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MENSAGEM PASTORAL 

Digo isto, não por causa da pobreza, porque 
aprendi a viver contente em toda e qualquer 
situação. Tanto sei estar humilhado como 
também ser honrado; de tudo e em todas as 
circunstâncias, já tenho experiência, tanto de 
fartura como de fome; assim de abundância 
como de escassez; tudo posso naquele que me 
fortalece. Filipenses 4.11-13
 
Para mim, a porção bíblica acima é uma das 
mais impressionantes das Escrituras 
Sagradas. Como poucas outras, tais palavras 
têm um poder desconcertantemente 
penetrante ao meu coração. Este é um dos 
trechos bíblicos que eu mais anseio ter a graça 
de vir a progredir na aplicação. O ponto central 
dessas palavras paulinas não está na 
materialidade das suas contingências, de 
i n t e n s o s  c o n t r a s t e s  e  e x t r e m a d a s  
circunstâncias, mas na revelação da 
verdadeira espiritualidade da sua essência, a 
satisfação existencial da alma do cristão na 
bendita pessoa do seu redentor Jesus Cristo, 
aquele que fortalece os seus e é o maior 
tesouro da vida de quem o ama.

Por vezes, eu me vejo mais identificado com o 
salmista Asafe, homem religioso, acostumado 
com os ritos e as liturgias eclesiásticas, 
familiarizado com os acordes dos instrumentos 
sacros e com os serviços de culto a Deus, 
ambientado na atmosfera do cântico dos 
salmos, da leitura das Escrituras, das orações e 
dos sacrifícios dos sacerdotes e suas 
explicações sobre a suficiência da graça divina 
que redime o pecador eleito; perigosamente 
próximo o bastante para ir perdendo o espanto, 
o encanto e o êxtase que marcam os vívidos 
encontros de pecadores com Deus. O coração 
do salmista revelado no Salmo 73 está em 
agudo contraste com o do apóstolo em 
Filipenses 4.11-13, pois se aquele demonstra a 
predominância de uma visão puramente 
natural e desencantada da existência, este 
revela a bendita graça do contentamento em 
Deus em meio às adversidades da vida.

A consciência do nível do nosso contentamento 
em Deus é fruto da graça santificadora do 
Espírito Santo no coração do crente, mas a 
percepção disto não é fácil, pois a névoa que 
vem sobre os olhos que contemplam os céus 
vem chegando aos poucos e a cegueira dela 

decorrente não é percebida durante o processo 
de instalação, embora o seu avanço apresente 
efeitos colaterais, pois olhos que vão se 
desencantando com o céu costumam ir se 
encantando com o espelho, na contemplação 
narcísica das próprias virtudes, tanto mais 
encantadoras – como sereias gregas 
enfeitiçadoras – quanto mais travestidas de 
verdadeira piedade conseguirem se disfarçar.

A insatisfação com Deus se manifesta na 
insatisfação com a vida que o Senhor nos tem 
dado, mas a auto-percepção do estado do 
nosso contentamento em Deus, embora 
necessária, não é fácil; é fruto de uma ação 
redentora e dolorosa da graça divina sobre o 
seu povo amado. Tal reflexão deve ser feita em 
humilde e sincera submissão ao Senhor, pois 
como disse o salmista Davi: Quem há que 
possa discernir as próprias faltas? [...] Também 
da soberba guarda o teu servo, que ela não me 
domine [...]. As palavras dos meus lábios e o 
meditar do meu coração sejam agradáveis na 
tua presença, Senhor, rocha minha e redentor 
meu! (Salmo 19.12-14).

Refletir sobre isso me traz à memória um 
episódio que marcou a minha vida nos meus 
primeiros meses na Albânia; uma situação 
simples e corriqueira do meu cotidiano lá foi o 
cenário formado pela graça para uma 
reveladora descoberta sobre o meu próprio 
coração; e é com esta experiência que eu quero 
desenvolver um pouco mais a reflexão desta 
pastoral que escrevo. Acompanhe:
Uma das coisas boas daqui da Albânia é que 
mesmo no ambiente urbano da metropolitana 
Tirana há uma abundância de árvores 
frutíferas; a maioria das casas tem um pequeno 
pomar, onde eu moro não é diferente: há romã, 
limão, laranja, figo, uma frutinha endêmica e 
dois galhinhos de videira, a minha contradição, 
pois eu amo uvas, e embora haja parreiras por 
todo lado, muitas uvas secam nos galhos sem 
serem t iradas e, consequentemente, 
degustadas; contudo, embora elas estejam ao 
alcance das mãos, aqui, ninguém toca no que 
não é seu!

