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MENSAGEM PASTORAL 

O padrão do SENHOR é elevado. A recomen-
dação é: “Sede santos, porque eu o SENHOR 
sou santo”, 1 Pe 1.15-16. Podemos afirmar que 
a santificação é o processo pelo qual 
progredimos na piedade no decurso da nossa 
vida e na busca de nossa vocação. Sem a 
santificação, diz o escritor aos hebreus, 
ninguém verá o Senhor, Hb 12.14.

Segundo o teólogo Louis Berkhof, cuja obra de 
teologia sistemática tem sido usada durante 
décadas nos seminários reformados, 
santificação é a graciosa e contínua operação 
do Espírito Santo mediante a qual ele purifica o 
pecador, renova toda a sua natureza segundo a 
imagem de Deus e o capacita a praticar boas 
obras. Santificação é a obra da livre graça de 
Deus pela qual somos renovados em todo o 
nosso ser, segundo a imagem de Deus, 
habilitados a morrer cada vez mais para o 
pecado e a viver para a retidão (Breve 
Catecismo, pg. 35).

Segundo o professor de teologia sistemática 
Rev. Antony Hoekema, santificação é a 
operação graciosa do Espírito Santo, que 
envolve a nossa participação responsável, por 
meio da qual, como pecadores justificados, ele 
nos liberta da corrupção do pecado, renova 
toda a nossa natureza segundo a imagem de 
Deus e nos habilita a viver uma vida que é 
agradável a Ele. Santificação é mortificação da 
carne e vivificação do espírito. Segundo a 
teologia reformada, a santificação distingue-se 
da justificação nos seguintes aspectos: 

Ela ocorre na vida interior da pessoa; 
Não é um ato legal, mas restaurador; 
Geralmente é um longo processo; 
Nunca alcança a perfeição nesta vida.

O Catecismo Maior de Wesminster (pg. 77) faz 
as seguintes distinções: Na justificação, Deus 
imputa a justiça de Cristo; na santifi-cação, o 
seu Espírito infunde a graça e dá forças para 
ser praticada. Na justificação, o pecado é 
perdoado; na santificação, ele é subjugado. A 
justificação liberta a todos os crentes 
igualmente e de modo perfeito na presente 
vida, da ira de Deus, de modo que jamais caem 
em condenação. A santificação não é igual em 
todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em 
ninguém, mas sempre avança para a 
perfeição.

Para o reformador João Calvino, a base da 
santificação é a justificação; o alvo da 
justificação é a nossa santificação e glorifi-
cação. É uma obra sobrenatural de Deus (1 Ts 
5.23; Hb 2.11).

Não obstante, ser uma obra de Deus, o cristão 
pode e deve “cooperar” na mesma pelo uso 
diligente dos meios que Deus colocou à sua 
disposição (2 Co 7.1; Cl 3.5-14; Hb 12.14; 1 Pe 
1.22). Daí as contínuas advertências contra os 
males e tentações (Rm 12.9,16-17; 1 Co 6.9; Gl 
5.16-23) e as constantes exortações a um viver 
santo (Mq 6.8; Jo 15.4-7; Rm 8.12; 12.1; Gl 
6.7,15).

A santificação envolve diretamente dois 
aspectos: a remoção gradual da impureza e 
corrupção da natureza humana (Rm 6.6; Gl 
5.24) e o desenvolvimento gradual da nova vida 
em consagração a Deus (Rm 6.4-5; Cl 2.12; 
3.1-2; Gl 2.19). Esses dois aspectos equivalem 
à linguagem bíblica da “mortificação do velho 
homem” (Rm 6.6; Gl 5.24) e da “vivificação do 
novo homem” (Ef 4.24; Cl 3.10). Embora ocorra 
no coração do ser humano, a santificação afeta 
todos os aspectos da vida (Rm 6.12; 1Co 6.15, 
20; 1Ts 5.23). A transformação do homem 
interior necessariamente irá acarretar uma 
mudança na vida exterior. É como uma torneira 
que ao ser aberta revela a qualidade da água 
que está no reservatório. Se a água estiver suja 
sairá água suja, se estiver limpa, sairá água 
limpa. A santificação evidenciará mudança 
externa de ações e comportamentos.   

