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MENSAGEM PASTORAL  

Rogo, pois, aos presbíteros que há 
entre vós, eu, presbítero como eles 
[...]: pastoreai o rebanho de Deus que 
há entre vós [...] 1Pe 5.1-2.
 
Vê-se das palavras do apóstolo Pedro 
que não há uma diferença essencial 
de atividade entre aqueles que 
ocupam distintos cargos sob o mesmo 
ofício (pastor ou presbítero), pois tal 
apóstolo se identifica presbítero como 
eles, a quem apela a que pastoreiem o 
rebanho do Senhor através do 
cuidado da alma do santo rebanho 
pela nutrição bíblica.

Uma vez que Cristo essencialmente, 
ao reger e coordenar o colégio 
apostólico quanto ao ministério da 
Palavra, ensinou e pregou as 
Escrituras, o que fez não apenas no 
Templo e em sinagogas (lugares de 
culto judaico), mas também ao ar livre 
e em casas de pessoas, os 
presbíteros, na execução essencial do 
seu ofício, devem prioritariamente 
coordenar uma ampla atuação 
ministerial da Palavra, aproveitando 
as diversas oportunidades da 
proclamação bíblica e diversificando a 
sua forma de fazê-lo em prol da 
expansão consolidada do Reino de 
Deus.

Dada a importância do ministério da 
Palavra, este deve receber a principal 
atenção na vida da Igreja, a qual deve 
contar, preferencialmente e na medida 
do possível, com pessoas que se 

dediquem exclusivamente para tal 
atividade (At 6.1,2,4). 

Na tradição presbiteriana, tais 
presbíteros recebem autorização para 
o desempenho da plenitude do 
ministério pastoral, incluindo a 
administração dos sacramentos, e 
ordinariamente vivem dos recursos 
vindos da Igreja, o que implica que tais 
pastores devem receber condições 
para exercer este ministério com real 
dedicação (1Tm 5.17,18) para que a 
Palavra de Deus seja semeada com 
profundidade e qualidade (1Tm 4.13-
16), alimentando espiritualmente os 
crentes (1Tm 4.6), buscando formar 
neles o caráter de Cristo (2Tm 
3.16,17), capacitando-os ao serviço 
cristão  (Ef 4.11,12), chamando os 
perdidos à fé (At 20.21; 2Tm 4.5) e 
treinando crentes maduros ao 
ministério da Palavra, não retendo 
para si o conhecimento nem a 
exclusividade desta função (2Tm 2.2).

Os demais presbíteros da Igreja, 
ainda que não vivam exclusivamente 
do e para o ministério pastoral, são 
verdadeiros pastores auxiliares 
daqueles com dedicação exclusiva, 
assim devendo atuar na Igreja, como 
indicou o apóstolo Pedro no texto 
bíblico citado.

O Ministério da Palavra é bem mais 
amplo e necessário do que a pregação 
no púlpito, pois inclui também: 
1) outras formas de instrução bíblica 
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(aula, debate, aconselhamento 
pessoal, esclarecimentos informais, 
etc.); 
2) pessoas além das que assistem aos 
cultos solenes da igreja (amigos, 
p a r e n t e s ,  c o n h e c i d o s  e  
desconhec idos –  crentes  ou 
incrédulos); 
3) ovelhas com distintas maturidades 
espirituais (novos convertidos, 
crentes amadurecidos, líderes da 
Igreja, cristãos em crises pessoais, 
etc.); 
4) outros ambientes além do lugar do 
culto dominical da igreja (classes da 
Escola Dominical, lares dos crentes e 
incrédulos abertos, praças de 
alimentação em shopping centers, 
cafeterias, etc.).

Enfim, a atuação do ofício presbiterial 
se dará sempre que o discipulado de 
cristãos se mostre oportuno; e não 
apenas na coordenação desta 
essencial tarefa da Igreja, ou sua 
regência. 

Para a ação de tal ofício, Deus 
concedeu à Igreja dons relativos ao 
ministério da Palavra, os quais devem 
ser exercidos nas mais variadas 
c i r c u n s t â n c i a s ,  f o r m a l  e / o u  
informalmente (2Tm 4.2).

