
1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 07 DE FEVEREIRO DE 2021

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



MENSAGEM PASTORAL  

O Dia do Homem Presbiteriano é 
celebrado no primeiro domingo de 
fevereiro, como prescreve o Calendário 
d e  D a t a s  O f i c i a i s  d a  I g r e j a  
Presbiteriana do Brasil (IPB). 

Ao olharmos para a história de nossa 
querida IPB,  vemos inúmeros 
exemplos de homens presbiterianos 
usados poderosamente por Deus na 
proclamação do Evangelho em nosso 
País. Homens de Deus inseridos na 
sociedade, revelando sua fé e 
consciência cristã, cumprindo os 
mandatos do SENHOR.

P r i m e i r a m e n t e ,  o  h o m e m  
presbiteriano sabe do privilégio do 
relacionamento conjugal, segundo a 
Palavra de Deus. Ao homem foi dito: 
“Deixa o homem pai e mãe e se une à 
sua mulher, tornando-se os dois uma 
só carne”(Gn 2.24); ao homem foi dada 
a responsabilidade de cuidar da saúde 
emocional e espiritual da sua esposa: 
“Maridos, vós, igualmente, vivei a 
v i d a  c o m u m  d o  l a r ,  c o m  
discernimento; e, tendo consideração 
para com a vossa mulher como parte 
mais frágil, tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, herdeiros da 
mesma graça de vida, para que não se 
interrompam as vossas orações” (1 Pe 
3.7). 

Ao homem foi outorgada a liderança do 
lar e isso fica claro nas palavras do 
Apóstolo Paulo aos Efésios: “As 
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mulheres sejam submissas ao seu 
próprio marido, como ao Senhor; 
porque o marido é o cabeça da mulher, 
como também Cristo é o cabeça da 
igreja, sendo este mesmo o salvador do 
corpo. Como, porém, a igreja está 
sujeita a Cristo, assim também as 
mulheres sejam em tudo submissas ao 
seu marido” (Ef 5.22-24). Ao homem 
foi ordenado amar sua esposa com o 
mais elevado amor: “Maridos, amai 
vossa mulher, como também Cristo 
amou a igreja e a si mesmo se entregou 
por ela” (Ef 5.25).

Muitos desses homens presbiterianos 
são pais e sabem da importância e 
responsabilidade que eles têm na 
formação espiritual, moral e intelectual 
de seus filhos. Como pais, sendo cabeça 
da família da Aliança, são os 
responsáveis por liderar, ensinar, dar 
exemplo e comandar sua família nos 
caminhos do Senhor, afinal, a ele foi 
dada a responsabilidade sobre a vida 
espiritual de seus filhos. Disse o 
SENHOR por intermédio de Moisés: 
“Estas palavras que, hoje, te ordeno 
estarão no teu coração; tu as 
inculcarás a teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-
te. Também as atarás como sinal na 
tua mão, e te serão por frontal entre os 
olhos. E as escreverás nos umbrais de 
tua casa e nas tuas portas” (Dt 6.6-9). 
Palavras ditas e direcionadas ao 
homem, líder de sua casa. Da mesma 
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forma o Apóstolo Paulo, em sua já 
mencionada carta aos Efésios, 
prescreve: “E vós, pais, não provoqueis 
vossos filhos à ira, mas criai-os na 
disciplina e na admoestação do 
Senhor” (Ef 6.4). A exegese do texto 
deixa claro que o termo grego traduzido 
para “pais”, usado no verso 4 de Efésios 
6, é diferente da palavra “pais” no verso 
1, embora em nossa língua sejam 
iguais. 

No primeiro verso refere-se a pai e mãe, 
progenitores, mas no verso de número 
quatro, diz respeito somente ao pai, ao 
homem. Isto significa que, em primeira 
instância é o pai, e não a mãe, quem tem 
a responsabilidade de conduzir seus 
filhos ao Senhor e educá-los na fé. 