Porém, devemos compreender que o 
desenvolvimento espiritual e moral dos crentes 
permanece imperfeito nesta vida. Eles 
precisam defrontar-se com o pecado enquanto 
viverem (1Rs 8.46; Pv 20.9; Tg 3.2; 1Jo 1.8). 
Suas vidas são caracterizadas por constante 
conflito entre a carne e o espírito, daí a 
necessidade de confissão constante (Jó 9.3,20; 
Sl 32.5; 130.3; Pv 20.9; Is 64.6; Dn 9.7; Rm 
7.14; 1 Jo 1.9), suplicar perdão (Sl 51; Dn 9.16; 
Mt 6.12; Tg 5.15) e buscar maior perfeição (Rm 
7.7-26; Gl 5.17; Fp 3.12-14).

Disse Jesus: “Portanto, sede vós perfeitos, 
como perfeito é o vosso Pai Celestial”, Mt 5.48. 
O padrão é elevado, porém, o fato de que 
devemos lutar e buscar a perfeição não prova 
que alguns já são perfeitos. Além disso, a 

SANTOS SEREIS, PORQUE EU O SENHOR, SOU SANTO
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SOCIEDADES INTERNAS

consagração (Rm12.1); O contexto da 
santidade é a justificação por meio da fé em 
Cristo; A raiz da santidade é a crucificação e a 
ressurreição com Cristo; O agente da 
santidade é o Espírito Santo que habita no 
crente; A experiência da santidade exige 
esforço e conflito (o valor das provações); 
A regra da santidade é a lei de Deus 
(obediência); O coração da santidade é o 
espírito de amor. O próprio Jesus Cristo é a 
nossa santificação (1Co 1.30). É pela união 
com ele que a santificação é realizada em nós.  
A santidade tem a ver com o coração, com o 
temperamento, com a nossa humanidade e 
com os relacionamentos.

Portanto, santifiquemos nossas vidas, 
cooperando, utilizando dos meios de 
santificação (meios de graça) deixados pelo 
SENHOR. Saiba que quem verdadeiramente 
nos santifica é Deus. Agora, a solene 
advertência é que se não cooperarmos 
utilizando dos meios que o SENHOR deixou, 
saiba que Ele nos santificará, porém, a 
negligência nossa em não utilizar dos meios 
implicará em o SENHOR prover outros para 
nossa aproximação maior dele. E estes nem 
sempre podem ser do nosso agrado.

Saiba que a Palavra, as ações da providência, 
inclusive as provas e aflições, a comunhão na 
igreja, os sacramentos, são meios de Deus 
para nos santificar. Não nos esqueçamos de 
que os objetivos da santificação é o 
aperfeiçoamento dos santos (1 Co 15.49; 1 Jo 
3.2; Ef 5.27; Hb 12.23; Ap 22.14), e acima de 
tudo a glória de Deus (Ef 1.6,12,14).

Portanto, segui a paz com todos e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o 
SENHOR, Hb 12.14.

Rev. Edson Costa Silva

palavra “perfeito” não significa livre do pecado. 
O apóstolo Paulo é categórico em romanos ao 
dizer que “não há um justo sequer”, Rm 3.10

A santificação naturalmente leva a uma vida de 
boas obras, afinal, elas são frutos da 
santificação. Boas obras não são obras 
perfeitas, mas aquelas que derivam do princípio 
do amor a Deus ou da fé nele (Mt 7.17; 
12.33,35; Hb 11.6), que são praticadas em 
conformidade consciente com a vontade 
revelada de Deus (Dt 6.2; 1Sm 15.22; Tg 2.8) e 
que têm como alvo final a glória de Deus (1Co 
10.31; Cl 3.17,23). 

