jul/ago/set 2020, pág. 
46-47)

Com gratidão
Rosane Arumaa - Presidente
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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. 

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.

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.  
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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. 

SANTA CEIA PARA OS IRMÃOS IDOSOS
  

Amados Irmãos! 
Buscando atender aos irmãos idosos na ministração da Santa Ceia nestes 
tempos de pandemia, estamos recebendo esses irmãos no templo, durante a 
semana, para esse momento singular. Os irmãos idosos que assim o 
desejarem, poderão fazer contato com o Rev. Rogério Bussinger pelo número 
3273.7044 para agendar a ministração. Que nosso bondoso Deus seja 
glorificado e os irmãos abençoados neste momento singelo, mas altamente 
significativo para a vida do crente, verdadeiro "banquete espiritual". 

BATISMO INFANTIL
  

"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
No Culto Matutino de hoje, recebemos com muita alegria a pequena Maria 
Fernanda Carmabrich para o Sacramento do Batismo. Pais: Daniella e 
Fernando. Avós paternos: José Carmabrich e Ângela. Avós maternos: José 
Lemos e Maria da Consolação. Louvamos a Deus pela vida preciosa desta 
querida família, e em especial da pequenina Maria Fernanda. Rogamos ao 
Senhor que, à semelhança de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura e 
graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 
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CHEGOU HENRIQUE, HERANÇA DO SENHOR!
  

"Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão"
(Sl 127.3).

Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Henrique Bernardes 
Cunha Pitta Fontenelle, ocorrido no último dia 25/11, pesando 3,695kg e com 
50cm, filho de nossos irmãos Rodrigo e Bárbara, sendo avós maternos Pb. 
Erdman e Bethese e avós paternos Márcio e Elizabeth. Parabéns querida 
família! Que o SENHOR abençoe o crescimento do querido Henrique. 

CLASSE VIRTUAL DE CATECÚMENOS 
  

 "... e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." (Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo João, cap. 8, verso 32)
Com alegria, louvamos a Deus pela Classe Virtual de Catecúmenos. Cerca de 
trinta alunos têm frequentado regularmente a classe, conhecendo melhor a 
Palavra de Deus e as Doutrinas básicas de nossa denominação. Oremos em 
favor do Pb. Valério, que conduz aquela classe e em favor dos alunos, para que 
Deus os ilumine e oriente e o nome do Senhor Jesus seja cada vez mais 
conhecido e exaltado.

CANTATA DE NATAL – 25/12
  

Cumprindo protocolo sanitário e com o devido distanciamento e uso de 
máscaras, estamos convidando os irmãos que quiserem participar da nossa 
Cantata de Natal para participar dos ensaios que se iniciam a partir desta 
segunda-feira, 23/11, às 20h. A apresentação da cantata será no Culto de Natal 
do dia 25/12, às 20h. Procure o Regente Wéberson responsável pela 
preparação da cantata pelo número de telefone 9.9899.9706. Participe 
conosco. Vinde Cantai: Jesus Nasceu!

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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GRATIDÃO PELOS 23 ANOS DO CORAL FEMININO – 1997/2020
  

"Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus 
enquanto eu viver." (Salmo 146, verso 2)

Expressamos nossa gratidão a Deus pelos 23 anos de existência do Coro 
Feminino, fundado pela nossa irmã Nilza Werner e que cantou pela primeira vez 
em novembro 1997, no Culto Vespertino, com dez mulheres, sob a regência do 
nosso irmão Elias. O tempo foi passando, e o grupo aumentou. Vários Regentes e 
Pianistas passaram pelo Coro, contribuindo para sua solidificação e crescimento, 
sempre com o mesmo propósito de louvar a Deus. Lembramos com carinho das 
irmãs que participaram desse ministério e somos imensamente gratos a Deus que 
tem dirigido e abençoado esse grupo de louvor e adoração. Temos muito que 
agradecer a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre essas mulheres que 
formam um grupo harmonioso, alegre e dedicado ao Seu louvor. 

Nestes tempos de pandemia, aguardamos o retorno de nossas irmãs para que 
possamos ter a bênção do louvor deste belo Coral em nossos cultos. Parabéns 
queridas irmãs! 

DOAÇÕES CARLÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
  

"Quem é generoso será abençoado..." (Pv 22.9a)

A Junta Diaconal (JD) mais uma vez agradece a generosidade da Igreja nas 
ofertas para o Carlão, nosso irmão que trabalhou 27 anos como lavador de carros 
na Rua Ceará (porta de nossa Igreja) e que está fazendo tratamento contra um 
câncer em Belo Horizonte. 

Carlão viajará em dezembro para sua terra, em Rondônia, para reencontrar a 
esposa que não vê há oito meses e teve suas passagens de ida e volta já emitidas. 
Além disso, ainda existe um valor de ofertas específicas ao nosso irmão. A Junta 
Diaconal tem por princípio não doar dinheiro, mas suprir a necessidade 
diretamente (alimento, aluguel, passagens, etc). No entanto, tendo em vista a 
atual situação de nosso irmão e uma campanha específica para ajudá-lo, 
decidimos entregar parte deste valor para gastos na viagem no final deste ano e, a 
partir de janeiro, entregar o restante em partes mensais, durante quatro meses 
consecutivos, totalizando a entrega dos recursos arrecadados.

Caso algum irmão queira ver a prestação de contas, basta procurar o Presidente 
da JD, Rodrigo Pitta ou o Tesoureiro, Ariel Santos.
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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 16h30min, 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 

CHEGOU O DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
  

Natal, a Vitória sobre o Medo. O dia sempre rompe em fé e esperança para 
aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que 
depois das trevas virá a luz. O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o 
medo. 

Todos os anos, o período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o 
Senhor nos deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." 
(João 3.16)

Os exemplares chegaram. Os irmãos já podem procurar a Missionária Suely após 
os cultos matutino e vespertino ou pelo telefone 3273.4201 ou 
disquepazbh@gmail.com. Não perca tempo, adquira logo o seu e aproveite a 
oportunidade para adquirir mais exemplares e presentear a quem você ama. 

mailto:disquepazbh@gmail.com
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ANIVERSARIANTES 

29/11
Helena Pereira Carazza Silveira
Pedro Henrique Nunes e Silva 

30/11
Carlos Alberto Duarte Lobenwein 

Reinaldo Julio Cazotti Junior 
Sophia Macedo de Oliveira

    

01/12
Dennio Bueno Bittencourt Werner 

Lúcia Maria Campos Gomes 
Priscila de Oliveira Miranda Leite 

02/12
Elmo Alves 

Marina Gomes Boy 
    

03/12
Clayde Fabiana dos Santos Silva 
Mirian Xambre de Oliveira Santos 
Rossana Magalhães Ferreira Silva 

04/12
Carlos Eduardo Las Casas Filho 

Thais Cristina de Lima Câmara Las Casas 

05/12
Amin Silva 

 Arthur Guimarães Muschioni
Gustavo Cunha Lasmar

Lucilia Cabral e Silva 
Zulene Maria de Oliveira 
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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:
11h - 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 no salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
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


