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MENSAGEM PASTORAL 

Você já parou para pensar que o tempo é 
Inelástico, isto é não aumenta nem diminui. 
Indispensável, necessário para que aconteçam 
as coisas. Irreversível, não volta atrás.  É 
interessante observar que, no que diz respeito a 
nossa avaliação do tempo, não podemos dizer: 
“não tenho tempo”, pois, afinal, ele é igual para 
todos.Todos nós temos 24h por dia. Quem 
decide como usá-lo somos nós.

A isso chamamos de “Mordomia do Tempo”. A 
palavra mordomia vem do termo grego 
“oikonómos” (Oikos: Casa – Nomos: Lei). 
Literalmente: Aquele que coloca Lei em sua 
casa. Assim, no exercício da mordomia, 
decidimos e estabelecemos prioridades. 
Decidimos não ter tempo para determinadas 
coisas, como ter para outras. Salomão no 
Eclesiastes nos diz que: “Tudo tem o seu tempo 
determinado e há tempo para todo propósito 
debaixo do céu”, Ec 3. Podemos entender que o 
sábio fala em Eclesiastes sobre o Deus todo 
Poderoso que determina o tempo através de 
seus Decretos. Mas também fala de nossa 
responsabilidade em sermos bons mordomos 
do tempo que Deus tem nos dado para 
administrar.

Como foi 2017 para você? Você soube 
administrar o tempo que Deus te deu? Como foi 
sua dedicação ao exercício espiritual? Como foi 
a sua busca pela santificação? Você cresceu 
em Graça e no Conhecimento de Nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo? Precisamos fazer 
indagações assim. Neste ano que se finda, será 
que nós, abandonamos pecados de 
estimação? Parece estranho, porém muitas 
vezes para o nosso “mal espiritual”, adestramos 
pecados e permanecemos com eles como se 
os mesmos fossem de estimação.

O ano de 2018 está às portas. Mais do que 
mudar o calendário é tempo de oportunidade, 
de recapitulação e prospectiva, isto é, olhar 
para trás e aprender com os erros e acertos, 
mas não se esquecer de olhar para frente, ver 
além, fixar os olhos em Cristo, autor e 
consumador da nossa fé, Hb 12.2. Tempo de 
renovar a esperança! Tempo de reflexão. Hora 
de trazer à memória as palavras do apóstolo 
Paulo aos filipenses no sentido de avançar para 
as coisas que estão adiante, Fp 3.13-14. Hora 
de renovar nossas mentes e esperanças. Hora 
de fortalecer nossa Fé, Sl 27.14.

ANO NOVO – TEMPO DE REFLEXÃO

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio”.Sl 90.12. 

“Portanto, vede prudentemente como andais, 
não como néscios, e sim como sábios, remindo 
o tempo, porque os dias são maus”. Ef 5.15-16

1 Tudo tem o seu tempo determinado, e há 
tempo para todo propósito debaixo do céu. 2 há 
tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de 
plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 3 
tempo de matar e tempo de curar; tempo de 
derribar e tempo de edificar. 4 tempo de chorar 
e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de 
saltar de alegria. 5 tempo de espalhar pedras e 
tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar e 
tempo de afastar-se de abraçar. 6 tempo de 
buscar e tempo de perder; tempo de guardar e 
tempo de deitar fora. 7 tempo de rasgar e tempo 
de coser; tempo de estar calado e tempo de 
falar. 8 tempo de amar e tempo de aborrecer; 
tempo de guerra e tempo de paz. Ec 3.1-7

Como foi o seu ano de 2017? Amanhã será 
2018. Qual a implicação em virarmos o 
calendário? O que muda? Uma coisa é certa, 
vamos envelhecendo,  f icamos mais  
experientes, não é mesmo? Você já parou para 
pensar que se Deus permitir que possamos 
viver mais um ano, Ele estará nos 
presenteando com mais de 525 mil minutos, 
8.700 horas e mais de 360 dias? Chamamos 
isso de “tempo”.