Embora todos os cristãos, oficiais ou 
n ã o ,  s e j a m o s  c h a m a d o s  a  
testemunhar de Cristo desde onde 
estamos e até os confins da terra (At 
1 . 8 ) ,  o s  p r e s b í t e r o s  f o r a m  
estabelecidos por Deus para 
coordenarem a atuação da sua Igreja 
no ministério da Palavra; eles são por   

Deus vocacionados para expressar a 
liderança servil e pastoral de Cristo 
sobre a Igreja, devendo pastorear o 
rebanho do Senhor  não por
constrangimento, mas esponta-
neamente, como Deus quer; nem por 
s ó r d i d a  g a n â n c i a ,  m a s  d e
boa vontade; nem como dominadores 
dos que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos modelos do rebanho. 
Ora, logo que o Supremo Pastor se 
manifestar, recebereis a imarcesível 
coroa da glória. 1Pe 5.2-4.

Rev. Raimundo M. 
Montenegro Neto



3

SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Mas, como está escrito: Nem olhos 
viram, nem ouvidos ouviram, nem 
jamais penetrou em coração 
humano o que Deus tem preparado 
para aqueles que o amam.”  
1 Co. 2.9

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Depar tamento  responsáve l :  
Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Leir  F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra 
Tel. 3292-7049
Equipe 2
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel. 3281-5719

Próximo Domingo:
Equipe 1
Iraídes Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada 
Família
Tel. 3046-3784
Equipe 2
Rizza R. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436-5405

Você tem algum familiar, membro 
da Igreja, que não pode vir à igreja? 
Pois saiba que a igreja poderá ir até 
ele, levando uma pequena liturgia, 
uma mensagem de fé e esperança 
e o mais importante – a Santa Ceia 
do Senhor. 
A Escola Dominical Itinerante 
funciona todos os domingos às 9h 
da manhã, nas casas de idosos e 
necessitados de ouvir e participar 
do Evangelho, mediante uma 
escala pré-estabelecida. 
São  duas  equipes  compostas  de 

dois pastores, dois presbíteros e 
alguns membros. Entre em contato 
com o Rev. Rogério Bussinger ou o 
Presbítero Paulo Arumaá, que 
faremos a inclusão do seu pedido.  
Oficiais e membros da igreja que 
desejarem participar deste trabalho 
abençoado serão muito bem 
vindos. 
O nosso encontro para estas visitas 
é as 8h30min de domingo na porta 
lateral pela Rua Ceará.  



5

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio 
Murilo, Ariel, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Hildemar Neto, 
Paulo Falcão
Segunda-feira: Rubem Pacheco
Quinta-feira: Tiago Muzel
Sexta-feira: Aldemir Bissaco
Sábado:Arthur, César

CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o 
Senhor Jesus, na noite em que foi 
traído, tomou o pão..., Por 
semelhante modo, depois de haver 
ceado, tomou também o cálice”. 
1 Coríntios 11.23,25

Neste domingo por ocasião dos 
cultos matutino e vespertino 
celebraremos a ceia do Senhor. 
Lembramos a todos os irmãos do 
nosso dever sagrado de nos 
prepararmos para este momento 
solene, quando nos lembraremos e 
anunciaremos a morte do Senhor e 
sua obra redentora até que Ele 
venha.

Devemos recordar que nenhum de 
nós é digno de participar deste 
momento sagrado, visto que nossa 
dignidade está não em nós mas em 
Cristo, e é na certeza dos méritos 
de Cristo que participamos. Porém, 
i s s o  n ã o  i s e n t a  a  n o s s a  
preocupação em nos preparar 

condignamente, afinal, o apóstolo 
Paulo nos adverte: “Examine-se, 
pois, o homem a si mesmo e assim, 
coma do pão de beba do cálice, 
pois quem come e bebe sem 
discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si”. 1 Co 11.28-29

A Ceia foi instituída para os 
membros da família da fé e todos 
os verdadeiros crentes no Senhor 
Jesus, que estejam em comunhão 
com alguma igreja genuinamente 
evangélica, que tenham a Bíblia 
como única regra de fé e prática, 
que professam ser Jesus o seu 
salvador e senhor, estes, então, 
são convidados a participarem 
deste momento sagrado.

