
1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 23 DE AGOSTO DE 2020

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044



MENSAGEM PASTORAL  

O mês de agosto é especial para os 
presbiterianos brasileiros em geral e para 
nós, da capital mineira em particular. No 
último dia 12 comemoramos os 161 anos da 
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) e nesta 
quarta-feira, 26, comemoraremos os 108 
anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH). Em ocasiões assim, é 
sempre bom recordarmos um pouco de 
nossa história centenária.

A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte nasceu em nossa capital no dia 26 
de agosto de 1912, quando o primeiro Pastor 
Presbiteriano, a convite de um grupo de 
irmãos, pregou o Evangelho Salvador de 
Jesus Cristo em terras alterosas.

Dr. Abdênago Lisboa, historiador de nossa 
Igreja, escrevendo sobre os primórdios do 
presbiterianismo em nossa capital, assim se 
expressa: "Quando toda a população de Belo 
Horizonte, que andava por perto de 40 mil 
habitantes, cabia folgadamente dentro do 
estádio Magalhães Pinto, no tempo do 
Prefeito Dr. Olinto Meireles, do Governador 
Dr. Júlio Bueno Brandão e do Presidente da 
República, Marechal Hermes da Fonseca, foi 
que teve início o trabalho evangélico 
presbiteriano nesta Capital".

Naquela época chegou a Belo Horizonte o 
Rev. Álvaro Reis, Pastor da Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. Pregador 
proeminente, homem que amava firmemente 
a Palavra de Deus, foi um visionário 
desbravador, plantando Igrejas por diversas 
partes. Posteriormente, o Rev. Américo 
Cardoso de Menezes, vindo do Presbitério 
Sul de Minas, iniciou a organização dos 
trabalhos e aqui realizou uma obra 
maravilhosa, deixando plantada a Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O 
Rev. Américo, embora tenha vindo depois do 
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Rev. Álvaro Reis, pode ser considerado o 
primeiro Pastor da novel Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte.

Nossa querida Igreja chegou ao bairro 
Funcionários nos idos de 1920, quando aqui 
era a periferia da ainda jovem capital mineira. 
O Templo que nos abriga atualmente é o 
último de quatro Templos construídos e aqui 
nas proximidades o bonde literalmente fazia 
a curva, naquela época.  

Conforme consta nas Atas do Conselho, nos 
primeiros tempos houve certo repúdio de 
alguns contra a nossa presença, a ponto de, 
numa certa época, o Templo ter sido 
apedrejado. No entanto, estes foram atos 
isolados, visto que desde o seu início a 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte foi recebida com respeito e 
admiração. Com a bênção de Deus, a Sua 
Igreja cresceu e plantou muitas e muitas 
Igrejas na Grande Belo Horizonte, tendo a 
PIPBH muitas filhas, netas e bisnetas. 
Abaixo registramos os servos do SENHOR 
que assumiram a titularidade do Pastorado 
da PIPBH neste período:

• Rev. Álvaro Reis – 1912 – o fundador;
• Rev. Américo Cardoso de Menezes – 1912-
1913 – o primeiro pastor; 
• Rev. Dr. Horácio S. Allyn – 1914;
• Rev. Américo Cardoso de Menezes – 1915-
1918
• Rev. Luiz Lenz de Araújo César – 1919-
1923 – pastor que adquiriu o atual terreno e 
construiu o primeiro Templo da Igreja em 
1922;
• Rev. Júlio Camargo Nogueira – 1923-1924;
• Rev. Abdias Nobre – 1924-1937;
• Rev. Paulo Freire de Araújo – 1938-1939;
• Rev. Wilson Fernandes – 1940-1944;
• Rev. Paulo Freire de Araújo – 1945-1950 – 
Ampliou o Templo em 1948 e colocou uma 
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Rev. Edson Costa Silva - Pastor da Igreja

bonita torre de alumínio; 
• Rev. Raimundo Lória – 1951-1953;
• Rev. Synval Filgueiras de Moraes – 1953-
1955;
• Rev. Sabatini Lalli – 1955-1959;
• Rev. Ademar de Oliveira – 1957;
• Rev. Moacir Jordão de Almeida – 1959-
1961;
• Rev. Wilson de Souza – 1962-1970 – Em 
1963 inaugura-se o novo Templo no mesmo 
local do primeiro, endereço atual; 
• Rev. Denoel Nicodemus Eller – 1971-1977 
Em 1972, por ocasião do sexagésimo 
aniversário, foi consagrado o Templo 
construído em 1963;
• Rev. Obedes Ferreira da Cunha – de 1972-
1982;
• Rev. Alceu Davi Cunha – 1980-1985;