Mas o que é o tempo? Esta pergunta tem 
intrigado estudiosos, matemáticos, físicos, 
catedráticos, filósofos e curiosos ao longo da 
história da humanidade. De certa forma 
podemos afirmar que o tempo é: “A duração dos 
fatos. Aquilo que determina os momentos, os 
períodos, as épocas, as horas, os dias, as 
semanas, os séculos, etc, etc”.
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Ao analisar a vida dos grandes servos do 
SENHOR, no registro Sagrado da Santa 
Escritura, percebemos que enquanto eles 
olharam para as circunstâncias da vida, ficaram 
perplexos. Porém, ao olharem para o 
SENHOR, cantaram de alegria, mesmo em 
meio às lutas e adversidades. Um canto de 
alegria é o resultado de quem espera pelo 
Senhor. Hc 3.17-19. Adentremos ao novo ano, 
firmados na Rocha que é CRISTO, Sl 40.2. Nele 
tudo subsiste, Nele habita a plenitude de todas 
as coisas; Nele temos alicerçado nossa Fé, 
Cl 2.9-10. Aliás, a Fé é dom do Pai; Ela 
independe das circunstâncias, pois, ela é a 
expressão da confiança no Deus da 
providência.

Desejamos aos amados irmãos de nossa 
querida Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, companheiros desta bendita jornada 
de Fé, um feliz ano novo e que o Eterno Deus, 
Pai de Infinitas misericórdias continue a 
derramar sobre nossas vidas, suas dadivosas 
bênçãos. 

Façamos das palavras de Paulo aos Romanos 
as nossas, sabedores de que os desígnios 
divinos são inescrutáveis: Porque dele, e por 
meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, 
pois, a glória eternamente. Amém! Rm 11.35

Rev. Edson Costa Silva

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e 
louvarei o teu nome para todo o sempre". Salmos 145.1-2

Mensagem da SAF para o Novo Ano
O Senhor em toda a sua misericórdia e generosidade, nos concedeu mais um ano de vida. E a Ele 
devemos agradecer por tudo de bom, e pelo que não foi tão bom também. Que nesta virada de ano 
seu coração se encha de gratidão e esperança, pois um novo ano vai começar, e certamente 
receberemos ainda mais bênçãos de Deus. 

Que a Palavra do Senhor acompanhe você em cada novo dia. Que na alegria ou na tristeza você 
saiba demonstrar gratidão a Deus, e que sua fé seja diariamente fortalecida. Feliz ano novo! Que a 
palavra de Deus seja seu guia durante os dias de sua vida!

Semana Universal de Oração
A SAF realizará a Semana Universal de Oração em seus departamentos. E na sexta-feira, dia 05, 
conduzirá o momento de oração com toda a Igreja às 19h30min.

Do dia 02/01 a 05/01 estaremos na semana universal de oração na seguinte escala
Dia 02 terça feira as 8h30min - Departamento Evangelina Deslandes
Dia 02 terça feira as 14h30min - Departamento Henriqueta Bergo
Dia 03 quarta feira as 14h30min - Departamento Noeme
Dia 04 quinta feira as 14h30min - Departamento Rosa Ziller
Dia 05 sexta feira as 14h30min - Departamento Rute
Dia 05 sexta feira as 19h30min - Departamento Priscilla e Teresinha Lara

Contamos com a presença de todas as sócias para juntas com toda a igreja desfrutarmos dessa rica 
oportunidade que o Senhor nos oferece. Venha você também orar conosco.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

31/12: Rubem Pacheco, Arthur, César, 
Fernando Horácio, Jessé Oliveira, Paulo 
Cassete, Marco Túlio, Tiago Müzel

ESCALA DOS CORAIS
MÊS DE DEZEMBRO

Quinto Domingo:  31/12 - Noite – 22h30min – 
Culto de Vigília - Coristas da Igreja
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ESCOLA DOMINICAL - 2018

A Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte está preparando um currículo diversificado e 
desafiador para os próximos anos. 

Já agora para o ano de 2018, os alunos adultos haverão de 
contar com algumas opções temáticas em três classes 
distintas (Adultos 1, 2 e 3). 

Além destas, são mantidas as tradicionais classes que 
agregam as sociedades internas da Igreja em faixas etárias. 
Desta forma, mantém-se a estrutura de todo o departamento 
infantil e juvenil da Igreja (incluindo a classe dos 
adolescentes, UPA), assim como a da mocidade (UMP) e das 
senhoras (SAF). 
Destacamos a seguir uma sinopse do que haverá de ser 
estudado em algumas destas classes ao longo do ano de 
2018:

UPA (teontologia): Esta classe dos adolescentes estudará ao longo do ano o tema: “O ser de Deus e 
os seus atributos”; e terá como objetivo e esperança o crescimento espiritual dos nossos 
adolescentes no conhecimento do próprio Deus conforme Ele se revela nas Escrituras Sagradas.

