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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

CELEBREMOS O “DIA DA BÍBLIA”

Neste segundo domingo de dezembro a
Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o
“Dia da Bíblia”.
O Dia da Bíblia surgiu na Grã-Bretanha
em 1549, quando Thomas Cranmer,
Reformador e Arcebispo da Cantuária,
incluiu um dia especial para que a
população intercedesse em favor da
leitura da Bíblia no livro de orações do
Rei Eduardo VI. O Dia escolhido foi o
segundo domingo do Advento, cuja
celebrações ocorrem nos quatro
domingos que antecedem o Natal.
No Brasil o Dia da Bíblia começou a ser
celebrado pelos primeiros missionários
que vieram para nossa Pátria a partir de
1850 para semear a Santa e Bendita
Palavra de Deus, procedentes da
Europa e dos Estados Unidos. No
entanto, durante o período do Império,
a liberdade religiosa para os cultos
reformados era muito restrita, o que
impedia manifestações públicas dos
crentes.
Por volta de 1880 esta situação
começou a mudar e o movimento
reformado, juntamente com o Dia da
Bíblia, foi se popularizando. Esta
celebração ganhou ainda mais força em
10 de junho de 1948, com a fundação da
Sociedade Bíblica do Brasil, que nasceu
com o lema “Dar a Bíblia à Pátria” e em
dezembro daquele ano houve uma das
primeiras manifestações públicas do
Dia da Bíblia em nosso País, na cidade
de São Paulo, junto ao Monumento do
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Ipiranga. A Lei 10.335, sancionada em
19 de dezembro de 2001, oficializou o
segundo domingo de dezembro como o
Dia da Bíblia no Brasil. Atualmente as
comemorações do Dia da Bíblia
mobilizam milhares de cristãos em todo
o território nacional.
A Bíblia não é um livro comum; ela é
uma biblioteca de 66 livros santos, a
Santa e Bendita Palavra de Deus,
inigualável, sem paradigmas ou
analogias que possam determinar por
completo o seu valor, embora que para
os crentes este valor seja imenso. Num
período de aproximadamente dezesseis
séculos, o próprio Deus soprou a
Palavra dele a mais de quarenta
homens “inspirados pelo Espírito
Santo”, em lugares diferentes, sob
várias circunstâncias, em pedra, em
papiro, em pergaminhos. Diz o
Apóstolo Pedro: “Nenhuma profecia
provém de particular elucidação;
porque nunca, jamais qualquer
profecia foi dada por vontade
humana; entretanto homens santos
falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espírito Santo” (2 Pe 1.21).
Deus, o autor da Bíblia, fala através
dela, que é o livro mais vendido em
todos os tempos, um “best-seller” todos
os anos. Sua mensagem é sempre atual,
pois, ela não contém a Palavra de Deus,
ela é a Palavra eterna de Deus. O
Reformador Martinho Lutero disse que
a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é

eterna, fazendo coro ao Profeta Isaías
que disse: “Seca-se a erva e cai a sua
flor, mas a Palavra de nosso Deus,
permanece eternamente” (Is 40.8).

revelado em sua humanidade e
Ministério ao longo do Novo
Testamento, a começar pelos
Evangelhos.

Na Bíblia, desesperançados encontram
esperança e alcançam tranquilidade;
desnorteados retomam o caminho
certo; condenados deparam-se com a
salvação. Por ser a Palavra de Deus, ela
é um martelo que esmiuça a penha, uma
espada de dois gumes que penetra
profundamente, “até ao ponto de
dividir alma e espírito, juntas e
medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos do coração”
(Hb 4.12). Por isso, ela é amada e
odiada, acolhida e perseguida ao longo
da história. Tentaram extingui-la,
queimaram-na, proibiram a sua leitura,
porém, não conseguiram calar a voz de
Deus, Sua Palavra. O que conseguiram
foi dar ao período de proibição de sua
leitura o nome de “Era das Trevas”.

No Dia da Bíblia devemos expressar
nossa gratidão a Deus por sua Santa e
Bendita Palavra, procurando valorizála através do estudo e meditação
diligente, buscando prazer na Lei do
SENHOR. Então, seremos como
árvores frutíferas plantadas junto a
correntes de águas, frutificando para a
glória de Deus Pai (Sl 1).

