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MENSAGEM PASTORAL  

No mês de outubro celebramos o 
aniversário da Reforma Protestante 
do Século XVI. Ao nos aproximarmos 
daquele mês, devemos recordar os 
fundamentos da nossa fé. Como 
Igreja Presbiteriana, teologicamente 
falando, somos uma Igreja Calvinista. 
Do ponto de vista eclesiológico, 
incluindo o governo, somos herdeiros 
do pensamento de John Knox, 
cons iderado  o  pa i  do  p res-
biterianismo. Queremos trazer à 
memória da Igreja um resumo dos 
fundamentos da nossa fé, para que 
façamos uma reflexão sobre os 
principais pontos históricos e 
teológicos desses fundamentos. 
Referimo-nos aos chamados “Cinco 
Solas” da Reforma. Vejamos: 
 
1. SOLA SCRIPTURA - Somente a 
Escritura! Só a Escritura é a regra 
inerrante da vida da Igreja. Nossa 
única regra de fé e prática. A Escritura 
deve nos levar além de nossas 
necessidades percebidas, para 
nossas necessidades reais, e libertar-
nos do hábito de nos enxergar por 
meio das imagens sedutoras, clichês, 
promessas e prioridades da cultura 
massificada. É só à luz da verdade de 
Deus que nós nos entendemos 
corretamente e abrimos os olhos para 
a provisão de Deus para a nossa 
sociedade. A Bíblia, portanto, precisa 
ser ensinada e pregada na Igreja. Os 
sermões precisam ser exposições da 
Bíblia e de seu ensino, não a 
expressão de opinião ou de ideias da  

época. Reafirmamos a Escritura 
inerrante como fonte única de 
revelação divina escrita, única para 
constranger a consciência. A Bíblia 
sozinha ensina tudo o que é 
necessário para nossa salvação do 
pecado, e é o padrão pelo qual todo 
comportamento cristão deve ser 
avaliado. Negamos tudo aquilo que 
contradiz a Escritura.

2. SOLO CHRISTUS – Somente 
Cristo! À medida que a fé evangélica 
se secularizou, seus interesses se 
confundiram com os da cultura. O 
resultado é uma perda de valores 
absolutos,  um ind iv idual ismo 
permissivo, a substituição do 
arrependimento pela recuperação, da 
verdade pela intuição, da fé pelo 
sentimento, da providência pelo acaso 
e da esperança duradoura pela 
gratificação imediata. Nessa visão 
secularizada, Cristo e sua Cruz se 
deslocaram do centro da vida cristã.

Reafirmamos que nossa salvação é 
realizada unicamente pela obra 
mediatória do Cristo histórico. Sua 
vida sem pecado e sua expiação por si 
só, são suficientes para nossa 
justificação e reconciliação com o Pai. 
Negamos que o evangelho esteja 
sendo pregado se a obra substitutiva 
de Cristo não estiver sendo declarada 
e a fé em Cristo e sua obra não estiver 
sendo invocada.
 
3. SOLA GRATIA – Somente a Graça! 

FUNDAMENTOS DA NOSSA FÉ
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A Conf iança desmedida na 
capacidade do homem é produto da 
natureza humana decaída. Esta 
falsa confiança enche, hoje,  o 
mundo evangélico, desde o 
evangelho da autoestima, até o 
evangelho da prosperidade. Desde 
aqueles que já transformaram o 
evangelho num produto vendável e 
os pecadores em consumidores, e 
aqueles que tratam a fé cristã como 
verdadeira simplesmente porque 
funciona. Isso faz calar a doutrina da 
justi f icação, a despeito dos 
compromissos oficiais de nossas 
igrejas. A graça de Deus em Cristo 
não só é necessária, como é a única 
causa eficaz da salvação.
 
Reafirmamos que na salvação 
somos resgatados da ira de Deus 
unicamente pela sua graça. A obra 
sobrenatural do Espírito Santo é que 
nos leva a Cristo, soltando-nos de 
nossa servidão ao pecado e 
erguendo-nos da morte espiritual à 
vida espiritual. Negamos que a 
salvação seja em qualquer sentido 
obra humana. Os métodos, técnicas 
ou estratégias humanas, por si só, 
n ã o  p o d e m  r e a l i z a r  e s s a  
transformação. A fé não é produzida 
p e l a  n o s s a  n a t u r e z a  n ã o -
regenerada.