UMP (calvinismo): A classe dos jovens funcionará no Salão João Calvino e estudará ao longo do ano o 
tema: “A busca pelo cristianismo genuíno seguindo a tradição reformada”; e terá como objetivo 
despertar nos alunos a consciência crítica da longa, difícil e rica trajetória trilhada pelo calvinismo na 
busca da restauração do cristianismo bíblico em diálogo, contraste e resposta à diversidade do mundo 
e da cristandade.

Adultos 1 (cristologia e antropologia): a classe de adultos 1, que continuará funcionando no Templo, 
estudará dois temas clássicos da teologia cristã: no 1º semestre, o assunto será: “A pessoa do nosso 
Senhor Jesus Cristo” e no 2º semestre, “O ser humano”; o alvo é que os alunos cresçam tanto no 
conhecimento do seu redentor, quanto no de si mesmos.

Adultos 2 (pneumatologia no AT): a classe de adultos 2 conduzirá uma pesquisa nas páginas do Antigo 
Testamento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, pois não poucas vezes este tema é 
despercebido pelos leitores da Palavra de Deus. 

Os alunos desta classe terão a oportunidade de buscar e encontrar a revelação que o próprio Espírito 
fez de si mesmo na antiga aliança.

Adultos 3 (família e casamento): a classe de adultos 3 estudará sobre essa instituição essencial da 
humanidade, a família, com aulas voltadas à vida cristã. 

Os alunos serão expostos à graça que vem do lar no 1º semestre; e no 2º terão a oportunidade de 
descobrir como e porque é o casamento temporário. Tais temas são literalmente os títulos das obras a 
serem estudadas.

Esses e outros temas serão objeto de pesquisas bíblicas, reflexões teológicas e debates entre os 
participantes das classes de Escola Dominical da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte no ano de 2018. 

O nosso desejo, empenho e oração são para que muitos sejam enriquecidos pelo estudo do conteúdo 
da nossa fé cristã. Você é nosso convidado! 

Oremos e participemos!



ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA 
ADULTOS – 9H. 
TEMA: FAMÍLIA DA ALIANÇA

Esse foi o tema escolhido para os estudos em 7 
domingos consecutivos no período de férias 
em nossa Escola Dominical, 17/12 a 
28/01.Vivemos dias maus! A família tem sido 
atacada de maneira devastadora. 

Mas cremos pela graça de Deus, que o 
SENHOR preserva essa Instituição que foi 
criada por Ele, para a Sua própria glória. Nos 
domingos 17 e 24/12, o Rev. Raimundo 
conduziu os estudos trabalhando os seguintes 
subtemas:17/12: “A Origem Bíblica do 
casamento e a necessidade de redenção nas 
relações familiares”. 24/12: “Os efeitos da 
queda na família. O contraste entre a visão 
secular e a bíblica sobre o amor e a 
sensibilidade para com os casos de crise na 
família”. 

Neste domingo, 31/12, o Rev. Edson conduzirá 
o estudo apresentando o subtema: “O Desafio 
de conciliar família e trabalho – Uma questão 
de Mordomia”. Venha participar conosco! 9h no 
Templo.

CALENDÁRIO DE LEITURA BÍBLICA 
ANUAL

Disse Jesus: “Examinai as Escrituras, porque 
julgais ter nelas a vida eterna, e são elas 
mesmas que testificam de mim”. Jo 5.39.
Como de costume, distribuímos ao final do ano, 
o calendário de leitura bíblica anual. Nossos 
irmãos Pb. Cassiano e D. Martha oferecem 
com muito amor e desejo de que todos se 
aplicam à leitura da Santa Palavra. Os 
calendários estão à porta da Igreja. Não deixe 
de levar e exercitar! 

TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
VERÃO – 2018

Inscrições abertas!

A temporada dos acampamentos de verão está 
chegando.

UCP (5 a 9 anos)
Data: 09 a 13/01
Valor: 250,00

UPJ (10 a 13 anos)
Data: 15 a 20/01
Valor: 270,00

UPA (14 a 18 anos)
Data: 22 a 27/01
Valor: 270,00

CULTO DE VIGÍLIA COM SANTA CEIA
DOMINGO, 31/12 - 22H30MIN

"Vigiai e orai, para que não entreis em 
tentação; o espírito, na verdade, está pronto, 
mas a carne é fraca." Mt 26.41

No último dia do ano, portanto nesse domingo, 
às 22h30min, teremos aqui em nossa Igreja, 
como em todos os anos, o Culto de vigília, 
quando nos despediremos do ano de 2017 e 
pela graça de Deus, adentraremos ao ano de 
2018. Faremos isso, diante de Deus, com 
gratidão em nossos corações pelas dadivosas 
bênçãos alcançadas no ano que se finda e 
voltando nossos olhos para o ano vindouro, 
sabedores de que necessitamos cada vez 
mais, da misericórdia e da graça de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Neste culto, teremos a celebração da Santa 
Ceia do SENHOR, que é sempre um momento 
de grande crescimento espiritual para toda a 
Igreja de Cristo, quando rememoramos o 
sacrifício vicário de Nosso Salvador. Venha 
participar conosco deste momento significativo 
na vida de todos aqueles que confessam o 
SENHOR como único e suficiente salvador de 
suas vidas. 