A mãe será uma auxiliadora, mas a 
responsabilidade primária é do pai. 
Este papel de liderança no lar requer 
dos homens não simplesmente 
lembrar que eles estão no posto de 
“chefes”, mas sim, compreender 
biblicamente o exercício do seu 
sacerdócio em sua casa. Em outras 
palavras, o lar abençoado e equilibrado 
tem como fundamento a liderança e a 
autoridade espiritual de um marido 
crente.

Portanto, os homens presbiterianos 
precisam ser destemidos para 
enfrentarem as ideologias de um 
mundo depravado, cada vez mais 
distante da Palavra de Deus. A 
c o n t r a p a r t i d a  d e v e  s e r  f e i t a  
apresentando em seu lar as verdades 
eternas contidas na Santa Palavra, 
palavras de vida, pois, “embora seque a 

erva e caia a sua flor, ela (a Palavra de 
Deus) permanece eternamente” (Is 
40.8). 

Diante de tão elevados privilégios, mas 
ao mesmo tempo, de tamanhas 
responsabilidades, cabe a nós como 
Igreja, orar em favor dos homens e 
especialmente neste dia, em favor dos 
homens presbiterianos, para que o 
SENHOR lhes conceda as condições 
necessárias, sejam essas condições 
mater ia is  ou  espir i tuais  para  
c u m p r i r e m  b e m  s u a s  
responsabilidades como Sacerdotes do 
lar, rogando a Deus que busquem 
sempre a “sabedoria, porém lá do alto 
que é, primeiramente, pura; depois 
pacífica, indulgente, tratável, plena de 
misericórdia e de bons frutos, 
imparcial, sem fingimento. Ora, é em 
paz que se semeia o fruto da justiça” 
(Tg 3.17-18) para que o nome do 
SENHOR seja glorificado no lar, na 
Igreja e na sociedade. Somos gratos a 
D e u s  p e l a  v i d a  d o s  h o m e n s  
presbiterianos levantados pelo 
SENHOR para o seu trabalho. Jesus 
afirmou no Evangelho segundo Lucas 
que “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, 
pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara.” 
(capítulo 10, verso 2)

No dia do Homem Presbiteriano, 
parabenizamos os homens de nossa 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. Que o SENHOR os revista 
de graça, bondade e misericórdia.

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
09/02, terça-feira
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo)

Principais motivos de oração
- Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os 
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
- Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e 
suas respectivas famílias), pela direção dos nossos Seminários e pelos 
Seminaristas;
- Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola 
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
- Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
- Por nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de oracão);
- Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé; 
- Pelos enfermos e enlutados; 
- Pelos profissionais da área da saúde;
- Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia

MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
LUGAR DE REVELAÇÃO 

“... achei-me na ilha chamada Patmos...” (Ap 1.9b).
Não importa quão horrível seja o ambiente em que vivemos, é possível receber 
a visita de Deus e as mais confortadoras palavras de vida eterna. É possível 
sermos arrebatados em espírito para sentir o pleno amor de Deus, o conforto 
do Espírito e a poderosa obra de Jesus em nossa vida, em cada escuridão que 
nos cerca.

Creia que Deus é capaz de transformar qualquer ambiente, vida ou situação. De 
dentro do inferno humano, Deus pode mostrar o céu de suas bênçãos. A ilha de 
Patmos, que antes apenas recebia o mal, agora se torna o lugar onde o bem é 
enviado ao mundo através da Palavra profética e vencedora e essa palavra diz 
que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas cooperarem “para o bem daqueles 
que amam a Deus” (Rm 8.28). Deus tornará novo o antigo, o lugar da revelação 
da dor se tornará em espaço da revelação do amor. O sol do amor de Deus é 
capaz de romper densas nuvens e mostrar a beleza do dia, a beleza da vitória do 
bem! Agora mesmo você pode se achar sem orientação e em penitência 
profunda devido aos males que a envolvem, mas jamais esqueça que quando 
Deus se revela a nós (por meio da Sua Palavra), até mesmo uma prisão pode se 
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tornar um lugar de verdadeira liberdade e recebimento do amor divino. No lado 
dramático da vida, Deus se mostra mais real. De dentro de seu presídio, receba 
agora essa palavra vencedora. (Adaptado de J. A. Lucas Guimarães, 
www.saforaonline.com.br, acesso em 03/02/2021) 