4. SOLA FIDE – Somente a Fé! A 
justificação é tão somente pela 
graça, por intermédio da fé em 
Cristo. Este é o artigo pelo qual a 
Igreja se sustenta ou cai. É um artigo 
muitas vezes ignorado, distorcido, 
ou por vezes até negado por líderes, 
es tud iosos e  pastores que 

professam ser evangélicos. Embora 
a natureza humana decaída sempre 
tenha recuado de professar sua 
necessidade da justiça imputada de 
Cristo, a modernidade alimenta as 
chamas desse descontentamento 
para com o Evangelho bíblico.
Reafirmamos que a justificação é 
somente pela graça, mediante a fé, 
somente por causa de Cristo. Na 
justificação, a retidão de Cristo nos é 
imputada como o único meio possível 
de satisfazer a perfeita justiça de 
Deus. Negamos que a justificação se 
baseie em qualquer mérito que em 
nós possa ser achado, ou que uma 
instituição que reivindique ser igreja, 
mas negue ou condene o “Sola Fide”, 
possa ser reconhecida como Igreja 
legítima.
 
5. SOLI DEO GLORIA – Glória 
Somente a Deus! Onde quer que, na 
igreja, se tenha perdido a autoridade 
da Bíblia, onde Cristo tenha sido 
colocado de lado, o evangelho tenha 
sido distorcido ou a fé pervertida, isso 
sempre ocorreu por uma mesma 
razão: nossos interesses substituíram 
os de Deus e estamos fazendo o 
trabalho dele do nosso modo. A perda 
da centralidade de Deus na vida de 
muitas igrejas de hoje é comum e 
lamentável. É essa perda que nos 
permite transformar o culto em 
entretenimento, a pregação do 
evangelho em marketing, o crer em 
técnica, o ser bom em sentir-nos bem 
e a fidelidade em ser bem-sucedido.
 
Reafirmamos que, como a salvação é 
de Deus e realizada por Deus, ela é 
para a glória de Deus e devemos 
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"De manhã, SENHOR, ouves a 
minha voz; de manhã te apresento a 
minha oração e fico esperando". 
Salmo 5.3
 
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba

Reunião Plenária na próxima 
quarta-feira dia 03/10. Esperamos 
por todas as Sócias. Convide uma 
amiga para estar conosco em mais 
uma tarde abençoada pelo Senhor. 

SOCIEDADES INTERNAS

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando 
Horácio, César, Jessé Oliveira, 
Paulo Cassete, Arthur, Marco Túlio 
e Tiago Muzel.
Segunda-feira: Frederico Porto
Quinta-feira: José Maria
Sexta jovem: Luiz Neto
Sábado: Marcos Vince
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glorificá-lo sempre. Devemos viver 
nossa vida inteira perante a face de 
Deus (Coram Deo) ,  sob a  
autoridade de Deus, e para sua 
glória somente. Negamos que 
apropriadamente glorificamos a 
Deus se nosso culto for confundido 
c o m  e n t r e t e n i m e n t o ,  s e  
negligenciarmos ou a Lei ou o 
Evangelho em nossa pregação.

Logo, como Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, 
que possamos dia a dia, declarar 
nossa fé afirmando e reafirmando os 
fundamentos da nossa fé: “Sola 
Scriptura, Solo Christus, Sola 
Gratia, Sola Fide e Soli Deo Glória”. 
Amém! 

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica:

Declaração de Cambridge

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 
2019

O Conselho de nossa 
Igreja estipulou a 
data máxima de 
15/11 para que as 
Sociedades Internas, 
Corais, enfim, todas 

as forças de integração da Igreja 
promovam as eleições das 
Diretorias que irão estar à frente 
dos trabalhos no ano de 2019. 
Incentivamos todas as Sociedades 
a realizarem suas eleições no mês 
de outubro próximo. 
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ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Jandira F. Lima – Rua da Matriz, 
129 A – Venda Nova - 3451-4430
Equipe 2
Valter Sampaio – Rua Itueta, 10 – 
Vista Alegre - 3321 6731

Próximo domingo, 07/10
Equipe 1
Tarcísio Antonio de Oliveira – Rua 
Guaíra, 21 – Caiçara – Tel. 3413-
8895

Equipe 2
Hélvio Santos - Rua Apodi, 100 – 
Ap 301 – Serra – Tel. 3227-3273

AGENDA UCP/UPJ SEGUNDO 
SEMESTRE - 2018

29/09  –  Reun ião  P lenár ia  
UCP/UPJ no Salão da Igreja;
13/10 – Tarde Alegre na rua da 
Igreja;
27/10 – Evangelismo na Praça da 
Assembleia;
10/11 – Visita na Casa de Repouso 
com participação do Coral Infanto 
Juvenil; e
24/11 – CinePipoca: A Estrela de 
Belém;
C o l o q u e  e m  s u a  a g e n d a !  
Contamos com a presença de 
todos!.     