BOLETINS DOMINICAIS

Os boletins de nossa Igreja são 
enviados através dos e-mails de 
nossos irmãos membros da igreja 
ou para qualquer outra pessoa que 
desejar recebê-los semanalmente.
Se você ainda não o recebe, 
pedimos o favor de entrar em 
contato com a secretaria da Igreja 
para que seu endereço eletrônico 
seja inserido e você faça parte de 
nossa mala direta. Ou entregar seu 
contato aos diáconos à porta da 
Igreja.

Muitos irmãos preferem o boletim 
impresso. O importante é que você 
acompanhe as notícias de nosso 
boletim, órgão oficial de informação 
da Igreja.
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PEDIDO DE ORGANIZAÇÃO DE NOSSA CONGREGAÇÃO 
PEREGRINOS EM IGREJA

"Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. "
Mt 16.18

Em março de 2016 começamos um ponto de pregação na casa de nossos 
irmãos Diác. Éder e Ana Lúcia, sob os cuidados pastorais do então 
Seminarista Bruno Melo, hoje pastor, reunindo um grupo mensalmente, 
contando com o apoio de diversos irmãos de nossa Igreja, de outras 
Igrejas e também de pessoas de outros lugares, inclusive várias pessoas 
que ainda não conheciam ao Senhor Jesus. Tivemos em 2016 nove 
encontros. No começo de 2017, o conselho de nossa Igreja oficializou o 
Ponto de Pregação como um trabalho da Igreja, e as reuniões passaram a 
ser realizadas quinzenalmente. Durante esse mesmo ano realizamos uma 
parceria com a Igreja Presbiteriana da Pampulha que cedeu irmãos 
preciosos para fortalecer os encontros. No primeiro domingo deste ano, 
dia 07 de Janeiro de 2018, iniciou-se o trabalho como Congregação, que 
recebeu o nome de “Congregação Peregrinos” com endereço na  Av. Dr. 
Cristiano Guimarães, 354, Bairro Planalto e atividades regulares nos 
seguintes dias e horários: Domingo: Reunião de Oração – 9h30min. 
Escola Dominical – 10h10min e Culto – 18h. Deus abençoou ricamente e 
por sua graça e misericórdia o trabalho na região floresceu.

Na última segunda-feira, dia 03/09, o Conselho de nossa Igreja recebeu 
com muita alegria e rogos de louvor a Deus, o pedido de nossos irmãos da 
Congregação para sua organização em Igreja. O Conselho após avaliar o 
relatório e entender estar a Congregação com as condições 
constitucionais atendidas aprovou o pedido e encaminhará ainda neste 
mês de setembro o pedido ao PBHZ, afinal é o Presbitério quem organiza 
uma Igreja. Assim, oramos para que o Presbitério Belo Horizonte dê os 
passos constitucionais para esse bendito acontecimento. A nossa 
Primeira Igreja, com sua visão missionária, continuará assistindo a nova 
Igreja financeiramente por mais 2 anos. E assim Deus vai nos 
abençoando, organizando novas e novas igrejas, como tem sido a 
vocação de nossa querida Primeira Igreja ao longo dos anos. Damos 
graças a Deus e também à generosa contribuição de cada um dos 
membros de nossa querida Igreja, imbuídos no trabalho todos somos 
instrumentos nas mãos do SENHOR. A Ele Honra e Glória. 
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AGENDA UCP/UPJ SEGUNDO 
SEMESTRE - 2018

15/09 – “Trilha legal no Parque do 
Paredão”;

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;

24/11 – Cinepipoca: A Estrela de 
Belém;
 
No próximo sábado, dia 15/09, às 
15 horas, faremos uma pequena 
trilha no mirante do “Parque do 
Paredão”. Trata-se de uma 
caminhada tranquila para toda a 
família.  Lá no mirante faremos um 
piquenique e teremos uma palavra 
s o b r e  a  r e l a ç ã o  e n t r e  a  
“humanidade e a criação”.

Contamos com a presença de 
todos! Vá com calçado fechado 
próprio para caminhada. Mais 
informações no grupo de whatsapp 
“Pais UCP/UPJ”.A portaria do 
parque fica na Praça Estado de 
Israel. Próximo da Praça do Papa, 
do lado oposto ao Parque dos 
Mangabeiras.