• Rev. Geraldo Braz dos Santos – 1987-2009 
- "Pastor Emérito";
• Rev. Ludgero Bonilha Morais – em dois 
períodos - 1976-1979 / 1983-2016;
• Rev. Edson Costa Silva – Seminarista 
evangelista de nossa Igreja de 2004 a 2007, 
Pastor desde 2008, assumindo a titularidade 
em 2016.

Vários outros Pastores Auxiliares passaram 
por aqui, todos deixando marcas de amor e 
dedicação à Causa Bendita de Cristo, a 
serviço do Reino de Deus em nossa querida 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. A Deus toda Honra e Glória! 
Reafirmamos que JESUS é a Razão da 
Nossa História.

SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 25/08, 8h30 e 14h30 

Mês de Agosto - Mês das Missões

Motivos de oração
✔ Agradecendo a Deus pelos 108 anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte e da nossa SAF;
✔ Para que Deus oriente e abençoe o trabalho missionário da nossa denominação;
✔Agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, pela proteção, 
pela renovação dia a dia de suas misericórdias para conosco, nossas famílias, nossa 
Igreja;
✔Para que Deus derrame bênçãos de consolo e conforto sobre os irmãos e famílias 
que atravessam momentos de enfermidades;
✔ Pelas famílias enlutadas de nossa Igreja; 
✔Suplicando orientação a Deus para os pais na educação cristã de seus filhos, e pela 
formação de cidadãos comprometidos com a Palavra;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias e pela liderança da Igreja;
✔Pela ASPACAM (CRC), pelas Congregações e pelo Hospital Evangélico;
✔Para que Deus ilumine e abençoe nossos governantes na adoção de medidas para 
minimizar os efeitos da pandemia;
✔ Pelos profissionais da saúde em geral e pelos nossos irmãos profissionais dessa 
área, pelos que trabalham na Segurança Pública e na limpeza urbana, que estão na 
linha de frente do socorro e cuidados à população.
✔Pedidos de orações emergenciais podem ser enviados no Grupo do Whatsapp, 
para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade premente.
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REFLEXÃO PARA  A  REUNIÃO DE ORAÇÃO

POR QUE VÊM AS TRAGÉDIAS?
"Então, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça e lançou-se em terra e 
adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O SENHOR o deu, o 
Senhor o tomou, bendito seja o nome do SENHOR". (Jó 1.20-21)

A questão do sofrimento nas tragédias ocupa um lugar central na narrativa do livro de 
Jó e isso fez dele um livro polêmico, pois na época em que foi escrito, as pessoas não 
acreditavam que os justos pudessem sofrer. Pelo menos, não por muito tempo. A 
crença naqueles tempos tão distantes era que, sendo DEUS perfeito, o mundo 
também teria de ser perfeito e de acordo com esse pensamento, todas as ações boas 
ou más deveriam ser recompensadas nesta vida.  Se alguém sofresse doenças ou 
infortúnios, isso era sinal de pecados GRAVES e essa forma de pensar na antiguidade 
era a Doutrina Tradicional da Retribuição. Em resumo: "aqui se faz, aqui se paga." Não 
sabemos quem foi o autor do livro de Jó, mas sabemos que esse autor era um homem 
piedoso, que tinha intimidade com o Senhor e seguia e respeitava os ensinamentos do 
Judaísmo. Mas, ele discordava dessa doutrina tradicional da retribuição, pois na 
opinião do autor, associar dor e pecado é desumano. No livro ele procura mostrar sua 
opinião, trazendo aos leitores o caso de Jó. Toda aquela sociedade sabia que Jó havia 
sido um exemplo de fé e virtude. Mas, mesmo assim, Jó havia passado por aflições 
que eram difíceis de acreditar. Como a Doutrina da Retribuição explicaria aquela 
tragédia?