Somente os que são regenerados pelo Espírito 
de Deus podem praticar essas boas obras. 
Todavia, isso não significa que os não 
regenerados não possam fazer o bem em 
qualquer sentido da palavra (2 Rs 10.29; 12.2; 
14.3; Lc 6.33; Rm 2.14). Em virtude da graça 
comum de Deus eles podem praticar obras que 
possuem conformidade exterior com a lei e 
servem a um propósito louvável. Mas as suas 
obras são sempre radicalmente defeituosas, 
porque estão divorciadas da raiz espiritual do 
amor a Deus, não representam uma verdadeira 
obediência interior à lei de Deus e não visam a 
glória de Deus.

As boas obras dos crentes não são meritórias 
(Lc 17.9; Ef 2.8-10; Tt 3.5), embora Deus 
prometa recompensá-las com uma recom-
pensa da livre graça (1Co 3.14; Hb 11.26). Em 
oposição ao antinomismo, deve-se afirmar a 
necessidade das boas obras (Cl 1.10; 2Tm 
2.21; Tt 2.14; Hb 10.24).

O teólogo e professor J.I.Packer apresenta 
alguns princípios da santidade: A natureza da 
santidade é transformação através da 

ESCOLA  DOMINICAL  ITINERANTE

No primeiro domingo de fevereiro, reinicia-
remos as visitas da Escola Dominical 
Itinerante. Este ministério visa atender 
aqueles irmãos que, por motivo de idade ou 
doenças, não podem mais vir à igreja. Tendo 
em vista ser este um trabalho importante de 
nossa igreja, o Rev. Rogério solicita o apoio de 
todos com suas orações. Aquele irmão e irmã 
que quiser fazer parte deste ministério procure 
o Rev. Rogério William Bussinger.

Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando 
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, 
Rodrigo Pitta e Rubem Pacheco.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Sábado: Sérgio Maciel e Zuelton.

Sexta-feira: Marcos Egg.

Quinta-feira: Marco Vince.

Segunda-feira: Marco Cassete. 
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SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração 
Dia 31/01, terça feira às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Evangelina Deslandes.
Relatora: Maria Helena. 

Reunião Executiva
Dia 31 de janeiro às 15h, logo após a reunião de oração. 
Contamos com a presença de todas as relatoras e diretoria.

Queremos agradecer a presença de todas as mulheres  em nosso encontro na última quarta-feira. 
Foi uma tarde muito abençoada e alegre que o nosso bondoso Pai nos proporcionou.  As irmãs que 
ainda não fazem parte da SAF convidamos a  voltar outras vezes, pois ficamos muito felizes com a 
presença de cada uma.  Que Deus nos abençoe.

ACAMPAMENTO EBENÉZER! 43 ANOS DE BÊNÇÃOS NA 
VIDA DE NOSSA IGREJA! (1974-2017)

Queremos agradecer a Igreja pelo envolvimento em nossas temporadas de acampamento – verão 
2017. Louvamos a Deus por tantas pessoas se mostrarem interessadas em ajudar, contribuir de 
alguma forma, para que, ao final, tudo desse certo, e graças ao bom Deus concluímos mais uma etapa 
com alegria e voltamos para casa regozijando com os feixes de bênçãos proporcionados por Deus, 
Sl 126.
Agradecemos as orações, doações, aos acampantes, equipantes, conselheiros, orientadores, e em 
especial ao Licenciado Bruno Melo e sua esposa Clara, pela condução à frente destas semanas! Que 
Deus os abençoe grandemente recompensando-os com bênçãos dadivosas. 
Já estamos pensando na próxima temporada, Julho-2017, quando novamente pela mercê divina 
haveremos de proporcionar às crianças, juvenis e adolescentes, momentos de crescimento espiritual 
e congraçamento. 
A Deus toda Honra e Glória! 
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"Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos 
seus lugares, segundo o mandado de Davi, 
e de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, 
vidente do rei, como também os porteiros, a 
cada porta".   2 Crônicas 35.15a

Louvamos a Deus por este ministério tão 
precioso em nossa Primeira Igreja. A partir de 
quarta-feira, os corais retomam seus ensaios. 
Você que é corista tome nota e participe 
conosco. 