BATISMO INFANTIL 

O nosso breve catecismo, em sua 
pergunta 94, afirma: “Batismo é um 
sacramento no qual o lavar com 
água em nome do Pai, do Filho, e 
do Espírito Santo, significa e sela a 
nossa união com Cristo, à 
participação das bênçãos do pacto 
da graça e a promessa de 
pertencermos ao Senhor”.

O batismo, assim como a Ceia, é 
um sinal visível de uma graça 
invisível. 

Ele não deve ser administrado 
àqueles que estão fora da igreja 
visível, enquanto não professarem 
a sua fé em Cristo e obediência a 
Ele. 

Mas os filhos daqueles que são 
membros da igreja visível devem 
ser batizados. (Gn 17.7,10;  At 
2.38-39;  At 18.8;  At 16.14-15;  
1Co 7.14)

Recebemos hoje, por ocasião do 
culto matutino, o pequeno Gabriel 
de Oliveira Cazotti, filhinho de 
nossos irmãos Reinaldo e Juliane. 

Louvamos a Deus pela vida 
preciosa do pequenino Gabriel, e 
rogamos ao Senhor que o seu 
crescimento seja semelhante ao de 
Jesus: que ele cresça em 
sabedoria, estatura e graça, diante 
de Deus e dos homens. (Lc 2.52) 
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LIVRARIA DA IGREJA

Nossa Livraria tem como objetivo a divulgação da boa literatura bíblico-
reformada. Por esta razão você não encontrará uma miscelânea 
indiscriminada de títulos. Se você deseja ler aquilo que é edificante, 
bíblico e que traga verdadeiro alimento para sua alma, então temos o que 
lhe oferecer. Procure a Livraria de nossa Igreja e boa leitura.

Nesta semana indicamos o Livro “Crer é Também Pensar” de John Stott. É 
um livro pequeno, porém de conteúdo profundo que nos faz refletir sobre a 
importância do uso da mente racional na fé cristã. 

Quando Jesus, no sermão do monte, convidou os discípulos a observar as 
aves do céu, os lírios do campo, o Mestre desejava que eles refletissem 
com a mente sobre o cuidado de Deus.

O conhecimento é indispensável à vida e ao serviço do cristão. Se não 
usamos a mente que Deus nos deu, condenamo-nos à superficialidade 
espiritual, impedindo-nos de alcançar muitas riquezas da graça de Deus. 
Ao mesmo tempo, o conhecimento nos é dado para nos levar a cultuar 
melhor a Deus, nos conduzir a uma fé maior, a uma santidade mais 
profunda, a um melhor serviço. Não é de menos conhecimento que 
precisamos, mas sim de mais conhecimento, desde que o apliquemos em 
nossa vida para a glória de Deus.

Não deixe de fazer essa leitura. O ser humano foi criado por Deus como 
um ser racional, por isso, “Crer é Também Pensar”. 

JUNTA DIACONAL 
REUNIÃO PLENÁRIA 

Convocamos todos os membros da Junta Diaconal para Sessão Plenária 
a ser realizada nas dependências da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte no dia 03/10/2018 (quarta-feira), às 19h45min, em primeira 
convocação com a maioria dos membros ou às 20h, em segunda 
convocação, com qualquer número de membros. A presença de todos os 
irmãos é importante para o bom andamento dos trabalhos da Junta 
Diaconal. Não deixe de participar do aperfeiçoamento da obra da PIPBH, 
na expansão do Reino de Deus, através desse trabalho árduo, mas pleno 
de edificação e crescimento espiritual.
Ariel Santos - Presidente da Junta Diaconal
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NOTÍCIAS DO ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 

As atividades no Acampamento Ebenézer são sempre bênçãos de Deus 
na vida de nossa Igreja e neste final de semana passado não foi diferente!

Estiveram reunidos jovens e adolescentes da Primeira Igreja, além de um 
bom número de outras igrejas, num total de quase 60 pessoas.

Dias verdadeiramente abençoados de comunhão fraterna, muita alegria e 
oportuna meditação na Palavra de Deus, quando o Rev. Raimundo trouxe 
três estudos relacionados à participação política do cristão, abordando as 
figuras de José e Moisés e suas circunstâncias, além de propor 
comparações com outros contextos bíblicos do Antigo e Novo 
Testamentos.