Louvado seja o SENHOR que nos fala por meio da sua Palavra que é santa e 
inerrante, nossa única regra de fé e de prática. 

Com gratidão, Rosane Arumaa
Presidente

HOMENAGEM DA SAF AO HOMEM PRESBITERIANO 
No primeiro domingo de fevereiro comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano 
e a SAF quer parabenizá-los nesta data tão importante para nós, pois lembramos 
que na história da Igreja Presbiteriana do Brasil sempre existiram homens 
comprometidos com a verdade e fiéis no trabalho do Senhor Jesus. Louvamos a 
Deus porque Ele tem levantado homens que ousam andar nos caminhos dele, em 
uma “geração má e perversa” que está longe do Senhor. Homens que se dedicam a 
suas esposas ajudando-as seja qual for a tarefa, homens que estão à frente de nossa 
Igreja, dando exemplos a serem seguidos. Os homens presbiterianos sabem que 
não teriam chegado até aqui se não amassem o Senhor e a sua obra, não esquecem 
que o Senhor os chamou para a sua seara a fim de apresentarem seus “corpos por 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus” (Rm 12.1) e lembram-se que o amor 
“tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta (1 Co 13.7).” Portanto, homens 
presbiterianos, alimentem-se desse amor e dediquem-se ao Senhor e à sua Igreja 
para que o amor jamais acabe e a obra continue e prospere. Que Deus continue 
capacitando a cada um e que frutifiquem mais e mais como servos na obra do 
Senhor, contagiando outros irmãos. Parabéns!

ESCOLA DOMINICAL 2021 

  
Amados irmãos, aprouve a Deus que a Escola Dominical (ED) começasse o 
programa de 2021 ainda por meio virtual, prioritariamente, e o faremos na certeza 
de que vontade dele é boa, perfeita e agradável.

Assim, no segundo domingo de fevereiro, dia 14, a ED reinicia suas atividades, com 
alegria e confiança na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção das Classes 
de Apologética, com os Pastores, de Teologia Paulina, com o Pb. Marcos Vieira, e de 
Catecúmenos com os Presbíteros Valério e Rubem, que iniciarão suas atividades 
posteriormente, em data a ser comunicada à Igreja. 

Esperamos em Deus que toda a oportunidade de conhecimento de Sua Palavra 
redunde em louvor e glórias a Ele e transforme o nosso viver.

http://www.saforaonline.com.br
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UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (UPA)

  
Nota de Gratidão

Na última semana de janeiro os adolescentes de nossa Igreja promoveram uma 
Conferência on-line com o tema “O Adolescente e os relacionamentos 
interpessoais”. O evento virtual contou com a participação de 97 inscritos, entre 
adolescentes de nossa Igreja, adolescentes e orientadores de outras Igrejas de BH, 
de outras cidades mineiras e até de outros Estados como Bahia, São Paulo, Santa 
Catarina e Paraná. Os quatro encontros aconteceram de maneira muito dinâmica e 
foram marcados pela interatividade. 

Após ouvirem a ministração da Palavra, os participantes puderam fazer 
comentários e perguntas aos palestrantes, o que trouxe grande alegria e edificação. 
Assim, louvamos a Deus pelos adolescentes de nossa Igreja e pelos conselheiros, 
por mais esta iniciativa e rogamos a Deus para que a Palavra semeada no coração de 
cada participante dessa Conferência continue frutificando e impactando todos os 
seus relacionamentos.