No século XV, com o surgimento da
imprensa, o primeiro livro a sair das
prensas de Gutenberg foi a Bíblia,
duzentos exemplares em latim. A
veracidade da Bíblia, sua autenticidade,
infalibilidade, inerrância e suficiência,
determinam não somente a sua plena
autoridade, como também sua
permanente atualidade, sendo toda
infalível. Por isso a Bíblia é nossa única
regra de fé e prática. Ela mostra Deus
como centro do universo e da vida do
homem, sendo Cristo Jesus a expressão
máxima da revelação de Deus. Toda a
Bíblia está centralizada nele; Ele é
anunciado no Antigo Testamento e

No intuito de contribuir com a
distribuição da Santa Palavra, este ano
o Conselho da Igreja aderiu à campanha
da SBB e adquiriu dois mil exemplares
do “Novo Testamento, Salmos e
Provérbios”, para distribuir com a
Igreja no Dia da Bíblia. Portanto, hoje,
Dia da Bíblia, você poderá levar para
casa exemplares do “Novo Testamento,
Salmos e Provérbios” e distribuí-los
com a família e amigos, para nos ajudar
na divulgação do Evangelho da
Salvação em Cristo.
Outra comemoração importante do dia
de hoje é o Dia da Mulher de Pastor.
Louvamos a Deus pelas esposas de
nossos pastores que têm sido
verdadeiras auxiliadoras, mulheres
idôneas que cuidam com zelo amoroso
de seus maridos e os auxiliam na lide
ministerial. Louvado seja o SENHOR
por vidas tão preciosas.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO dia 14/12, terça-feira:
Às 8h30, pelo whatsapp
Motivos de oração para DEZEMBRO, mês em que celebramos o Nascimento de Jesus:
Gratidão: Pela intervenção divina em nossa salvação, pela vida, pelas providências e
misericórdias do Senhor.
Intercessão: Pela nossa fé, por nossa Igreja e seus líderes, pelos Projetos Missionários,
por nossos irmãos enfermos, pelos irmãos enlutados e por nossas famílias.
Segundo Domingo de Dezembro, DIA DA BÍBLIA
A SAF comemora o Dia da Bíblia com gratidão pelas dádivas recebidas por meio da Palavra
de Deus.
Para nossa reflexão, segue texto “Vide Bula”, do Pb. Manoel Nerivaldo Lopes (IP Memorial
João Pessoa - PB) adaptado da “SAF em Revista” do 4º. Trim./2019.
Você já pensou nas similaridades entre uma bula de medicamento e a Bíblia? A bula é o
cartão de apresentação do medicamento, com importantes informações do que o paciente
poderá sentir com uso daquele medicamento e o que se espera a partir do uso correto para
melhorar a saúde, seja do corpo, seja da mente.
A Bíblia, a Palavra de Deus revelada aos homens, também pode ser comparada a um
medicamento, só que seus efeitos são para a saúde da alma. E desde que usada
corretamente, pode proporcionar uma vida espiritual saudável. Examinemos os itens da
“bula bíblica”:
Composição: A Bíblia é composta por vários livros cujos ensinamentos são preciosos
para a vida diária, para nossos relacionamentos com Deus e o próximo;
Ação esperada do medicamento: Combater a doença conhecida como pecado e
libertar o homem de sua condição de pecador diante de Deus;
Cuidados de armazenamento: Conserve-a com zelo.
Importante: não deve ser usada como objeto de decoração.
Prazo de validade: Não há. Pode-se fazer uso a qualquer tempo enquanto viver.
Passarão céus e terra, mas suas palavras jamais passarão (Mt 24.35);
Cuidados na administração: Ao lê-la, faça-o com atenção e com espírito de oração e não
como quem lê um jornal. A bíblia fala ao intelecto, mas trata o espírito;
Interrupção do tratamento: Deixar de usar a bíblia é perigoso, pode levar o paciente à
anemia espiritual, dando oportunidade a agentes maléficos como ódio, mentira, apostasia,
vícios, rancor, incredulidade, preguiça, idolatria, etc;
Reações adversas: Não há. Somente benefícios advirão do uso constante, em todos os
sentidos. A única reação adversa é exterior, esperada do inimigo de nossas almas. Mas
protegido pela Palavra de Deus o paciente está seguro;
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Contraindicação: Não há contraindicações para o uso da Bíblia. Pode ser usada por
qualquer pessoa independente de idade, cor, etnia, religião, sexo, nível social, etc;
Indicações: A Palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra o mais profundo do nosso ser,
apta para discernir pensamentos e propósitos do coração (Hb 4.12);
Interações medicamentosas: Não misture a Bíblia com produtos alternativos. Há
muitos destes nas prateleiras do mundo prometendo muita coisa, mas só a Palavra de Deus
erradica, eficazmente, a doença chamada pecado;
Efeitos colaterais: Efeitos colaterais serão facilmente perceptíveis: nova realidade de
vida do paciente, não à mentira, domínio próprio, perdão, altruísmo, etc. O amor a Deus
eliminará o amor pelo mundo e o velho homem dará lugar a uma nova criatura em Cristo;
Posologia: A bíblia deve ser usada diariamente, sem limite de leitura, horário e doses,
para que o paciente obtenha o melhor proveito possível.
(A íntegra do texto pode ser encontrada em “SAF em Revista”, Ano 65, out/nov/dez/2019,
pg. 34-35)
Dia da Esposa do Pastor: Nossa homenagem às esposas
dos nossos Pastores. Mulheres virtuosas que amam, cuidam,
auxiliam e, ombro a ombro, vivem o Evangelho do Senhor
Jesus com aqueles que nos pastoreiam cotidianamente. Que
Deus as abençoe e que continuem sendo mulheres
abençoadas e abençoadoras no seio de suas famílias
queridas.
DEPARTAMENTAL EM CONJUNTO, 15/12, quartafeira, 14h30: Convidamos todas as Sócias e irmãs da Igreja
para nossa Reunião Departamental.
2°