Olhar o meu pomar sem uvas e o do vizinho 
carregado mas não degustado me agonia todo 
santo dia. Tenho a tentação de pegar umas 
escondido, mas sei que não posso; um amigo 

AS UVAS NO MEU CORAÇÃO E A MINHA SATISFAÇÃO ESPIRITUAL
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Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

falou para eu pedir, mas até agora eu só sei 
cumprimentar em albanês e me sinto um 
macaco de circo falando por gestos. As vezes a 
vontade aumenta, eu não resisto e compro 
umas, mas me parecem tão poucas e tão caras 
quando eu pago por elas, especialmente por 
saber que há tantas ao alcance das mãos. 
Quando visito algum conhecido que tem 
parreira no pomar, eu não resisto e sempre 
ataco ao menos um cachinho, mas o desejo de 
saborear outras tantas me persegue, 
especialmente quando contemplo a vista da 
sacada do meu quarto, com vistosos cachos de 
uva de uma parreira que não é minha.

Além de me revelar como me é fácil quebrar o 
10º mandamento, as uvas que não são minhas 
e os desejos que são meus têm-me dado 
oportunidade de aprender algumas lições. As 
uvas foram apenas o objeto que me deu 
tamanha auto-revelação, poderia ter sido outro, 
mas para mim, foram as uvas!
A graça divina nos presenteou não apenas com 
a vida e sua manutenção, mas com prazeres 
legítimos e naturais nesta existência 
passageira, rápida e tão contraditória, 
revelando assim o caráter provedor, bondoso, 
generoso, pródigo e desfrutador do Criador.

Naturalmente as uvas não estão disponíveis 
todo o ano, há época da poda e época da 
colheita, época do plantio, do crescimento e da 
colheita; os meus galhinhos, fracos e poucos, 
bem cuidados, poderão um dia também 
produzir apetitosos cachos de uvas; é preciso 
esperar, respeitar e agir no tempo de cada 
coisa.
O impulso de querer saciar o meu prazer que 
certamente viria do desfrute de apetitosas 
uvas, porém que não são minhas, precisa ser 
barrado pela consciência de que não se 
apropria indevidamente do que não é nosso, 
quer de dia ou de noite, quer outros nos vejam 
ou não, pois aquisição sem o consentimento do 
proprietário é roubo, aí eu quebraria outro 
mandamento.

Entristecer-me porque não consigo desfrutar 
do sabor das uvas que não são minhas pode 
esconder uma velada inclinação do meu 
coração à ilusão de que a minha vida será mais 
feliz se eu tão somente me conceder os 
prazeres que desejo, aos quais, afinal de 
contas, "tenho direito", isso revelaria que o meu 
compromisso maior é com a satisfação dos 
próprios desejos, estes incansavelmente 
insaciáveis.

A ausência das minhas uvas ofusca aos meus 
olhos a presença das romãs, dos limões e das 
laranjas que Deus me deu no meu quintal. 
Estas frutas sim, me foram dadas pela 
providência, e quanto a elas eu posso e devo 
saber apreciar e degustar. Como é fácil nos 
esquecermos de valorizar e desfrutar o que nos 
foi dado, enquanto cobiçamos em ilusões 
fantásticas que seríamos mais felizes se 
tivéssemos aquilo que pertence a outro.

Por fim, reconheço que talvez eu não colha 
uvas do meu parreiral de dois galhos, afinal de 
contas eu não entendo nada de horta, não faço 
a mínima ideia do tempo necessário para uma 
parreira começar a produzir uvas, mas a 
possibilidade de não desfrutar das uvas do meu 
parreiral me faz lembrar que a vida segue com 
outras frutas, com entresafras, com a 
possibilidade de poder desfrutar algumas que 
providencialmente posso comprar, assim como 
ser agraciado com alguns cachos de 
conhecidos e amigos generosos, assim como 
Deus faz conosco.