O autor procurou não só respostas mais exatas para o sofrimento, mas também 
apresentou um novo ensino capaz de explicar a questão do sofrimento nas tragédias. 
Se as tragédias não podiam ser atribuídas às falhas humanas, como explicá-las 
então? Jó acreditava em uma resposta para estas perguntas. Ele se esforçou 
corajosamente para encontrar respostas e não se conformou com as respostas 
simplistas que as pessoas de sua sociedade apresentaram. Com todas as suas 
forças, Jó se dirige a DEUS em busca da verdade, pois ele queria ouvir a voz do 
Senhor. Jó é um livro universal. Temos ali a agonia de um coração massacrado pela 
dor e pela dúvida e esses fatos ruins trazem aflições e questionamentos. Coisas ruins 
nos forçam a refletir sobre a vida e põem em evidência nossa fé e nossas convicções. 
Somos forçados a enfrentar perguntas que, em situação de alegria e prazer, não 
ousaríamos nem imaginar. O livro de Jó é o clamor da humanidade e ainda hoje o 
sofrimento e a dor atormentam uma multidão de pessoas.  O que dizer das tragédias 
naturais, das guerras e mortes, das tragédias particulares, como as perdas de entes 
queridos? É verdade que nem todos sofrem como Jó sofreu. Mas todos sofrem. Não 
há quem não conheça o gosto da dor. Para quem foi escrito o livro de Jó? para todos 
nós.
(Adaptado de Ezequias Costa - Colaboração do Departamento Rosa Ziller)

Obs: Podemos orar individualmente (quando não for possível orar com uma irmã), 
mas devemos, preferencialmente, orar em duplas, por telefone, com uma de nossas 
irmãs do Departamento, ou formar um Grupo do Departamento no whatsapp, com até 
oito pessoas.
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De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
Com gratidão - Rosane Arumáa - Presidente

GRATIDÃO PELO ANIVERSÁRIO DA SAF 
  

Na quarta-feira 19/08 comemoramos os 108 anos da Sociedade Auxiliadora 
Feminina (SAF), de maneira virtual, com profunda gratidão a Deus pelas 
bênçãos que Ele tem concedido à nossa Igreja, através da nossa querida SAF.
Nas celebrações foi prestado Culto de gratidão a Deus e as irmãs puderam 
expressar toda a alegria de serem conduzidas pelo SENHOR no trabalho de 
Sua Seara. 

Felicitamos a Diretoria da SAF, na pessoa de nossa querida irmã Rosane, sua 
Presidente, que tem realizado um trabalho maravilhoso ao lado de todas as 
Sócias e do nosso Conselheiro Rev. Rogério Bussinger.

Que o Eterno Deus, Pai de Infinitas Misericórdias, continue abençoando 
nossas irmãs para Honra e Glória do Senhor da Igreja.  

AGOSTO, MÊS DAS MISSÕES 
  

O engajamento missionário não é apenas uma responsabilidade, mas um dos 
maiores privilégios que os cristãos têm de se tornarem participantes da obra 
redentora que o Senhor está realizando na História. Com orações, 
testemunhos e ofertas específicas, os cristãos se tornam agentes da mais 
gloriosa e duradoura tarefa possível, a única que tem resultados eternos: a 
salvação de pessoas. Considere o privilégio de contribuir mais e melhor com a 
realização desta obra de consequências eternas, tanto com as suas orações, 
quanto com o seu testemunho e também com as suas ofertas específicas, para 
que além do dízimo, que mantém o trabalho local, o alcance do Evangelho se 
espalhe pelo mundo através das parcerias missionárias que a nossa Igreja 
tem. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
  

Segunda-feira, 24/08, das 19h30 às 20h30  teremos nossa Reunião de Oração 
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de 
Wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião. Tem sido uma grande bênção 
nossos encontros virtuais de oração. Acesse e participe conosco! 
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RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS  
  

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

Pela graça de Deus retornamos aos Cultos presenciais no primeiro domingo 
de agosto, de maneira gradual. Cumprindo um cuidadoso Protocolo que 
autoriza, por hora, apenas em torno de 20% de ocupação da capacidade de 
nosso Templo, tivemos a alegria do retorno à nossa Casa de Oração. 