Momentos de gratidão ao nosso Deus que nos sustentou até
aqui e tempo oportuno para desfrutarmos da presença de
cada uma, com os devidos cuidados que a pandemia nos
impõe. Aguardamos vocês!!!
17 de dezembro, DIA DO PASTOR
“Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a
igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio
sangue.” (Atos 20.28)
Nos regozijamos com nossos Pastores. Recebam o abraço
carinhoso da SAF, repleto de gratidão a Deus que os fez
servos fiéis, dedicados à seara do Mestre, sendo o canal
utilizado pelo Senhor para nos trazer a Sua mensagem, que
fortalece, anima, exorta e acalma nossos corações.
Graças damos ao Senhor pela vida de cada um de vocês!
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 12/12: Rodrigo Pitta, Ariel Augusto, Frederico Porto, Valter Lopes, Luiz
Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 13/12: Carlos Galvão
Estudo Bíblico, quinta-feira, 16/12: João
Sexta Jovem, 17/12: Rubem Pacheco
Sábado – 18/12: José L. Espeschit e José Maria
SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja.
Veja a seguir os horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no horário
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.

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. Neste domingo, segundo domingo do mês, 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 17 e 18 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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ESCALA DOS CORAIS PARA O MÊS DE DEZEMBRO
Celebrações especiais alusivas ao Natal com os Corais e a Congregação, cantando canções
natalinas, conforme a programação a seguir:
Hoje
Manhã: 11h, Coro Masculino
Noite: 19h, Coro Jovem
Domingo, 19/12
Manhã: 11h, Sinos – Didison
Noite: 19h, Coro da Igreja
Culto de Natal: 25/12, Sábado, 20h
Coristas da Igreja
Conjunto Instrumental
Culto de Vigília: 31/12, Sexta-feira, 22h30
Coristas da Igreja
Cantemos e celebremos o Natal! Permita que o espírito natalino invada a sua mente e o seu
coração. Venhamos todos, participemos dos Cultos, convidando amigos e familiares a desfrutar
da alegria do Natal conosco. Anuncie que somente Cristo pode restabelecer a Paz, a verdadeira
reconciliação do pecador com Deus. Vinde e cantai, Jesus nasceu!

