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MENSAGEM PASTORAL  

Quando olhamos para as profecias do 
Antigo Testamento, nos deparamos 
com a verdade que a forma humilde, o 
sofrimento, bem como o lugar do 
n a s c i m e n t o  d o  M e s s i a s  f o r a  
profetizado. Ao completarem-se os 
dias, José e Maria perceberam que não 
tinha lugar para Ele na hospedaria 
abarrotada e foram parar num lugar 
rústico, onde se abrigavam os animais. 
Al i ,  f inalmente,  José e Mar ia 
encontraram acomodações, e ali 
nasceu o nosso Redentor. Disse certo 
teólogo: "Se fosse um conto de fadas, 
como muitos tentam afirmar, Ele 
nasceria em um castelo, jamais em um 
coxo de alimentar animais".

Isaías havia profetizado que o Messias 
s e r i a  d a  l i n h a g e m  d e  D a v i  
(Is 11.1) e lemos em Mateus, capítulo 1, 
que a profecia se cumpriu. O Profeta 
Isaías também previu a missão de 
Jesus (Is 53) e nos Evangelhos 
p o d e m o s  v e r  o  c u m p r i m e n t o  
miraculoso desta e de muitas outras 
profecias feitas em relação ao Messias. 
Sim, naquela noite, muitos milagres 

CELEBREMOS O PRIMEIRO NATAL! 
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foram realizados pois o nosso Deus é 
um Deus que operou e ainda opera 
milagres. Um extraordinário milagre é 
quando Ele, por Graça e Misericórdia, 
faz com que o Messias nasça em 
nossos corações. Esta é a maior das 
maravilhosas obras dele em nossas 
vidas. 

Mas o Natal não pode ser entendido até 
que Jesus tenha um lugar prioritário em 
nossas vidas, conforme nos diz João, 
no capítulo 1 do seu Evangelho, no 
verso 14. 

Quando o mistério da vinda do Senhor 
Jesus se torna claro no coração 
humano, o homem compreende que o 
Natal não é apenas um feriado, ou um 
momento de congraçamento, mas sim, 
um dia muito importante para 
celebrarmos a revelação do amor maior 
de Deus.

O nascimento de Cristo não foi um 
evento trivial na história; é a entrada 
triunfante de Deus no mundo dos 
homens, em carne, com objetivos 
salvíficos. Que milagre extraordinário 
este da encarnação, não é mesmo? Foi 
por causa da encarnação do verbo de 
Deus, por causa de sua vinda ao 
mundo, que o relacionamento do 
homem com Deus foi restaurado. Assim 
como não entendemos o Natal até que 
compreendamos as maravilhas da 
encarnação do Verbo de Deus, o Natal 
também não pode ser plenamente 
entendido se não for à luz de uma Cruz 
erguida no Calvário (Jo 3.14-16) e a 
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posterior ressureição de Cristo. Pense 
na alegria instantânea, imensurável e 
incontrolável dos discípulos quando 
perceberam que o túmulo estava vazio. 

Para os salvos, o Natal traz grata 
celebração, traz vida e esperança de 
uma grande oportunidade para 
testemunharmos de Cristo! Devemos 
aproveitar estes momentos e falar do 
verdadeiro sentido do Natal, que traz 
em seu âmago o grande plano e o 
grande amor de Deus. Fale do 
ve rdade i ro  sen t ido  do  Na ta l ,  
compartilhando a verdadeira razão da 
nossa celebração, lembrando que a 
encarnação do verbo de Deus, e os 
passos subsequentes da sua obra 
vicária, constituem o firme fundamento 
e padrão para a evangelização dos 
povos. No entanto, não sejamos 
ingênuos, pois existe um Natal que não 
é o nosso NATAL! Aqueles que 
secularizaram o Natal, instituíram um 
"Segundo Natal" sem Cristo, sem a 
mensagem da esperança bendita dos 
homens. Mas nós cristãos, celebramos 
o "Primeiro Natal", aquele que o anjo 
proclamou aos pastores ao redor de 
Belém, como afirmou o autor sacro do 
Hino 231: "Eis que um anjo proclamou o 
primeiro Natal; A uns pobres pastores 
ao pé de Belém; que, nos campos, a 
gua rda r  seu  rebanho ,  a f i na l ;  
suportavam, da noite, o frio também; 
Natal! Natal! Natal! Natal! É vindo ao 
mundo o Rei divinal".