LIVRARIA DA IGREJA

Nossa livraria tem como objetivo a 
divulgação da boa literatura 
Bíblico-Reformada. Por esta razão, 
você  não  encon t ra rá  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 sua igreja e 
boa leitura.

ORANDO POR NOSSA PÁTRIA

As Escrituras nos convocam à 
oração pela pátria, tanto no Antigo 
quanto no Novo Testamento. Esta 
prática deve fazer parte da nossa 
vida de adoração a Deus. 

Orar pelos governantes é de 
fundamental importância para nós, 
enquanto Igreja, e para a 
sociedade que é abençoada por 
conta disso. Na carta que o profeta 
Jeremias escreveu aos cativos da 
Babilônia vemos a seguinte 
recomendação: “Procurai a paz da 
cidade, para onde vos desterrei, e 
orai por ela ao Senhor; porque na 
sua paz vós tereis paz.” (Jr 29.7).

As Escrituras dizem que feliz é a 
nação cujo Deus é o Senhor. O 
distanciamento de nossa nação do 
Senhor, infelizmente é grande. 
Como resultado, o saldo tem sido 
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t r isteza, corrupção, grande 
degradação. O apóstolo Paulo 
e s c r e v e n d o  a  T i m ó t e o  
afirmou:“Antes de tudo, recomendo 
que se façam súplicas, orações, 
intercessões e ações de graças por 
todos os homens; pelos reis e por 
todos os que exercem autoridade, 
para que tenhamos uma vida 
tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade” (1 Tm 2.1-2).

O caminho para um verdadeiro 
combate à corrupção e para uma 
vida de paz se trilha de joelhos, 
mas também pela consciência de 
escolher pessoas tementes a Deus 
para ocupar lugar de autoridade.

Nesse mês que antecede as 
eleições devemos orar, mas 
também pesquisar, estudar para 
saber escolher quem deverá 
receber nosso voto de confiança.

Nossa oração é aquela do hino 376 
que diz: 

“Divino Salvador, contempla com 
favor nosso País!
Dá-nos interna paz, governo bom, 
capaz,
Dita que satisfaz, sorte feliz.
Confiamos só em ti, vem dominar 
aqui, ó Rei dos reis!
Dirige o pátrio lar, ensina a 
governar
Conforme o teu mandar, por justas 
leis”.

INTERCESSÕES

Interceder é colocar-se no lugar de 
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, 
idosos, em recuperação de sua 
saúde.

L e m b r e m o s  s e m p r e  d a s  
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, 
a p r e s e n t a m o s  a  D e u s  a s  
necessidades e preocupações dos 
nossos irmãos. 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. 
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“Honra ao SENHOR com os teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda;e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de 
vinho os teus lagares”. Pv 3.9-10

O dízimo é uma prática do povo de Deus antes da Lei (Gn 14.20). Está 
presente em vários textos das Sagradas Escrituras. O mesmo princípio 
que Deus adotou para o sustento dos obreiros na antiga dispensação é 
usado para o sustendo dos obreiros na nova dispensação (1Co 9.13,14). 
Jesus sancionou o dízimo, quando reprovou os fariseus pela visão 
legalista que tinham do assunto (Mt 23.23). Logo, a doutrina do dízimo 
tem pleno amparo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa tem 
sido a prática das igrejas históricas, comprometidas com as Escrituras!

Para muitos, a grande dificuldade de falar sobre dízimos e ofertas hoje é 
porque vivemos num ambiente eivado de igrejas que, tendo 
abandonado a doutrina bíblica e a ética cristã, transformam a igreja 
numa empresa particular, o púlpito num balcão, o evangelho é 
deturpado e transformado em um produto e os fiéis em consumidores. O 
fim último dessas "igrejas" é o lucro. Porém, não podemos deixar de lado 
o que a Escritura ensina sobre dízimos e ofertas.