BATISMO INFANTIL 

  
"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
Recebemos no Culto Matutino de hoje, com muita alegria, a pequena Cecília 
Florêncio Tonholo, para o Sacramento do Batismo. Pais: Jônatas e Daniela. 
Louvamos a Deus pela vida preciosa desta querida família, e em especial da 
pequenina Cecília. Rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ela cresça em 
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).

CEIA DO SENHOR

  
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa do porvir. No 
segundo domingo de cada mês temos a ministração desse Sacramento, instituído 
pelo Senhor Jesus (Lc 22.19-20). Assim, no próximo domingo, por ocasião dos 
Cultos Matutino e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para 
participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular 
momento.

FÉRIAS PASTORAIS

  
O Rev. Rogério Bussinger estará em gozo de férias por dez dias, no período de 08 a 
17/02. Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias. 
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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. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 19h

  
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: Às 
segundas feiras das 19h às 20h. 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

  
Às 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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APP DA IGREJA

  
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e demais visitantes que 
assim o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de 
nossa Igreja pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de 
aplicativos para telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”. 

O aplicativo inclui a Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim semanal da Igreja, 
além de notícias, comunicados e versículos bíblicos diários. 

PÁGINA DA ASPACAM NA INTERNET

  
É com grande satisfação e gratidão a Deus que a Diretoria da Ação Social 
Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes (ASPACAM) comunica o lançamento 
da página da instituição na internet, contendo informações sobre a história, visão, 
missão e valores, projetos e atividades desenvolvidas (CRC, AEI, etc.), parceiros, 
depoimentos, fotos, notícias, informações de como participar do trabalho 
(parceria, doações, voluntariado) e muito mais.

Agradecemos aos seguintes parceiros, que com sua contribuição possibilitaram 
esta conquista:
•  Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH);
•  Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil (CAS/IPB);
•  Literacy and Evangelism International (LEI) e
•  Sociedade Auxiliadora Feminina da PIPBH (SAF)

Para saber mais, acesse  e conheça a ASPACAM. Junte-se a www.aspacam.org.br 
nós, ajudando-nos na prática das boas obras. A Deus seja dada toda honra e glória.

http://www.aspacam.org.br
http://www.aspacam.org.br/
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DECISÕES DO CONSELHO

  
Amados irmãos,
Em reunião realizada na terça-feira 02/02, o Conselho de nossa Igreja, após 
edificação na Palavra e no temor do SENHOR, tomou as seguintes decisões:

1) Recebeu transferência da 1ª IP de Betim para a nossa Primeira Igreja do casal 
Simonton Barcelos França de Almeida e Maryelle Roberta França de Almeida e os 
arrolou como membros de nossa Igreja;

2) Deu posse ao Rev. Rogério Bussinger como Pastor Auxiliar para o ano de 2021. 
Os Revs. Raimundo e Élcio, em virtude de suas ausências, devidamente 
justificadas, tomarão posse em momento oportuno;

3) Decidiu oferecer lanche aos irmãos conciliares do Presbitério Belo Horizonte 
(PBHZ) por ocasião da Reunião Ordinária a ser realizada nas dependências de 
nossa Igreja no período de 18 a 20/02;

4) Devido a situação calamitosa no Estado do Amazonas, o Conselho decidiu 
aprovar oferta especial à IP de Manaus no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três 
mil reais) para socorrer nossos irmãos. Decidiu ainda incentivar e facultar aos 
membros de nossa Igreja a fazerem ofertas individuais à IP de Manaus para auxílio 
e suprimento das necessidades dos nossos irmãos daquela região do país, que 
sofrem intensamente com a pandemia da Covid-19 e suas consequências. 

5) O Conselho dedicou momentos especiais de oração em favor das famílias 
enlutadas, em favor dos que sofrem com a pandemia, em favor da Igreja de Cristo 
espalhada sobre a face da terra e o avanço do Reino e em favor das famílias da 
Igreja.