Rendemos graças ao Senhor por essa rica oportunidade e pelo privilégio 
que temos de poder desfrutar do nosso acampamento. 

GRATIDÃO

D. Célia Maia, nossa irmã, agradece à Igreja pelas orações e constante 
apoio dispensados a ela em momentos de dificuldades que enfrentou em 
tempos recentes. Pela graça de Deus nossa irmã vive hoje dias melhores 
pelo que louva a Deus.    
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O QUE DEVO FAZER ANTES DE VOTAR

Antes de votar devo me conscientizar de que o exercício da cidadania pede que 
tenhamos liberdade de consciência e clareza de critérios para votar como 
convém. Sabemos que, pelo voto, expressamos soberanamente a nossa 
participação na construção de uma sociedade mais justa e fraterna; Antes de 
votar devo saber que dentro do campo humano e modelo de governo que temos 
em nosso País, pelo voto, escolho os destinos da nação nos próximos anos. 
Como ouvimos sempre em época de eleições: “Voto não tem preço, tem 
consequência”;
 
Antes de votar, preciso entender que, como cristão, devo votar conscientemente, 
participando da vida social e política do País, lembrando sempre do dever que 
tenho diante de Deus de averiguar os candidatos honestos, bem-intencionados, 
comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de 
vida em sociedade; Antes de votar preciso me conscientizar de que não devo 
votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção, ou com agenda e planos 
de governos que representem e defendam ideologias reconhecidamente 
anticristãs. É dever do cristão repudiar qualquer ideologia que se oponha aos 
princípios do Reino de Deus e da Santa e Bendita Palavra do SENHOR;
 
Antes de votar devo saber que o meu voto precisa traduzir com coerência o 
testemunho da minha vida. Logo, devo escolher candidatos que pautem suas 
vidas pela ética, justiça, defesa da família, respeito e conservação da vida e 
preservação dos valores contidos nas Escrituras Sagradas; 
 
Antes de votar preciso lembrar que tendo o Espírito Santo de Deus, preciso 
tornar evidente às características do fruto do Espírito, e elas são: amor, alegria, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio (Gl 5.22-23).  Antes de votar preciso tornar evidente que o cristão é 
alguém sábio e que por isso busca pautar sua vida somente pela Santa Palavra. 
O cristão não é alguém que vai atrás de meras “boas propostas" ou segue 
pessoas que apenas prometem coisas “muito interessantes”.

O cristão analisa tudo que lhe vem ao coração com as lentes das Sagradas 
Escrituras. Os óculos com os quais lemos a realidade são os óculos da Palavra 
de Deus. Ou seja, o cristão sempre busca a Bíblia para saber se o que está 
fazendo ou deseja fazer trará glórias ao Senhor, afinal, nos ordena o Apóstolo 
Paulo em 1Co 10.31: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa 
qualquer, fazei tudo para glória de Deus";
 
Finalmente, antes de votar preciso saber que por mais acurada que seja a minha 
busca em escolher alguém, minha esperança última reside em Deus e não em 
homens. Que o seu voto no próximo domingo busque a glória de Deus.   
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REUNIÃO PBHZ
 PRESBITÉRIO BELO 

HORIZONTE

O Presbitério Belo Horizonte 
(PBHZ) esteve reunido na última 
segunda-feira, 24/09, na IP 
Metropolitana e dentre os diversos 
assuntos tratados naquela reunião, 
fo i  anal isado o pedido de 
Organização da Congregação 
Peregrinos em Igreja, localizada no 
bairro Planalto/Itapoã. 

O PBHZ, após apreciar o relatório, 
aprovou o pedido de nossa igreja, 
com alegria, e nomeou Comissão 
Especial para dar andamento às 
tratativas constitucionais, neste 
mês de outubro, para a conclusão 
do processo de organização da 
Congregação em Igreja. 

A Comissão é composta pelos 
seguintes irmãos: 
Reverendos: Edson (1 IPBH), Ben-
Hur (IP Jardim Canadá), Charley 
(IP Cidade Nova) e César (IP 
Caeté);
Presbíteros: Celso e Éder Mota (1 
IPBH), Edson (IP Nova Lima) e 
Daniel (IP Cidade Nova). 

Enaltecemos e louvamos o 
SENHOR pelo andamento dos 
trabalhos e nos alegramos em 
saber que mais uma Igreja está 
prestes a ser organizada.     