Algumas dádivas recebemos naturalmente 
sem esforço da nossa parte, outras nós 
recebemos prov idenc ia lmente  como 
recompensa do nosso trabalho e investimento, 
mas há algumas que nós recebemos como 
presente de amigos que plantaram, colheram 
ou compraram, eles mereceram o fruto e nos 
deram de presente por amor, assim como Deus 
deu ao seu povo amado a salvação 
conquistada pelo Seu Filho; Ele sim pagou o 
preço do perdão dos nossos pecados e nos 
presenteia com este o cacho da salvação antes 
de nos levar ao banquete da glorificação.

O que eu tenho hoje me é suficiente enquanto 
vivo e luto na e pela existência que o dignifique, 
ainda que eu sinta que sou tão sedento e 
faminto de banquetes que por vezes a força da 
esperança do banquete que virá não excede a 
força do lamento da entressafra presente; 
contudo, graças a Deus, a tristeza desta não 
elimina a realidade daquele. "Preparas-me 
uma mesa na presença dos meus adversários. 
Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice 
t ransborda.  Cer tamente  bondade e  
misericórdia me seguirão todos os dias da 
minha vida. Pois ainda que a figueira não dê 
fruto e as parreiras não dêem uvas, ainda assim 
eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o 
meu salvador!" 
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SOCIEDADES INTERNAS

SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por 
mim tudo executa.”  Salmo 57.2

Reunião Plenária:
Excepcionalmente hoje, domingo, teremos 
nossa reunião plenária às 17h. 
Esperamos todas vocês, para juntas, 
desfrutarmos dessa rica oportunidade que 
Deus nos concede.

Reunião de Oração: 
Terça feira às 8h30min e 14h30min 
Departamento responsável: 
Henriqueta Bergo 
Relatora: Maria Alba
Em nossas reuniões de oração temos visto o 
agir de Deus sobre cada uma de nós. 
Pedidos que são atendidos, testemunhos que 
as irmãs têm nos contado e sabemos que 
todas essas coisas têm acontecido por causa 
do amor e da misericórdia de Deus sobre nós. 
Venha você também orar e sentir esse amor 
de Deus mais próximo de você.

Homenagem ao Seminarista:
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, 
inabaláveis e sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso 
trabalho não é vão."  I Coríntios 15.58

Dia 08 de setembro comemoramos o Dia do 
Seminarista. Vocês são os "trabalhadores da 
seara" do compromisso firmado com a obra do 
Senhor. Esse dia é de festa e de alegria; de 
ações de graças ao Senhor pelas pessoas que 
Ele tem vocacionado. Dizem que estudante de 
teologia que não sofre crise de fé ou não tenha 
fé para entrar em crise, não entendeu a lição. 
Crises tornam a fé mais sólida. Por isso, aos 
futuros pastores gostaríamos de deixar uma 
palavra de profundo reconhecimento pelo 
valor da decisão que tomaram e uma palavra 
de ânimo escrita por um teólogo do passado 
quando estava preso em um dos momentos 
mais dramáticos de sua vida. 

Oração Matutina
“Deus, a ti clamo de manhã bem cedo. Ajuda-
me a orar e concentrar meus pensamentos.
Não consigo fazer isso sozinho. 
Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz.
Eu estou só, mas tu não me abandonas. Eu 
estou desanimado, mas em ti há auxílio. 

Eu estou inquieto, mas em ti há paz. 
Em mim há amargura, mas em ti há paciência.
Não entendo os teus caminhos, mas tu 
conheces o caminho certo para mim."

A todos vocês seminaristas que já passaram 
pela SAF, o nosso muito obrigado pelo 
belíssimo trabalho que fizeram. Que Deus 
continue abençoando a cada um de vocês e 
em especial ao Judson e ao Roberto que são 
nossos colaboradores.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando 
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, 
Rodrigo Pitta, Rubem Pacheco
Segunda-feira: Marcos Egg
Quinta-feira: Aldemir Bissaco
Sexta-feira: Frederico Porto
Sábado: João, José Carlos

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Célia Fonseca de Paiva
Rua Estados Unidos, 127/401 – Sion
Tel.: 3284-5906

Equipe 2:
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 - Vista Alegre
Tel.: 3321-6731 

Próximo domingo
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

Equipe 2:
Ismaília de Moura Nunes
Av Carandaí, 353/1201 
Tel.: 3282-7173



5

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

O Conselho de nossa Igreja esteve reunido na 
última segunda-feira, 04/09, e dentre outras 
deliberações examinou os nomes sugeridos 
pela Igreja para o Oficialato. Os irmãos cujos 
nomes foram aprovados estão sendo 
contatados para em seguida, em momento 
oportuno, serem apresentados à Igreja, bem 
como serem instruídos para a Eleição no mês 
de outubro.  Louvamos a Deus pelo grande 
número de nomes que foram sugeridos pela 
Igreja.