SERMÕES EM ECLESIASTES - VALORES X FUTILIDADES.

  
O que devemos priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades? Quem 
sabe o que é melhor para nós? Será que não temos, muitas vezes, corrido atrás do 
vento? Quem controla o nosso futuro? Qual a importância da sabedoria em nossas 
vidas?

Neste domingo, mercê de Deus, iniciaremos o estudo do Capítulo 10, do verso 1 ao 
verso 11. Convidamos você a mergulhar no estudo comprometido dos doze 
capítulos do Livro do Eclesiastes e a se deixar instruir pela Santa e Bendita Palavra 
de Deus. Que o SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos 
concedendo crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome. 
Oremos e participemos!



10

CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR

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

Foi chamada à presença do SENHOR no domingo 31/01, Rael Silveira de Carvalho, 
aos 72 anos. Rael era especial e recebia cuidados específicos de sua irmã D. Raquel, 
ambas filhas de nossa saudosa irmã D. Iraídes que faleceu ano passado aos 106 
anos de idade. O corpo de Rael foi sepultado no Cemitério Bosque da Esperança e o 
Rev. Edson esteve presente levando uma palavra de consolo e conforto em nome de 
nossa Igreja. Oremos em favor da querida irmã D. Raquel, que continua seus 
cuidados com sua Tia D. Helena, que tem 102 anos. 

Também foi chamado à presença do SENHOR na segunda-feira, 01/02, em 
Brasília-DF, o Pastor Marcelino Rodrigues Gonçalves, aos 85 anos, pai de nossa 
querida irmã Martha, esposa do Pb. Ilton.  Louvamos a Deus pelos 50 anos de 
profícuo ministério do Pastor Marcelino, em especial em solo mineiro, na Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus do Brasil.  Vai à frente de nós, descansa de suas 
lutas terreais e goza das delícias eternas preparadas para aqueles que amam ao 
Senhor Jesus Cristo.

Nossa solidariedade e orações ao Pai Eterno em favor destas queridas famílias. Que 
o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, com seus paternais cuidados e 
graça, console os irmãos com o bálsamo suavizador do Espírito Santo, neste 
momento tão difícil, de vale de luto e dor.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!

  
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, entendemos ser ela também parte 
do culto a Deus. Procure chegar antes dos horários dos cultos e utilize os minutos 
que os antecedem preparando-se, em oração, para participar deste serviço santo, 
dedicando-se a cultuar a Deus de maneira conveniente.

SEXTA JOVEM

  
"Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em 
vós, e tendes vencido o Maligno." (1João 2.14b) 

A Sexta Jovem é uma atividade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte que tem por objetivo reunir jovens e adolescentes para cultuar ao Deus 
Trino, estudar Sua Bendita Palavra e promover a santa comunhão e interação do 
Povo de Deus.  Jovem, você é nosso convidado especial. Ore por esse momento, 
convide seus amigos e venha se juntar a nós.
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SOS MANAUS: ORE E AJUDE O 

AMAZONAS

  
Amados irmãos, 
O Rev. Francisco Chaves, Pastor Titular da 
IP de Manaus, em conversa com nosso 
Pastor Rev. Edson, fez apontamentos e 
relatos sobre a situação triste e calamitosa 
que vive o Estado do Amazonas, e em 
especial, a capital Manaus. Em meio ao 
cenário de calamidade, o SENHOR tem 
levantado a Sua Igreja ali presente, para 
aliviar as dores daqueles que têm sofrido 
pela enfermidade, luto, escassez e fome. 