Coral Misto
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos 
domingos às 16h50min. Reinício nesta 
quarta-feira, dia 01/02.

Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min, 
após o Culto Doutrinário. Reinício na próxima 
quinta-feira, dia 02/02.

Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Reinício no 
próximo sábado, dia 04/02

Coral Infanto-Juvenil
Atenção crianças e juvenis do coral! 
Reiniciaremos nossos ensaios no próximo 
domingo, 05/02, às 17h. Venham participar 
conosco!

Coral Feminino 
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h. 
Reinício dia 07/02. 

Conjunto Orquestral de Sinos
Os ensaios retomam neste mês de fevereiro. 
Em breve divulgaremos dia e horário. Os 
interessados poderão procurar nosso irmão 
Pedro Reis - 9 9529 2671

RETORNO CORAIS DA IGREJA

Na casa de nossa Igreja, ao lado do Templo, 
no horário do culto matutino das 10h20min, 
retornam a partir do primeiro domingo de 
fevereiro, dia 05/02, os cultos infantis voltados 
exclusivamente para as crianças abaixo de 7 
anos. Serão dois cultos. Um culto será 
destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o outro 
para as crianças de 4 a 7 anos. À noite, 
durante o sermão, as crianças também 
abaixo de 7 anos terão o seu momento de 
instrução na palavra, sendo instruídas de 
maneira específica, crescendo em graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. 

Louvamos a Deus pelo envolvimento dos 
irmãos comprometidos com esse precioso 
trabalho de instruir os nossos pequeninos na 
palavra ensinando-os a cultuar o nome 
excelso do SENHOR. Na semana passada 
t ivemos importantes reuniões para 
organizarmos estes cultos.
As crianças acima de 8 anos cultuarão no 
Templo em família. Aproveite o sermão para 
gerar conversação santa ao longo da semana 
em sua casa. “Oh! Como é bom e agradável 
viverem unidos os irmãos”. Sl 133.1

CULTO INFANTIL - 2017

Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa 
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus. 
Se você ainda não participa, não perca essa 
oportunidade. Esperamos por você. Reinício 
nesta sexta-feira, dia 03/02.  

SEXTA JOVEM

O que é batismo? O nosso breve catecismo, 
em sua pergunta 94, responde da seguinte 
forma: “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. 

Recebemos hoje pelo batismo, por ocasião 
do culto matutino, o pequeno Aurélio 
Agostinho Faria Melo, filho de nossos irmãos 
Lic. Bruno e Clara. Louvamos a Deus pela 
vida preciosa do pequenino Aurélio, 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. 

BATISMO INFANTIL



TORNE-SE MEMBRO DA IGREJA

Você que tem frequentado a nossa Igreja e 
deseja se tornar membro comungante, seu 
lugar é na classe de catecúmenos! 
Lembramos a todos que esta classe visa não 
somente a preparação para a pública 
profissão de fé, mas também a instrução 
daqueles que desejam se tornar membros de 
nossa Igreja.

Nesta classe, você conhece a Igreja 
Presbiteriana, sua origem desde a Reforma 
Protestante do século XVI, sua forma de 
governo, suas convicções doutrinárias, enfim, 
sua identidade como Igreja de Cristo. Não 
desejamos em absoluto, que ninguém busque 
a membresia de uma Igreja local por coerção 
de quem quer que seja, porém, cabe à Igreja 
de Cristo prover meios de preparação. Eis o 
meio de preparo oferecido a todos!

A primeira aula será no dia 19/02, uma aula de 
introdução e apresentação do currículo a ser 
estudado. Após os feriados de carnaval, 
iniciam-se então, os estudos das doutrinas. As 
aulas acontecerão no horário da Escola 
Dominical, 9h.  
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ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
CRESCIMENTO ESPIRITUAL!