O Conselho decidiu que a Assembleia para a 
eleição dos oficiais acontecerá no quarto 
domingo de outubro, dia 22/10, sendo a 
ordenação e investidura dos eleitos no 
domingo seguinte, dia 29/10.

UPA-UNIÃO PRESBITERIANA DE 
ADOLESCENTES

“Noite do Macarrão” - Agradecimento
Nós adolescentes, agradecemos a todos os 
irmãos que contribuíram para que nossa Noite 
do Macarrão, fosse realizada. Suas doações, 
auxílio na cozinha, distribuição de tarefas, 
organização do salão, e tantas outras ajudas 
tornaram possível a realização. 

Que a graça do Senhor Jesus, seja derramada 
na vida de cada um que tornou possível esse 
evento tão saboroso!  

"Da multidão dos que creram era um o coração 
e  a  a l m a .  N i n g u é m  c o n s i d e r a v a  
exclusivamente sua nenhuma das coisas que 
possuía; tudo, porém, lhes era comum." 
Atos 4.32

CEIA DO SENHOR 

Momento singular na 
vida da Igreja e de alto 
privilégio é quando nos 
reunimos ao derredor 
da mesa do SENHOR 
para participarmos da 
Ceia .  Este  é  um 

momento especial na vida de todos aqueles 
que um dia, confessaram Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor de suas vidas.

Hoje, por ocasião dos cultos matutino e 
vespertino, teremos este banquete espiritual. 
Venham à mesa, convida o Senhor!   

NOTA DE FALECIMENTO

Foi chamada à presença do SENHOR, D. 
Irene Borges de Carvalho, esposa do saudoso 
Diác. Amasílio Teixeira de Carvalho, Diácono 
Emérito de nossa Igreja de relevantes 
serviços prestados à causa de Cristo. Nossa 
irmã foi chamada à presença do SENHOR no 
último dia 04/09, sendo o seu corpo velado em 
nossa Primeira Igreja na noite de terça-feira, 
05/09 e na manhã de quarta-feira, dia 06/09. O 
culto fúnebre aconteceu na quarta-feira pela 
manhã conduzido pelo Rev. Edson.

À toda família enlutada, em especial, aos 
filhos Rodrigo, Alexandre, Ângela e Simone 
nossos sinceros sentimentos e orações. Que 
Deus os abençoe e os console.  

ESCOLA DOMINICAL

Palestra - Noções de Primeiros Socorros
O berçário de nossa Igreja irá promover uma 
palestra com o Tema: “Noções de Primeiros 
Socorros para crianças e bebês”.Temos como 
objetivo capacitar ainda mais, as cuidadoras 
do berçário e toda a equipe de professores da 
Escola Dominical.

Por ser um assunto tão relevante, estendemos 
o convite a todos os pais, familiares de nossa 
igreja e demais membros que desejarem 
aprender como agir, quando se depararem 
com uma emergência envolvendo um bebê ou 
uma criança.

Palestrante: Débora Duarte L. Porto. Diretora 
da Escola de Enfermagem do Hospital 
Evangélico.

Data: 23 de setembro de 2017

Hora: 16h às 18h

Local: Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte- Salão João Calvino.

Temas que serão abordados: Parada 
cardíaca, respiratória, engasgo (obstrução 
aérea), sangramento (hemorragias),  
ferimentos, crise convulsiva e processo 
alérgico.
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CLASSE DE CATECÚMENOS

Você que tem frequentado a nossa Igreja e 
deseja se tornar membro comungante dela, 
seu lugar é na classe de catecúmenos! 
Lembramos a todos que esta classe visa não 
somente a preparação para a pública 
profissão de fé, mas também a instrução 
daqueles que desejam se tornar membros de 
nossa Igreja.
As aulas da nova turma tiveram início no mês 
passado, no horário da Escola Dominical, 9h - 
sala 301 – 3º andar. Não é necessária 
inscrição prévia, basta se dirigir para a classe 
e você será matriculado.