O cumprimento do Protocolo Sanitário tem acontecido de forma tranquila e 
ordeira. Descansamos na providência divina, certos que, no tempo do 
SENHOR, gozaremos da presença dos demais irmãos no templo, para com 
alegria vermos todo o povo de Deus reunido em louvor e adoração, edificados 
pela Palavra, desfrutando assim da comunhão dos santos. 
Continuemos nossas intercessões para que tenhamos este gozo em breve, 
para a glória de Deus.

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS  
  

O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda 
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos 
Grupos de Whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será 
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail. 
Recomendamos que os irmãos se inscrevam em apenas UM Culto, 
propiciando a oportunidade para que um maior número de irmãos participe da 
adoração pública.

Continuemos na "torre de vigia", em oração, para que Deus nos conceda a 
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve 
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua 
Santa Palavra. 

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
  

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

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, 
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei 
os seus pecados e sararei a sua terra." (2 Cr 7.14)

Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que 
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão 
se recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de 
nossas constantes intercessões.

Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, "sem 
cessar" e se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em 
tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da 
intercessão, pois na intercessão apresentamos as necessidades e 
preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a 
dádiva do amor ao próximo. 

DISQUE PAZ 
  

"Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? 
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. "
Salmos 42.5

"A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra."
Prov. 12.25

É por esta palavra que 4.469 pessoas buscaram o Disque Paz de fevereiro a 
abril. Embora com a pandemia, por telefone demos assistência a 50 pessoas e 
pudemos orar com eles, pois com o isolamento social a solidão, a angústia e a 
depressão têm tomado conta de muitos.

Somos gratos a Deus pela obra dele em nós e através de nós e o seu agir de 
forma tão graciosa nos corações. A Ele toda honra, louvor e glória.
Miss. Suely

CULTO INFANTIL NO YOUTUBE
  

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

Nestes dias de calamidade, nossa Igreja tem demonstrado entendimento do 
momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com fidelidade e 
alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos ministérios. 
Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como igreja de 
Cristo, para louvor da glória de Deus.

Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros, que de forma zelosa e 
responsável, têm depositado suas contribuições nas contas bancárias da 
Igreja. Continuemos exercendo a mordomia fiel daquilo que o SENHOR tem 
colocado em nossas mãos. A Deus toda glória! 

UCP/UPJ - União de Crianças Presbiterianas e 
União Presbiteriana de Juvenis

  
Queridos pais, na última quarta-feira, dia 19/08, tivemos uma abençoada 
palestra com a Dra. Fernanda Santos  sobre os Desafios da Era Digital. Foi 
uma grande bênção em nossas vidas. Tivemos mais de 32 participantes e 
fomos desafiados a colocar em prática as preciosas lições e ensinamentos que 
a nossa irmã nos trouxe com tanto amor, carinho e dedicação. 
Agradecemos a Dra. Fernanda por  nos abençoar com este momento.  

ORAI PELA PÁTRIA
  

A Palavra de Deus nos convoca à oração pela Pátria. Tanto no Antigo quanto no 
Novo Testamento vemos esse dever do cristão. Essa prática deve fazer parte 
da nossa vida cotidiana e de adoração a Deus. Orar em favor daqueles que nos 
governam e em favor de todos os homens é dever de todos nós como Igreja. 

ESCOLA DOMINICAL
Plataforma Virtual Zoom 

  
Amados irmãos, nossa Escola Dominical tem empreendido esforços para 
assistir seus alunos com o ensino da Santa e Bendita Palavra de Deus. 
Louvamos a Deus pela vida da direção, professores e alunos que juntos 
buscam minimizar a ausência presencial.



AQUISIÇÃO DE LOTE E CONSTRUÇÃO DO TEMPLO EM
BOM DESPACHO

  

Amados Irmãos,
Estamos no segundo ano da parceria de plantação da Igreja Presbiteriana na 
cidade de Bom Despacho-MG. Somos parceiros da Junta de Missões 
Nacionais (JMN/IPB) e Presbitério de Betim (PBET). 

Desafiados a lutar pela Sede própria Deus abriu uma porta e os irmãos 
financiaram e adquiriram um lote ao preço de R$ 70.000,00. O Lote mede 372 
metros quadrados em local estratégico, na região central da cidade a 1.600 
metros da praça central e a 1.300 metros do salão alugado onde funciona hoje 
os trabalhos. 