Tivemos o privilégio ao longo deste mês de 
janeiro de estudar temas relevantes para a 
nossa caminhada cr is tã .Estudamos 
importantes assuntos com vistas a estimular a 
Igreja a um maior compromisso com a 
santificação sem a qual ninguém verá o 
SENHOR, Hb 12.14.

As atividades começaram no domingo, 08/01, 
quando estudamos o tema “perdão” com 
nosso pastor Rev. Edson. Tiveram 
continuidade no terceiro domingo, 15/01, 
quando estudamos o tema “oração” com o 
Rev. César Guimaraes. No domingo passado, 
22/01, estudamos o tema “família”, com o Rev. 
Raimundo Montenegro. E hoje, finalizaremos 
nossa Escola Bíblica de Férias estudando o 
tema “santificação”, com o Rev. Antônio Dias, 
pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte.

Venha participar conosco! Esperamos por 
você às 9h. Em seguida, prestaremos culto ao 
SENHOR tendo o mesmo tema sendo 
desenvolvido no sermão matutino.   

Faleceu nesta semana na cidade de 
Divinópolis, aos 83 anos, o Sr. Firmino de 
Souza Santos, pai do Luiz Fernando dos 
Santos, esposo de nossa irmã Sandra 
Monteiro. O corpo do Sr. Firmino foi sepultado 
na cidade de Estrela do Indaiá na terça-feira, 
24/01. À toda família enlutada, e em especial, 
ao querido Luiz, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor 
doador e mantenedor da vida, o consolo de 
seu Santo Espírito.

NOTA DE FALECIMENTO

VISITANTE ILUSTRE

Damos as boas vindas ao Rev. Antônio Dias, 
Pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, que bondosamente aceitou nosso 
convite para participar de nossa Escola Bíblica 
de Férias.

Além de ministrar o estudo na Escola 
Dominical o Rev. Antônio será o pregador no 
culto matutino.

Receba o nosso abraço amado pastor!   
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ESCOLA DOMINICAL

ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES – INÍCIO PRÓXIMO DOMINGO, 05/02

Participe da Escola Dominical! Precisamos valorizar a Palavra de Deus, pois, ela é nosso alimento. 
Valorizar a Escola Dominical significa valorizar o ensino da Sagrada Escritura. Como Igreja, 
precisamos cada vez mais estarmos envolvidos com esta agência do reino de Deus. 
Que o SENHOR nos abençoe e nos renove para que domingo após domingo, todos juntos, estejamos 
engajados no ensino e no aprendizado das Sagradas Escrituras. À Deus toda Honra e Glória! 

ESCOLA DOMINICAL – 2017 - CLASSES PARA ADULTOS!

A partir do primeiro domingo de fevereiro, dia 05.

Classe 1 - No salão João Calvino com o Rev. Raimundo Montenegro. Nesta classe, o livro texto será a 
apostila do Rev. Leandro Lima “Cristão no Século 21 – Os Dilemas e Oportunidades da Época Atual”. 
O objetivo é analisar o mundo atual com suas oportunidades e desafios para o anúncio do evangelho. 

Classe 2 - No quarto andar com o Pb. Marcos Vieira. Nesta classe a apostila será também do Rev. 
Leandro Lima, porém, com o título “A Vida de Jesus – do Nascimento ao Sermão do Monte”. Nada 
melhor do que estudar a vida do Divino Mestre e aprender com os ensinamentos de Jesus. Faça a sua 
inscrição com o professor. 

Classe 3 - No quarto andar com os Pbs. Erdman e Marco Paiva. O objetivo desta classe é estudar os 
princípios bíblicos para o lar cristão. Nesta primeira etapa estudaremos sobre a verdade de que Deus 
une pecadores, porém, pecadores perdoados que perdoam. O livro texto será “Quando Pecadores 
dizem Sim” de Dave Harvey, Editora Fiel. A sala comporta apenas 15 casais e o curso terá duração de 
um semestre. Se você deseja participar, faça sua inscrição com os professores.