Celebremos a oferta da Graça de Deus 
aos homens e boa vontade da parte do 
Pai para com aqueles a quem Ele quer 
bem! A Bíblia nos diz que o Natal é muito 
mais do que um congraçamento entre 

os "homens de boa vontade". Natal é a 
realidade da Celebração da "boa 
vontade da parte de Deus para com os 
homens a quem Ele quer bem" e 
celebrar o Natal é celebrar a dádiva da 
encarnação do verbo de Deus. É 
celebrar o presente de Deus, enviando 
seu Filho ao mundo para nos resgatar, 
nos salvar, nos redimir. Jesus é a 
Salvação de Deus – A Luz do mundo – O 
Caminho, a Verdade e a Vida.(Jo 14.6) 

O propósito principal da encarnação do 
Messias é a salvação dos pecadores 
que viviam sob a escravidão do pecado, 
afastados dos propósitos para os quais 
DEUS os havia criado. A redenção 
glorifica a Deus, afinal, nascemos para 
a Sua glória. Se não fosse essa razão, 
j a m a i s  t e r í a m o s  o  N ATA L ,  
permanecer íamos nos  nossos  
pecados, que nos sentenciariam a 
morte eterna, visto que: "o salário do 
pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de DEUS é a vida eterna, em Cristo 
Jesus, nosso Senhor" (Rm 6.23).

Portanto, celebrar o Natal é celebrar a 
nossa Salvação. É celebrar Deus vindo 
ao nosso encontro para nos salvar. Sem 
esta consciência, celebraremos um 
Natal sem Jesus. Isso seria como 
celebrar um aniversário sem a presença 
do aniversariante. Não tem graça, nem 
tão pouco, sentido ou objetivo. 

Que neste Natal todos nós possamos 
evidenciar este entendimento e 
glorificarmos a Deus por tão dadivoso 
presente. Celebremos, pois, o primeiro 
Natal. Boas festas e um Feliz Natal em 
Cristo Jesus!

Rev. Edson Costa Silva  
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

  
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 22/ 12, terça feira
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo):

Mês de Dezembro, Nascimento de Jesus.
 "Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa 
salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo 
com Salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de 
todos os deuses." (Sl 95. 1-3)

Motivos de oração:
✔Agradecendo o maior presente que recebemos do Senhor em nossas 
vidas: a vinda do seu filho para nos resgatar e nos transformar em novas 
criaturas (Is 9.6);
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa 
Igreja (Cl 1.9-14);
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 
✔Pelas Sociedades Internas e pela liderança da Igreja (Ef  6.18-19);
✔Suplicando pelo restabelecimento dos nossos irmãos que enfrentam 
enfermidades e por suas famílias;
✔Pela providência divina, para que profissionais competentes assumam 
os cuidados da saúde de nossos irmãos (Tg 5.16);
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos que trabalham em 
hospitais, pelos nossos irmãos profissionais dessa área, que estão na linha 
de frente no socorro e cuidados à população, pelo pessoal da limpeza 
urbana, pelos profissionais da segurança pública (Sl 121.1-2);
✔Pelo consolo e conforto às famílias que vivenciam o luto em nossa Igreja 
(1Co 2.9);
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises 
na vida profissional (1Co 12.24-27);
✔Pelos Projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos 
nesses tempos de pandemia (Mt 5.16);
✔Pelos nossos governantes (1Tm 2. 1-2);
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da 
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.

REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: ORAÇÃO DE NATAL
Senhor, eu queria um Natal diferente,
Um Natal que mudasse a gente!
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Um Natal que irradiasse o teu amor, 
No aperto de mão, no sorriso brilhante,
Nas palavras amigas, no abraço constante.
Um Natal de agrados, um Natal de perdão!
De olhar de frente a frente e valorizar meu irmão.
Natal de vida vivida e comprometida com a cruz,
Natal de chegada do querido e meigo Jesus.
Um Natal especial que me fizesse entender
Que sou gente e sou amada por você!
Um Natal de dar, muito mais do que receber!
Um Natal dos céus: brilhante, festivo, especial,
Que mostrasse com clareza o que é essencial.
Essencial para viver e ser feliz,
Agradando ao Pai e vivendo na luz,
Mostrando a todos que Natal é – JESUS.

Queridas irmãs, estamos diante da maior dádiva que o ser humano já 
recebeu. Regozijemo-nos!!! Em especial o Natal de 2020 nos aproxima 
ainda mais da verdadeira mensagem anunciada: "Glória a Deus nas 
maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem."  
(Lc  2.14)

(Sione Rocha, "SAF em Revista", ano 64, out/nov/dez 2018, pág. 38)
Com gratidão Rosane Arumaa – Presidente

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. 

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. 
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SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
  

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar". 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 a Deus as 
necessidades e preocupações dos nossos irmãos e ao fazermos isso, 
exercitamos a dádiva do amor ao próximo. Veja a seguir as oportunidades 
oferecidas para que você possa desfrutar desses momentos de comunhão e 
enlevo espiritual:

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: 
das 18h às 19h. 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
Todas as 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!

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.  

CHEGOU JOÃO 
  

Com alegria, comunicamos à Igreja o nascimento de João Coimbra Furtado. 
Pais: Ronaldo Ferreira Furtado e Rebeca Coimbra Bueno Furtado. Avós 
maternos: Diác. Natanias Bertolini Bueno e Maria Guilhermina Coimbra 
Bueno. Avós paternos: Ronaldo Furtado e Wleidse Ferreira Furtado. João 
nasceu no dia 15/12/2020, em Carangola-MG, pesando 3,200kg e com 
estatura de 48cm.
Parabéns querida família! Que o crescimento do João seja debaixo da bênção 
do SENHOR. 
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SERMÕES EM ECLESIASTES
VALORES X FUTILIDADES

  
Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a humanidade vive neste 
ano, descobrimos que o livro é riquíssimo em lições sobre VALORES versus 
FUTILIDADES. Esse é o tema que o Rev. Edson está trabalhando com a Igreja 
ao estudar esse precioso livro, afinal, dentre as lições que a pandemia tem nos 
ensinado, está a necessidade de repensar nossa vida e nossos valores. 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?

Neste domingo, mercê de Deus, estudaremos o capítulo 8, do verso 10 ao 
verso 17, deste livro tão atual e tão rico em ensinamentos.
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!

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).

FÉRIAS PASTORAIS – REV. RAIMUNDO    
  

O Rev. Raimundo Montenegro goza período de férias entre os dias 16/12 a 
14/01/2021. Oremos em seu favor e em favor de sua querida família. Que 
seja esse um período de descanso e refrigério. 
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
  

 "Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro". (Fp 1.21) 

Há consolo para os que choram. O apóstolo Paulo afirmou que a razão de sua 
existência era Cristo, quer na vida, quer na morte, pois a morte não desfaz 
nossa união com Cristo, pelo contrário, introduz o crente no céu. 

A morte para o cristão é a porta de entrada no céu e morrer fisicamente implica 
em estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Com fundamento 
bíblico tão consolador, registramos em nosso Boletim o passamento dos 
Pastores Wélison e Eliézer conforme nota abaixo. 

Foi chamado à presença do SENHOR na manhã do sábado 12/12, o Rev. 
Welison Rodrigues Ayres, aos 44 anos, que lutava contra um câncer 
diagnosticado desde julho de 2019. Pastoreava a IP Memorial, bairro Nova 
Cintra e nos ajudava no pastoreio da Congregação de nossa Igreja, no bairro 
Nova Suíça, além de dar aulas no Seminário Presbiteriano Rev. Denoel 
Nicodemus Eller. Servo fiel do SENHOR, amigo precioso, um verdadeiro 
apologeta, Rev. Welison defendia a fé no Senhor Jesus com afinco e muita 
propriedade. Pregador fiel das Sagradas Escrituras, que deixa um precioso 
legado de amor à Palavra de Deus. 