TORNE-SE MEMBRO DA IGREJA

A partir de fevereiro, após o período de feriado 
de carnaval, teremos o início da classe de 
catecúmenos que tem por objetivo preparar 
aqueles que desejam se tornar membros da 
Igreja. Você que tem freqüentado a nossa 
Igreja e deseja se tornar membro comungante 
dela, seu lugar é nesta classe. 
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SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO
PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO

Recomenda-nos a Palavra de Deus: 
“Orai sem cessar”.

No calendário de datas comemorativas da 
Igreja Presbiteriana do Brasil, o ano novo 
começa com a semana universal de oração. 
Em virtude do feriado do dia 01/01, iniciaremos 
no dia 02, terça-feira. Para um maior 
envolvimento de toda a Igreja nesta semana, 
estamos promovendo a seguinte escala para a 
condução deste momento em nossa igreja.

Terça-feira, 02/01 - Junta Diaconal 
Responsabilidade do presidente da Junta.
Quarta-feira, 03/01 – UPA
UMPResponsabilidade dos presidentese 
diretorias das sociedades referidas
Quinta-feira, 04/01 – UPH 
Responsabilidade do presidente e diretoria
Sexta-feira, 05/01 – SAF
Responsabilidade da presidente e diretoria 
Sábado, 06/01 – Conselho da Igreja
Responsabilidade do vice-presidente do 
Conselho.

As reuniões acontecerão sempre às 
19h30min. Participemos com alegria deste 
privilégio tão precioso, a oração, deixado pelo 
SENHOR para o nosso crescimento espiritual.  
“E perseveravam..., na oração”. At 2.42 

ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS 
ENFERMIDADES!
SL 103.3

Amados irmãos!
Continuemos nossas 
intercessões em favor 
dos enfermos de nossa 
Igreja. Por aqueles que 
estão hospitalizados, 
outros que estão se 
recuperando em casa. 
Todos devem ser alvos de 
n o s s a s  c o n s t a n t e s  

intercessões. Recomenda-nos a Palavra de 
Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, 
“sem cessar”. Temos em nossa Igreja diversas 
reuniões de oração durante a semana.

Nesta semana, teremos reuniões de oração 
em todos os dias, a partir de terça-feira, dia 
02/01, até o sábado dia 06/01, sempre às 
19h30min.São momentos propícios para 
juntos, elevarmos a Deus nossas petições, 
intercessões e gratidão por tudo o que o 
SENHOR tem bondosamente nos oferecido 
através de suas dadivosas mãos. Separe esse 
momento e venha juntar-se a nós em oração. 

EXAMINE-SE E PARTICIPE!!!

“Examine-se, pois, 
o  homem a s i  
mesmo, e, assim, 
coma do pão, e 
beba do cálice....; 
1 Co 11.28

Neste domingo, 31/12, por ocasião do culto de 
vigília, 22h30min, estaremos ao derredor da 
mesa do SENHOR para a Ministração do 
Sacramento da Ceia do SENHOR, o banquete 
espiritual do crente. 

Examine-se, mas participe! Venham à mesa, 
convida o Senhor!  

NOTA DE GRATIDÃO 

Amada Igreja, pela graça de Deus eu fui 
ordenado ministro do evangelho no último 
domingo e gostaria de agradecer aos irmãos 
por tantas palavras de encorajamento e pelas 
orações, rogando as bênçãos de Deus sobre 
minha vida e meu ministério. 

Desde que nasci sou membro desta Igreja e 
louvo a Deus pelos irmãos, amigos, pastores e 
oficiais que sempre me ensinaram e apoiaram 
muito, em todo o tempo. 

Gostaria de nessas breves palavras 
reconhecer pelo menos um pouco de todo o 
meu carinho, consideração e amor pelos 
queridos i rmãos da Pr imeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. 

Que Deus continue nos fortalecendo e que 
Jesus continue sendo o senhor de nossa 
história. 
Rev. Bruno Melo.
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RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS!