Já estão disponíveis os exemplares dos livros texto “Cristãos no Século 21” ao preço de 
R$25,00(vinte e cinco reais) o exemplar. Os alunos interessados na apostila sobre a “Vida de Jesus”, 
e também no livro “Quando pecadores dizem Sim” deverão fazer a solicitação prévia na livraria. Não 
deixe de adquirir essas importantes obras para acompanhar as aulas da Escola Dominical e crescer 
no conhecimento das doutrinas que fundamentam nossas crenças, valores e atitudes.

SÉRIE 
CARTA AOS ROMANOS

A carta aos Romanos é considerada por 
muitos teólogos como a maior e mais rica 
declaração de Paulo sobre o evangelho. 
Alguém a chamou de “evangelho dentro do 
evangelho”, dado à forma linear, sistemática, 
profunda e completa pela qual seu autor expõe 
sua compreensão do plano da salvação.

Os Reformadores viam em Romanos a chave 
divina para o entendimento das Escrituras. 
Nosso pastor Rev. Edson, iniciará a partir do 
próximo domingo, 05/02, uma série de 
sermões nesta impressionante carta. Oremos 
para que a palavra de Deus realize os seus 
benditos propósitos em nosso meio. 

LICENCIADO BRUNO 
CONGREGAÇÃO NOVA SUIÇA

O Conselho decidiu que nosso irmão 
Licenciado Bruno, cumprirá seu período de 
l icenciatura neste ano de 2017 na 
congregação Nova Suiça a partir de fevereiro.

Além desta responsabilidade, nosso irmão 
Bruno, conduzirá também o ponto de 
pregação às terças-feiras no bairro Itapoã e 
dará apoio ao trabalho da Mocidade na Sede. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa do 
Bruno, filho de nossa Igreja, que em breve, 
mercê de Deus, será ordenado pastor. 

A Deus toda Honra e Glória!



Léa Santos de Oliveira
 
Ozanam César de Oliveira 

    29/01

FELIZ ANIVERSÁRIO!

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 – CRC Contagem
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suiça / 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. Waslan Judson – 2º ano no seminário 
teológico RDNE

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min. 

Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de 
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora 
Feminina). 

Quinta-feira: Às 8h – Reunião de oração no salão 
social. Às 19h30min, temos nosso estudo bíblico 
doutrinário.

Sexta-feira: Às 20h, temos a “Sexta-Jovem”, no 
salão social.

Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das 
sociedades internas.

Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça – R. Duque de 
Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Escola Dominical 9h / Culto 18h – Reunião de 
Oração às quartas-feiras 19h30min.

Congregação Fonte Grande no CRC – R. 
Lincoln Costa Ferreira, 62 – Esquina com Av. 
Prefeito Diniz – Entrada pela Av. Prefeito Diniz - 
Bairro Fonte Grande – Contagem.
Escola Dominical 9h – Culto 19h – Reunião de 
Oração às terças-feiras 19h30min – Estudo 
Bíblico às quintas-feiras 19h30min.

Congregação Belém – R. Real Madrid 162 – 
Bairro São Salvador.
Escola Dominical 9h – Culto 19h – Estudo Bíblico 
e Oração às quintas-feiras 19h

Ponto de Pregação Itapoã – Bairro Itapoã - 
Reuniões às terças-feiras – Informações com o 
Lic. Bruno Melo. 

Marluce Lima Aguiar de Ávila

Orcendina Heringer de Souza

    30/01

Clênio Teixeira de Siqueira

Hildaléia Soares

Meire Ferreira Faria
 
Saulo Batista Carvalho Barbosa

01/02

Adriano Bastos Marques 

Ricardo Serra de Souza Bonilha Morais

 02/02

Hilda Maria Elller 
03/02

Liciane Faria Traverso Gonçalves

Maria Luiza Almeida Aires 

04/02