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Assembleia da 
Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, Rev. Edson Costa 
Silva, no uso das atribuições que 
l h e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l a  
C o n s t i t u i ç ã o  d a  I g r e j a  
Presbiteriana do Brasil e Estatutos 
desta Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte, convoca a 
Assembleia Geral para se reunir, 
ex t raord inar iamente ,  nes te  
domingo, dia 30 de setembro de 
2018, às 10h20min, em Culto 
solene, para oferecer, através do 
voto, o Título de Diácono Emérito 
ao irmão Marco Antônio Vince 
Ribeiro que completou 25 anos de 
serviços prestados à nossa Igreja 
por meio da Junta Diaconal. Artigo 
57 da CI/IPB: “Aos presbíteros e 
aos diáconos que tenham servido à 
Igreja por mais de 25 anos, poderá 
esta, pelo voto da Assembleia, 
oferecer o título de Presbítero ou 
Diácono Emérito, respectivamente, 
sem prejuízo do exercício do seu 
cargo, se para ele forem reeleitos”. 
Participemos com alegria deste 
momento.    

EXPOSIÇÃO DE FOTOS DA 
ESCOLA DOMINCIAL NO 
SALÃO JOÃO CALVINO

Continua em nosso Salão João 
Calvino a exposição de fotos das 
classes de nossa ED. Passe lá e 
confira!    
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REUNIÕES DE ORAÇÃO - O VALOR DA INTERCESSÃO

Que valor tem a oração? Você já observou, nas Escrituras, o quanto Jesus 
orava?
Se para ele, que era um com o Pai (Jo 10.30), a oração tinha profundo 
valor, quanto mais deve ter para nós! O autor da Carta aos Hebreus afirma: 
“Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e 
lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido 
ouvido por causa da sua piedade”. (Hb 5.7)

Certamente que, para Jesus, a oração produzia efeito concreto em sua 
vida e na vida de outros. Deus o atendia, respondendo, de fato, às suas 
orações.

O valor da oração, da intercessão é incomensurável. Interceder é colocar-
se no lugar do outro e pleitear a sua causa, como se fora sua própria. Diz 
Tiago: "Orai uns pelos outros" (5.16). Samuel orou constantemente pela 
nação; Daniel orou pela libertação do seu povo do cativeiro; Davi suplicou 
pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez especial intercessão por 
Pedro; Paulo é exemplo de constante intercessão. Toda a Igreja é 
chamada ao fascinante ministério da intercessão.

Continuemos as nossas intercessões em favor de nossos amados irmãos 
enfermos e idosos. Lembremos sempre das recomendações da Palavra 
de Deus através do apóstolo Paulo: “Orai sem cessar..., em tudo dai 
graças..., orai por nós..., em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças”. 

Na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações 
dos nossos irmãos e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor de 
Deus pelo nosso próximo. Não devemos nos esquecer de que a glória de 
Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão. 

Deus tem, por sua graça e misericórdia, aumentado o número de irmãos 
comprometidos com a oração em nossa Igreja. Venha orar conosco!  
Muito pode por eficácia a súplica do justo. 
Segunda-feira: 19h30min no Templo;
Terça-feira: 8h30min e 14h30min; e
Quarta-feira: 8h, na Sala da SAF.    
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ANIVERSARIANTES 

30/09
Bruno Barbosa Penna Linares Vieira
Margareth Alvarenga de C. Suarez

Rebeca Gabriel de V. Silveira

01/10
Luca Scherrer Fulloni

02/10
Antonio Estevão Jorge

Deborah Hannah Souza Bussinger 
Luciano Jorge Barreto Salum

Luiza Duarte Leite Porto
Paulo Bernardes Falcão

Talita Oliveira Leonel

03/10
Maurilio do Nascimento Nogueira

04/10
Helena Câmara Las Casas

João Vitor Gomes Boy
Olivia Zorzin Rocha

Stephanie Bastos de Carvalho

05/10
Edmar Dias Werner C. Martins

Heloiza Suzana Santos Tomelin Coelho
Joana dos Santos Costa

 Marcia Melo Cardoso

06/10
Maria de Fátima Melo Costa

Nereu Alberto Nogueira Bastos
Tiago Soares Boaventura
Zilma Rodrigues de Ávila
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VISITE NOSSAS 
CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça 
Parceira IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro 
Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 17h30min 
Quartas-feiras: Reunião de Oração 
às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã 
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, 
bairro Planalto (entrada pela rua 
lateral). 
Domingo: Reunião de Oração – 
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger  
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos 
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre 
Crianças e Juvenis da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho  
Cursando o 3º ano no Seminário

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
     9h - Escola Dominical  
              10h20min - Culto Matutino 
              19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do 
mês 

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!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23
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