Louvamos a Deus por mais uma família que 
recebemos neste domingo em nossa Igreja. 
Estes amados irmãos fizeram o curso na 
classe de catecúmenos (classe de doutrina) e 
após exame, os pais Rafael e Daniele e o filho 
Rafael de 11 anos se apresentam para serem 
recebidos e arrolados como membros 
comungantes. E a pequena Alice para o 
sacramento do batismo infantil. 

Por Jurisdição a pedido
Rafael Cavalcante da Costa 
Daniele Cássia dos Santos Silva Cavalcante

Por Profissão de Fé e Batismo
Rafael Lopes da Costa

Por Batismo Infantil
Alice Silva da Costa 

À querida família as nossas boas-vindas! 
Nossa oração é para que o nosso bondoso 
Deus, Pai de infinitas misericórdias, revista a 
cada dia esses queridos, na caminhada da fé, 
rumo à Canaã Celestial. 

AVALIANDO NOSSA CAMINHADA NA FÉ
ANO NOVO - TEMPO DE MUDANÇAS

Mais um ano está se 
findando. O ano de 2018 já 
está às portas. Hora de 
refletir e ver que muitas 
coisas boas que você fez 
no ano de 2017 devem ser 
repetidas; outras devem 
ser deixadas para trás. 
Saiba que énecessário 
colocar sua vida nas mãos 

de Deus. Nossos desejos e sonhos precisam 
ser submetidos à vontade de Deus que é boa, 
perfeita e agradável, Rm 12.2. Diz o salmista 
no salmo 37.4 que se agradarmos do Senhor 
Ele satisfará os desejos de nossos corações. 
No contexto do salmo 37, o desejo do salmista 
era o de justiça. Em nossos planejamentos e 
desejos para o ano vindouro precisamos 
analisar e refletir se a vontade de Deus está 
sobrepujando a nossa própria. Ela precisa 
prevalecer sobre o nosso querer.

Que neste novo ano possamos consagrar 
nossas vidas a Deus. Consagremos nossas 
famílias ao Senhor Jesus. O SENHOR sempre 
tem o melhor para seus filhos!Que o ano de 
2018 seja um tempo oportuno de santificação, 
crescimento na fé e frutificação para o Reino de 
Deus.

INÍCIO DE ATIVIDADES 
CONGREGAÇÃO PRESBITERIANA 
PEREGRINOS

O primeiro domingo de janeiro, 07/01, marcará 
o início das atividades semanais da mais nova 
congregação de nossa Igreja, em parceria com 
a Igreja Presbiteriana da Pampulha, a 
Congregação Presbiteriana Peregrinos.
Algumas famílias se comprometeram a 
participar deste importante trabalho de 
plantação de uma nova igreja na região do 
Bairro Itapoã e Planalto. Convidamos os 
irmãos a nos visitarem e junto conosco 
adorarem ao Senhor.
 
Horários das atividades dominicais:
Reunião de Oração – 09h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
Endereço: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, 
bairro Planalto (entrada pela rua lateral). 

POSSE DAS DIRETORIAS, COMISSÕES, 
MINISTÉRIOS, PROFESSORES DE ED, 
CULTO INFANTIL, NOMEAÇÕES 2018

Neste domingo, dia 31/12, por ocasião do culto 
de vigília, daremos posse as diretorias eleitas, 
comissões, professores de ED, culto infantil, 
irmãos nomeados para os diversos ministérios 
da nossa Igreja para o ano de 2018. 

Lembramos sempre a todos, do grande 
privilégio e prazer que é o de servir a Igreja no 
Reino de Cristo.  



Amerita Souza Gomes
 
Eder Melo Junior
 
Zuelton Marcilio Santos

31/12

ANIVERSARIANTES 
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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
Rev. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson – Servindo a IP Metropolitana 

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 19:00min

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

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

Luciana Alves Campos
01/01

Wilton Cardoso
03/01

Dinorah Barros Costa

Marcia Jane Sarmento de Carvalho
 
Renata Cotta Machado

Santuza Eliana Vieira Barroso

04/01

Domingos Sávio de Albuquerque Baêta

Felipe Marinho de Oliveira 

João Lucas Nunes Ribeiro 

05/01

Alaíde Maria de Andrade

Alex Sandro Alves 

Cláudia Simone Vilela Paes Figueiredo 

José Carlos Cardoso Maciel 

Rubem Pacheco Santos Júnior 

Wânia Cristina Costa Naves Fernandes

06/01
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