CURSO DE NOIVOS

O presente curso, que 
será ministrado por 
nosso pastor Rev. 
Edson e sua esposa 
C layde ,  tem por  
objet ivo levar os 
nubentes a refletir 
profundamente sobre 
o compromisso que 
vão assumir diante de 
Deus e da Igreja, 

sobre as condições que devem buscar como 
casal para entregar-se um ao outro e construir 
um casamento feliz e estável. O casamento é 
acima de tudo uma edificação, Sl 127. 

Data: 20 e 21/10

SANTA CEIA NA CONGREGAÇÃO BELÉM

Neste domingo por ocasião do culto 
vespertino, o Rev. Raimundo estará pregando 
e ministrando a Ceia na Congregação Belém. 
Oremos em seu favor!

ESTUDO BÍBLICO

Na próxima quinta-feira, 14/09, você está 
convidado para desfrutar um Encontro com 
Deus no meio da semana juntamente com 
outros irmãos aqui em nossa Igreja. Das 
19h30min às 20h30min, nós estaremos 
reunidos em um momento de adoração e 
estudo da Palavra de Deus. Vamos refletir 
sobre como a Igreja recebeu o cânon, o texto 
b í b l i c o ,  d o  N o v o  Te s t a m e n t o ;  e ,  
possivelmente, ainda pensaremos um pouco 
sobre os profetas do Antigo Testamento. 
Venha e participe!

SEXTA JOVEM

Você que é jovem ou adolescente, não perca a 
nossa próxima Sexta Jovem. Como de 
costume, estaremos reunidos a partir das 20h, 
para um momento de adoração a Deus, com 
orações, cânticos e estudo das Sagradas 
Escrituras. Venha e participe!

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

No próximo domingo, o Rev. Raimundo, 
participará como um dos preletores da 
Conferênc ia  Miss ionár ia  da  Ig re ja  
Presbiteriana do Jardim da Tranquilidade em 
Guarulhos - SP, retornando na segunda, 
mercê divina.

UPH 
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS

A UPH convida a Igreja para a continuidade 
dos estudos sobre os “Cinco Solas da 
Reforma” no próximo sábado dia 16/09 às 
17h.
Tema: Sola Fide 
Preletor: Rev. Marcello Tavares 

Faça seu pedido através do Disque Paz com Suely - 
32139232 ou disquepazbh@gmail.com

Preço unitário, 2,00

mailto:disquepazbh@gmail.com
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FILHOS DO PACTO

Prepare seu filho (a) para a “Pública 
Profissão de Fé”.

“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão 
em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e 
delas falarás...” Deuteronômio 6. 6-7ª. 
“Ensina a criança o caminho em que deve 
andar, e ainda quando for velho não se 
desviará dele”. Pv 22.6

Como Igreja cremos que o agente primário 
na educação espiritual dos filhos é o pai 
cristão. Portanto, diferentemente da maioria 

das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos comprometidos a ajudar o pai, com o 
suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e disciplinar seus filhos.  Nos lares nos 
quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja. 

 Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também temos a esperança 
de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de 
comunicação entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre esta matéria, no que diz 
respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir como acharem mais prudente. Cremos que a 
partir dos 7 anos, os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais contundente 
sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades que estão aí relacionadas.  A experiência 
nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças 
são maduras com mais ou menos idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência 
espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os 
sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas, requer que a 
própria criança expresse um forte desejo para se tornar membro. Embora requeiramos um ensino por 
parte dos pais na preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua 
filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, 
despertar os pais para esta importantíssima tarefa.

c) Instrução dada pelos pais
O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos aprenderão dos pais, 
acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de serem examinados.

d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos serão 
examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.

Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminhada 
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o 
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência 
de Deus. Dele provém à verdadeira capacitação.



Lívia Dias Lopes 
 10/09 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson - Apoiando a Igreja 
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração.
Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão 
João Calvino 
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João 
Calvino.

Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901).

Bethese Bernardes Ferreira da Cunha 

Sônia Maria Guerra Carvalho 
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José Luiz Campos Rocha 

Maria Lúcia Alvarenga Muinhos 

Talita Santiago Siqueira 
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Hildemar Rodrigues Falcão Jr. 

Ivan Olavo Pinto Ferreira 
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Gleide Nolasco de Almeida 
 14/09
 

David Oliveira Montenegro 

Michele Jaquelin Vargas Antezana 
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Ketlem Marla Silva da Rocha 

Luiza Valadão Doehler dos Reis 

Monia Loesch de Souza 
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