Também foi chamado à presença do SENHOR no início da noite do mesmo 
sábado, o Rev. Eliézer Monteiro Reis, 58 anos.  O Rev. Eliézer lutava contra um 
câncer diagnosticado há dois anos. Pastor e Professor no Seminário 
Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemus Eller, servo humilde, dócil, gentil, fiel ao 
SENHOR. Ensinava aos seus alunos a amar a Palavra de Deus e a buscar 
equilíbrio na atuação pastoral. 

No conselho da Soberania de Deus, aprouve ao SENHOR curar os nossos 
irmãos de forma definitiva fazendo-os entrar no gozo do SENHOR.

A Bíblia nos diz que o crente no SENHOR Jesus fala mesmo depois de morto, 
afinal o exemplo de fé transcende o tempo (Hb 11.4). Fala pelo legado, pelo 
exemplo deixado e nada poderá apagar as obras realizadas por um servo do 
SENHOR.  

À semelhança do salmista, dizemos: "... serão tidos em memória eterna"
(Sl 112.6). A certeza da ressurreição de Cristo e a sua promessa de nos buscar, 
nos consola. Assim como disse Davi, afirmamos: Eles não virão a nós, mas nós 
iremos a eles (2 Sm 12.23). 
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Os velórios e sepultamentos aconteceram no domingo, 13/12. O corpo do Rev. 
Wélison foi velado na IP Memorial, onde ele era Pastor, e sepultado no 
Cemitério do Bonfim. O corpo do Rev. Eliézer, foi velado na Igreja Presbiteriana 
de Nepomuceno (MG), cidade onde foi sepultado, cumprindo assim seu 
desejo. 

Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, com seus paternais 
cuidados e graça, console a nossa irmã Adriana, sua filha Maria Eduarda e 
todos os familiares do Rev. Wélison, bem como nossa irmã Cláudia, filhos 
Sophia e Judah e demais familiares do Rev. Eliézer com o bálsamo suavizador 
do Espírito Santo, neste momento tão difícil, de vale de luto e dor.

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

NOTA DE GRATIDÃO 
  

Prezados irmãos, é com o coração consolado e confortado pelo Santo Espírito 
que vimos agradecer as orações, o apoio, a solidariedade durante a 
enfermidade e o falecimento do nosso amado Paulo Afonso. Ao pastor Edson 
dedicamos um especial agradecimento naqueles momentos tão doloridos 
trazendo-nos e reavivando nossas esperanças nas promessas de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Sintam-se abraçados com nosso carinho fraterno.
Nei Ovídio, Daisy e filhos.

Agradecemos as orações por nosso querido pai, Paulo Afonso dos Santos 
Lopes. Achou por bem o Senhor levá-lo para junto de si. 
Momentos antes de ser sedado, nosso pai escreveu: "se eu não voltar, sei para 
onde estarei indo". E esta é a nossa certeza e conforto. A saudade fica, mas a 
alegria de saber que ele está nos braços do Pai nos conforta.
Dos filhos Leonardo, Samuel, Cristina e sua esposa Shirley.

NOMEAÇÕES 2021 - POSSE DAS DIRETORIAS, COMISSÕES, 
MINISTÉRIOS, PROFESSORES DE ED, CULTO INFANTIL  

  
No Culto de Vigília do dia 31/12 daremos posse às Diretorias, Comissões, 
Professores da Escola Dominical e irmãos nomeados para os diversos 
Ministérios da nossa Igreja para o ano de 2021. Pela restrição presencial 
sabemos que não teremos a presença de todos, porém, os que comparecerem 
àquele Culto, representarão os demais irmãos.
Lembramos a todos do grande privilégio e prazer que é servir à Igreja no Reino 
de Cristo. 
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ELEVADOR NA IGREJA  
  

Amados irmãos,
Em reunião realizada em 15/12, o Conselho tomou a decisão de dar início 
ao Projeto de instalação de um elevador em nossa Sede, visando ampliar a 
acessibilidade de todas as pessoas, sem distinção, às dependências da 
Igreja.