REV. RAIMUNDO EM SÃO PAULO
Neste domingo, mercê divina, o Rev. Raimundo visitará igrejas na região de Suzano (SP), onde
foi Pastor, com o propósito de divulgar o Projeto Panamá. Esta haverá de ser a última saída com
este propósito neste ano. Oremos a Deus rogando que outras igrejas e pessoas respondam às
apresentações do Projeto, manifestando interesse em se tornarem coparticipantes no envio de
nosso irmão e família ao Panamá, tornando viável a saída da família em abril do próximo ano.
Nossos irmãos estão reservando, a princípio, o período de meados de janeiro a meados de abril
exclusivamente para a divulgação do Projeto em igrejas durante os finais de semana.

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Domingo passado tivemos uma significativa e bela cerimônia de Ordenação e Instalação dos
Oficiais eleitos na Assembleia do dia 28/11. Com beleza litúrgica, fidelidade aos textos sagrados
e aos nossos documentos confessionais, nosso Bondoso Deus foi louvado e o Seu Santo Nome foi
honrado.
Em virtude de viagem, o Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva e o Diác. Luiz de Oliveira Neto não
estavam presentes. Assim, esses irmãos serão investidos neste domingo, por ocasião do Culto
Vespertino, cumprindo o que preceitua o artigo 113 da CI-IPB que diz: “Eleito alguém que aceite
o cargo e não havendo objeção do Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e
instalação, que serão realizadas perante a Igreja”.
Que Deus seja louvado em todos esses momentos.
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TEMA ANUAL 2022
O contexto pandêmico da COVID-19 tem mexido com os nossos relacionamentos porque, em
um mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda. A pandemia é um lembrete de
que o pecado trouxe barreiras sociais resultando em desajustes em nosso convívio e falta de
satisfação nos relacionamentos. Em momentos de restrições sociais ainda há o risco de
esfriamento espiritual, afetando a comunhão dos crentes e, assim, podendo trazer
consequências danosas ao Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar o tema
“AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO” com a Igreja no próximo ano.
Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções bíblicas
sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
É nosso objetivo com esse tema unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades Internas e
demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de comunhão. Supliquemos ao Pai
Eterno que nos abençoe neste solene objetivo.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS EM JANEIRO 2022
No período de férias, como de costume, teremos a Escola Bíblica de Férias para adultos.
Estudaremos importantes assuntos com vistas a estimular a Igreja a um compromisso maior
com a santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14).
As aulas acontecerão no mês de janeiro, no horário das 9h30, no Templo. O assunto escolhido
para os estudos é o Tema Anual para 2022: AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE
CRISTO”. Que Deus nos abençoe neste propósito.

DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS
"Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." (Mt 5.16)
Irmãos, a Junta Diaconal (JD) recebeu a oferta de 50(cinquenta) cestas básicas de uma irmã da
Igreja por ocasião do Dia de Ação de Graças. Também recebemos diversas doações de outros
irmãos que estão sendo entregues à JD e serão informadas em momento oportuno. Nosso
coração se alegra em Deus pela generosidade que temos visto em nosso meio.
As cestas foram encaminhadas para o Projeto Cidade Refúgio (40 cestas) e para o Centro de
Nefrologia do Hospital Evangélico (10 cestas). Incentivamos a Igreja a participar da campanha
do Centro de Nefrologia do Hospital Evangélico para arrecadação de 100 (cem) cestas básicas. A
Junta Diaconal doa dez Cestas Básicas por mês para aquele Centro de Nefrologia e nesse mês já
recebeu valores para doação de mais 15(quinze) cestas, totalizando 25 (vinte e cinco) das cem
unidades pretendidas. Outros esclarecimentos sobre estas doações podem ser obtidos com a
Junta Diaconal.
Participe!
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17 DE DEZEMBRO, DIA DO PASTOR PRESBITERIANO
“Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois velam por vossa
alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não
gemendo; porque isto não aproveita a vós outros”.
(Carta aos Hebreus, cap. 13, verso 17)
O Dia do Pastor Presbiteriano é uma alusão à ordenação do Rev. José Manoel da
Conceição, ocorrida em 17 de dezembro de 1865, tornando-se assim o primeiro Pastor
Protestante nascido no Brasil.
José Manoel da Conceição foi ordenado Padre em 1844 e a primeira Igreja que ele
pastoreou foi na cidade de Limeira (SP). Ele era um Padre diferenciado, pois pregava
com firmeza a Palavra de Deus em seus sermões, muitos deles considerados heréticos
por seus superiores. O Padre Conceição, como era chamado, antes mesmo de ser
Sacerdote, conheceu uma família inglesa que estava morando no Brasil, também no
interior de São Paulo, e ficou impressionado com o modo como aquela família, aos
domingos, deixava todos os seus afazeres para dedicar-se a estudar a Bíblia, orar e
cantar juntos. Sua admiração por tamanha dedicação à Palavra de Deus foi tal que ele
foi estudar inglês e alemão para se comunicar melhor com seus amigos estrangeiros,
contam os relatos históricos da época.
Em 1863 o Missionário americano Alexander L. Blackford fez sua primeira viagem ao
interior paulista e visitou aquele Padre que aconselhava o povo a ler a Bíblia. No ano
seguinte José Manoel da Conceição foi encontrar Blackford em São Paulo e depois de
muitas conversas decidiu, finalmente, deixar o sacerdócio romano.
Foi com Blackford para o Rio de Janeiro, onde se encontrou com o Rev. Ashbel Green
Simonton e no dia 23 de outubro de 1864, um emocionado José Manoel foi batizado na
Igreja Presbiteriana diante de algumas dezenas de pessoas, passando a ajudar
Simonton na evangelização do Brasil, fazendo questão de retornar às cidades em que
havia atuado como Padre para pregar o Evangelho de Cristo, agora com um novo
entendimento.
Em 17 de dezembro de 1865 o agora ex-padre José Manoel da Conceição torna-se o
primeiro Pastor Presbiteriano brasileiro. Seu sermão de prova teve como texto-base o
Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versos 18-19, quando o evangelista reproduz as
palavras do profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano
aceitável do Senhor”. Portanto, o dia da sua ordenação, 17 de dezembro, foi escolhido o
Dia do Pastor Presbiteriano.
Que Deus abençoe a todos os servos que deixaram tudo para ter o privilégio de auxiliar
o Supremo Pastor, o Senhor Jesus, na condução do rebanho que é dele. Que sejam
renovados de poder e graça e de atos de misericórdia no cumprimento de seu mister.
Soli Deo Gloria!
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TEMPORADA DE ACAMPAMENTO VERÃO 2022
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito
debaixo do céu. (Eclesiastes 3.1)
A Temporada de Acampamentos Verão 2022 está chegando e as inscrições
já estão abertas!
Pela graça de Deus, chegou a hora de retomarmos nossas atividades, atentos
aos devidos cuidados sanitários, pós um período sem acampamentos.
Por isso, convidamos todas as crianças, juvenis e adolescentes de nossa
Igreja para esse tempo de comunhão, diversão e edificação na Palavra.
ACAMPAMENTO DA UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS
(UCP)
Faixa Etária: 5 a 9 anos
Tema: O Fruto do Espírito
Data: 10 a 15/01.
Investimento: 300,00
Inscrições até o dia 05/01
ACAMPAMENTO DA UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS
(UPJ)
Faixa Etária: 10 a 13 anos
Tema: As bem-aventuranças
Data: 17 a 22/01.
Investimento: 300,00
Inscrições até o dia 05/01
ACAMPAMENTO DA UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES (UPA)
Faixa Etária: 14 a 18 anos
Tema: Avivamento e Unidade
Data: 24 a 29/01.
Investimento: 320,00
Inscrições até o dia 19/01
Ore por nossos acampamentos e compartilhe!
Para mais informações procure o Rev. Élcio pelo telefone (31) 98237-5117
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ANIVERSARIANTES

12/12
Lidiane Alves Vieira Marques
Lucas Deslandes de Toledo
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna
Rogério Perillo de Carvalho
13/12
Ismaília de Moura Nunes
Júnia Nogueira
Lucas Eler Ramos
Maria Cristina Salgado Andrich Santos
14/12
Livingstone Augusto Eller
Marcela Lehman Battaglia
Noeme Freire Leitão
Reinaldo Domingos Pereira da Costa
15/12
Isabel Cristina Santos Ribeiro
Otto Froeder de Abreu
Vera Ligia da Fonseca Passos
16/12
Breno Ayres Chequer Lopes
João Cury Nogueira
17/12
Elisa Ayres Chequer Lopes
18/12
Ester Vilela Paes Figueiredo
Manoel Silva de Melo Rocha
Samuel Goecking de Araújo
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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
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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