Ao informar a JMN/IPB sobre a aquisição do imóvel os irmãos da Congregação 
receberam doação de um Kit Galpão que já chegou em Bom Despacho no 
último dia 08 de agosto. 

Previsto em contrato, os irmãos precisam quitar o equivalente a 30% do valor 
do Imóvel, (R$ 21.000,00), para tomar posse do mesmo e, assim, poder iniciar 
a construção. Ponderando sobre esse cenário e agradecido pela oportunidade 
que o SENHOR abriu ao campo, nosso Conselho decidiu apoiar 
financeiramente a aquisição do lote e construção do Templo fazendo uma 
doação para quitação da entrada e também decidiu por acompanhar apoiando 
a construção do futuro Templo. 

Louvamos a Deus por tudo e conclamamos a Igreja a orar e a participar em 
momento oportuno desta empreitada para a glória de Deus. 
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ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
  

"O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do 
SENHOR", Pv 16.1

Amados irmãos,

O esforço humano sempre estará sujeito à vontade soberana do SENHOR, graças 
a Deus por isso, afinal somente o SENHOR é soberano.

Planejamos uma celebração especial para o final deste mês quando celebramos 
os 108 anos de nossa amada e querida Igreja. Convidamos com bastante 
antecedência o Rev. Donizeti Rodrigues Ladeia, Pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de São Bernardo do Campo-SP para uma Conferência especial de 
três dias, porém, o SENHOR tinha outros planos para nós neste ano.

Temos dito à Igreja nestes tempos que a nossa celebração pode ser diferente, 
restrita, mas a nossa alegria continua sendo a mesma, enorme, afinal, grandes 
coisas o SENHOR fez, tem feito e fará por nós, por isso o motivo de nosso regozijo, 
Sl 126.

Celebraremos no próximo domingo, 30/08, de maneira presencial restrita, o 
aniversário de nossa amada Igreja. Em virtude desta celebração o Conselho 
decidiu solicitar a Junta Diaconal um novo mapeamento do Templo para com a 
devida segurança e cumprimento protocolar, procurar viabilizar um possível 
aumento da capacidade que hoje é de 90 pessoas. 

Receberemos como pregadores para os cultos matutino e vespertino, o 
presidente do Sínodo Belo Horizonte – Rev. Giovan Casteluber e o presidente do 
Presbitério Belo Horizonte – Rev. Charley Fernandes de Souza.

Os Corais de nossa Igreja se mobilizaram e estão gravando um hino especial em 
Coro Virtual, para ser apresentado e disponibilizado no próximo domingo, em 
gratidão ao SENHOR pelos 108 anos de nossa amada Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte 

A certeza do amor e da bondade do SENHOR é que nos faz crer piamente que o 
mesmo Deus que conduziu até aqui a Sua Igreja é o mesmo que haverá de 
continuar com sua destra estendida sobre todos nós.

Podemos afirmar assim como o profeta Samuel: "Ebenézer, até aqui nos ajudou o 
SENHOR". Temos motivos sobejos para festejar. Prossigamos em nossa 
militância proclamando e reconhecendo que "JESUS É A RAZÃO DA NOSSA 
HISTÓRIA". 



23/08
    Maria Renata Silva Furtado

    Martha Francisca de Oliveira 

24/08
    Henrique Machado Silva 

25/08
    Emanuel Cardoso Abdel
    Helena Bernardes Falcão 
    Jéssica Furtado Ribeiro 

    Lírian Alves Gomes de Oliveira 
    Zita Carvalho Batista 

26/08
    Azeneth Dutra Tostes 

    Doralúcia Cioglia Brasil Cassete 
    Laís França Baumgratz Câmara 

27/08
    Allan Mathias da Silva 

28/08
    Rev. Delfino José Costa   

    José Paula Lima
    Melissa Mary Santana Purcino
    Misael Jonas Nogueira da Silva

29/08
    Josué Coimbra Furtado

ANIVERSARIANTES 

11



CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas  
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom Despacho 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-MG 
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20 - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia - Segundo domingo do mês 

Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração

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

Quarta-feira: 8h 
Reunião de oração 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
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