Mercê de Deus, o projeto será executado ao longo do ano de 2021. 
Posteriormente, daremos mais detalhes à Igreja. Nos alegramos com a 
decisão e pedimos as orações dos irmãos, para que, no tempo do 
SENHOR, vejamos a concretização da obra. 
A Deus toda a glória.

INSCRIÇÃO PARA O CULTO DE NATAL  
  

O preenchimento da capacidade restrita do templo para o Culto de Natal 
será feito por meio de Fichas de Inscrição divulgada nesta segunda-feira, 
21/12, na parte da manhã, nos grupos de whatsapp da Igreja. Se você 
deseja vir a esta celebração especial, não deixe de se inscrever tão logo 
seja disponibilizada a lista. 

Que Deus nos conceda a alegria de retornar às nossas atividades em sua 
plenitude para que não necessitemos de restrições quanto ao número dos 
presentes. Porém, até lá, continuemos em oração, esperando no 
SENHOR. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de 
sua Santa Palavra. 

CULTO DE NATAL – 25/12  
  

Na próxima sexta-feira, 25/12, às 20h, teremos 
o Culto de louvor ao nosso Deus pela dádiva do 
Natal. Um Coro de Natal está sendo 
preparado, obviamente cumprindo protocolo 
sanitário e com um número de coristas restrito, 
em virtude da pandemia. 

O Coro será acompanhado por Orquestra. 
Vinde, Cantai: Jesus Nasceu!
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17 DE DEZEMBRO, DIA DO PASTOR PRESBITERIANO
  

 "Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois velam por 
vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria 
e não gemendo; porque isto não aproveita a vós outros". (Carta aos Hebreus, 
cap. 13, verso 17)

No último dia 17/12 celebramos o Dia do Pastor Presbiteriano. Essa data é 
uma alusão à ordenação do Rev. José Manoel da Conceição, ocorrida 
exatamente em 17 de dezembro de 1865, tornando-se assim o 
primeiro Pastor Protestante nascido no Brasil. Seu sermão de prova teve como 
texto-base o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versos 18-19, quando o 
evangelista reproduz as palavras do Profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para 
proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor”. Portanto, o dia 
da sua ordenação, 17 de dezembro, foi escolhido como o Dia do Pastor 
Presbiteriano.

Neste domingo, por ocasião do Culto Vespertino, teremos um momento de 
gratidão pela vida de nossos Pastores. Que Deus abençoe a todos os servos 
que deixaram tudo para ter o privilégio de auxiliar o Supremo Pastor, o Senhor 
Jesus, na condução do rebanho que é dele. Que eles sejam renovados em 
poder e graça e de atos de misericórdia no cumprimento de seu mister. Oremos 
por nossos Pastores. Soli Deo Gloria!

CULTO DE VIGÍLIA COM SANTA CEIA
DIA 31/12, QUINTA-FEIRA ÀS 22H30  

  
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, às 22h30 teremos o Culto de Vigília em nossa Igreja, 
como em todos os anos, quando nos despediremos deste ano de tantas lutas e 
pela graça e mercê de Deus, adentraremos ao ano de 2021. 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. Naquele 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.
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ANIVERSARIANTES 

20/12
    Kevia Cristina Bastos Jorge 

21/12
    Eunice da Silveira Andrade Nogueira 

    Frederico Porto Caldeira 
    Rômulo da Silva Leitão 

    

22/12
    Days Letícia Hermsdorf Horst 

23/12
    Vilma Maria Diniz Gonçalves

24/12
    Marlon Fialho de Souza

25/12
    José Luiz Espeschit de Castro Leite

26/12
    Antonieta Maria Silva das Neves 
    Saulo de Albuquerque T. Caires 