A Igreja Presbiteriana de Manaus é uma 
grande Igreja, a maior Igreja local da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (IPB) em número 
de membros, com um total de cerca de 10 
mil, sendo 6.500 na Sede e 3.500 nos mais 
de cem Templos espalhados pelo 
Amazonas, em especial, nas comunidades 
ribeirinhas. Neste período da pandemia 
trinta membros da Igreja foram chamados 
à presença do SENHOR, vitimados pela 
Covid-19. O Rev. José João de Mesquita, 
Pastor Emérito da Igreja, está entubado no 
CTI com a Covid. Não obstante, a Igreja 
continua assistindo não somente aos 
santos, mas a todos aqueles que batem à 
sua porta, com milhares de pessoas sendo 
assistidas com distribuição de cestas 
básicas. A Igreja de Manaus criou um 
Projeto chamado “Projeto Celeiro” para 
receber as doações e aplicá-las em três 
f r e n t e s :  1 )  C e s t a s  B á s i c a s ;  2 )  
Medicamentos; 3) Oxigênio em casa para 
quem faz tratamento domiciliar. Ouvimos 
do Rev. Francisco Chaves que a melhor 
forma de ajuda é enviar o recurso 
financeiro para eles adquirirem as cestas, 
os medicamentos e o oxigênio, pois, a 
logística para chegar outro tipo de ajuda até 
Manaus é deveras complicada.

Como já informado, nosso Conselho, 
sensibilizado ao ouvir o clamor de nossos 
irmãos de Manaus, tomou a decisão de 
realizar uma oferta pontual no valor de R$ 

63.000,00 (sessenta e três mil reais), valor 
já depositado na conta da IP Manaus. Além 
dessa oferta, o Conselho decidiu também 
facultar aos membros de nossa Igreja a 
oportunidade de participarem desse ato de 
amor para amenizar o sofrimento de 
n o s s o s  i r m ã o s  a m a z o n e n s e s .  
Compartilhamos abaixo os números das 
contas da IP de Manaus, e solicitamos aos 
membros que ofertarem, nos enviar o 
comprovante para que tenhamos controle 
dos valores enviados. 

IMPORTANTE:  O s  i r m ã o s  q u e  
desejarem ofertar para esse fim deverão 
assinalar os envelopes de ofertas com a 
expressão “Oferta Manaus” e aqueles que 
fizerem a oferta diretamente nas contas da 
Igreja de Manaus deverão acrescentar 
R$0,01 (um centavo) ao valor para a 
identificação da finalidade.

Que Deus nos use para minimizar o 
sofrimento alheio e encorajar irmãos 
queridos nas agruras da peregrinação.

“Ora, aquele que possuir recursos deste 
mundo, e vir a seu irmão padecer 
necessidade, e fechar-lhe o seu coração, 
como pode permanecer nele o amor de 
Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, 
nem de língua, mas de fato e de verdade”. 
1Jo 3.17-18
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07/02
    Anderson Diniz Toledo 

    Felipe Sales de Carvalho
    Luiza França Baumgratz 

    Martha Fernandes Peixoto 

09/02
    Marilia Stauffer Andrade Vieira 

10/02
    Helen Lobenwein Freitas 

    Mery Haibara 
    Raquel Lopes Assis do Carmo 

    Thais Helena do Nascimento Nogueira Lima

11/02
    Ana Liz Garretto Milagres 
    Lincoln Sarmento Klein

    Marcelo Reginaldo Campolina 

12/02
    Andréa Marinho de Oliveira Mafra

    Eraldo César do Carmo 
    Estela Grossi Pena 

    Maria José de Almeida Melo 
    Marize Vieira Alves Santos 

    Patricia Duarte Lobenwein Freitas
    Rosa Sandra Silva Ziller 

13/02
    Daniel Aguiar de Ávila 

    Eduardo Bernardes Lourenço Cunha 
    Fauzer de Oliveira Barbosa
    Gabriel Andrade Nogueira 
    Isliê Bastos de Carvalho 

    Larissa Soares de Oliveira dos Reis 
    Lorena Soares de Oliveira Rocha

ANIVERSARIANTES 