É bênção para aqueles que provam do cuidado providencial de Deus. 
Dízimos e ofertas são expressões de nossa devoção e amor a Deus e, 
como tal, contraria o padrão do mundo, cujo foco é a avareza (Gn 28.16-
22; Ml 3.7-12, Hb 13.5). Ao entregar dízimos e ofertas, declaramos nossa 
fé em Deus, que é o supridor de nossas necessidades (Gn 14.20-23, Fp 
4.19-20). Se você ainda não tem participado desta bênção não adie mais 
essa atitude de ser um dizimista fiel. “Honra ao SENHOR com os teus 
bens e com as primícias de toda a tua renda;e se encherão fartamente os 
teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”.
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Brasília, 29 de agosto de 2018
Vossa Excelência,
O Brasil celebra seus 196 anos de independência! Somos gratos a Deus pela 
nossa Pátria, tão vasta, tão rica, tão hospitaleira. Nossa terra é fértil. Nossos 
recursos hídricos e minerais são abundantes. Nossas matas são o “pulmão do 
mundo”. Neste canteiro fértil de liberdade, criamos nossa família, construímos 
nossos sonhos e trabalhamos para o progresso de nosso povo. Temos sobejos 
motivos de gratidão, pelas mãos laboriosas que nos antecederam e temos 
robustos desafios para vencermos as gigantescas dificuldades do presente.

Diante das culturas milenares, nosso país é muito jovem. Precisa crescer e 
amadurecer. Vivemos, hoje, uma crise de integridade, aguda, agônica, 
endêmica e sistêmica. A corrupção espalhou seus tentáculos em todos os 
poderes constituídos e em todos os setores da sociedade. A violência campeia 
nas ruas e no campo. A desconstrução dos valores morais solapa os alicerces 
da família. O avanço insopitável das drogas ceifa precocemente nossos 
jovens. O desbarrancamento da virtude e a ganância desmesurada alimentam 
as injustiças mais gritantes. Inobstante essa crise medonha, reafirmamos 
nosso amor à nossa Pátria, nosso compromisso de construirmos juntos uma 
nação melhor para as futuras gerações. Compreendemos que nessa 
conjuntura, Deus levanta homens e mulheres preparados, para formular 
nossas leis, governar nosso país e zelar pelo cumprimento da ordem. Nosso 
compromisso, como Igreja Presbiteriana do Brasil, é orar pelas autoridades 
constituídas, respeitá-las em suas nobilíssimas funções e velar para que 
governantes e governados cumpram o seu papel na construção de uma grande 
nação.

O fulcro desta missiva é dizer às nossas autoridades, especialmente Vossa 
Excelência, que recebe esta carta, que estamos orando pelo Brasil, para que 
tenhamos mais justiça social para os trabalhadores, mais saúde para o nosso 
povo, mais educação para as nossas crianças e jovens, mais segurança para 
as nossas famílias, mais respeito às nossas instituições democráticas, mais 
amor ao nosso Brasil e mais engajamento para construirmos as bases de um 
futuro promissor. Nossa esperança é que os melhores dias que já vivemos no 
passado, sejam medidas mínimas do que há de ser nos dias por vir.Erguemos 
hoje, como nosso passado, o mesmo grito: “Independência ou morte!”. Que 
nossa independência política produza em cada brasileiro a real dependência 
de Deus, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor (Salmo 33.12).  
Por amor à Pátria e, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, registramos 
nosso compromisso de orar pelas nossas autoridades e pelo nosso povo.

Rev. Roberto Brasileiro - Presidente do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil

CARTA ÀS AUTORIDADES BRASILEIRAS
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ANIVERSARIANTES 

09/09
    Aurélio Agostinho Faria Melo
    Cecília Silva Steves B.Maciel

    Eder Melo Neto 
    Tarcísio Antonio de Oliveira

    10/09
    Lívia Dias Lopes 

    11/09
    Bethese Bernardes Ferreira da Cunha 

    Sônia Maria Guerra Carvalho 

    12/09
    José Luiz Campos Rocha 

    Maria Lúcia Alvarenga Muinhos 
    Talita Santiago Siqueira

    13/09
    Hildemar Rodrigues Falcão Jr. 

    Ivan Olavo Pinto Ferreira 
    Sarah Leite Gontijo de Amorim

    14/09
    Gleide Nolasco de Almeida 
Wanessa Ferreira Fernandes

    15/09
    David Oliveira Montenegro

    Michele Jaquelin Vargas Antezana 
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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!

CONTAS DA IGREJA

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

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23


