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O silêncio
fala

Hoje em dia é muito comum no microblog Twiter e em outras redes sociais o uso do termo: #prontofalei. Normalmente essa hashtag (palavras-chave
antecedidas pelo símbolo # que designam o assunto o qual está sendo discutido em tempo real) vem
sempre precedida de uma frase e/ou expressão
atrevida, que ao serem faladas podem magoar pessoas ou grupos, ou confrontá-los de uma forma imprópria. Essa terminologia #prontofalei representa
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muito bem o perfil das pessoas de nossa sociedade
pós-moderna: desinteressada nas consequências
de suas falas que está sempre atacando e dizendo
o que vem a cabeça, sem nenhum critério ou cuidado. Muitas vezes o resultado de falar tudo o que
vem a mente chega até a gerar ações na justiça por
difamação e o fim de boas amizades. É claro que
isso vai ser um desafio para os relacionamentos.
Saber falar é fundamental para manter uma relação
equilibrada e saudável, mesmo se for uma comunicação pela web.
“A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua
fala conforme a justiça.” (Sl 37.30)
“Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas
a boca dos ímpios só conhece a perversidade”. (Pv
10.32)
Nesta mensagem desejamos alertá-lo sobre
esse problema e também buscar na Palavra de
Deus o caminho certo para você tornar sua comunicação com o outro a melhor possível. Você
perceberá que muitas vezes o silêncio será a
melhor resposta para uma situação no relacionamento. Precisamos compreender e viver a realidade de que quando não temos nada edificante
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para falar, o melhor é calar-se. O #prontocalei pode
ser o melhor em algumas situações. Boa Leitura!
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Como ouvir
a voz de Deus
no namoro?
“Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente;
faz grandes coisas, que nós não podemos compreender.” (Jó 37.5)
Uma boa comunicação nas relações sempre deverá ser precedida de uma boa comunicação com
Deus. Se não entendermos com clareza qual é a
vontade de Deus para nossa vida, as coisas já começaram mal. Todas as pessoas nas mais diversas
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áreas em que se relacionam com o outro, como no
caso do namorado, devem ter na oração uma poderosa arma para proteger essa relação. Cremos que o
título deste capítulo seja uma indagação não só de
namorados, mas de muitas outras pessoas e tipos
de relacionamentos. Quem já não se fez perguntas
do tipo:
Essa é a pessoa certa para mim?
Eu já estou preparado para assumir um compromisso com outra pessoa?
Já está na hora de pensar em casamento?
Estamos pecando no namoro com determinado
comportamento?
Invariavelmente encontramos nas pessoas que
nos aconselham sempre uma resposta padrão do
tipo: “Busque ouvir a voz de Deus e a obedeça, não
faça nada fora da vontade dele.” Apesar de ser uma
resposta bíblica e correta ela é muito vaga e certamente não satisfaz a dúvida da pessoa, mas na verdade só cria outra: “Como Deus fala?”
Em primeiro lugar você precisa entender que
quando várias pessoas estão falando ao mesmo
tempo é muito difícil ouvir uma delas. Da mesma
forma, no mundo natural e espiritual, várias vozes
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estão falando. Deus nos fala constantemente, mas
como existem outras vozes, não discernimos qual
é a dele. Por isso, o primeiro passo é calar as outras
vozes que estão falando na sua cabeça: a das pessoas a sua volta, a do diabo e a do seu próprio coração.
Sua primeira atitude é parar de ficar pedindo
opinião de qualquer pessoa que aparece sobre sua
dúvida. Cada um trará seu ponto de vista, sua forma
de agir e isso vai te confundir. Outra etapa é orar
em pensamento, buscando em Deus a resposta, o
inimigo não deve ter acesso às suas dúvidas, pois
ele poderá se apropriar delas para lhe oprimir, confundir ou deixar mais ansioso. Busque, no secreto
de seu quarto, oportunidade de orar e falar com
Deus, oração é diálogo então é importante deixar
Deus falar também.
Não existe uma fórmula engessada sobre como
Deus falará para você, na Bíblia encontramos maneiras variadas pelas quais Deus falou com seus
profetas e delegados:
Em uma sarça ardente: “E apareceu-lhe o anjo do
SENHOR em uma chama de fogo do meio duma sarça;
e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não
se consumia.” (Êxodo 3.2)
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Por meio de uma mula: “Então o SENHOR abriu a
boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu,
que me espancaste estas três vezes?”
(Números 22.28)
Na brisa: “E depois do terremoto um fogo; porém
também o SENHOR não estava no fogo; e depois do
fogo uma voz mansa e delicada.” (1 Reis 19.12)
Pessoalmente: “E ele disse: Quem és, Senhor? E
disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.”
(Atos 9.5)
Com visões: “Eu fui arrebatado no Espírito no dia
do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz,
como de trombeta,
Que dizia: Eu sou o Alfa e o Omega, o primeiro
e o derradeiro; e o que vês, escreve-o num livro, e
envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e
a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a
Filadélfia, e a Laodicéia.”
(Apocalipse 1.10-11)
Em sonhos: “E há de ser que, depois derramarei o
meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos,
os vossos jovens terão visões.” (Joel 2.28)
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Quanto mais íntimos estivermos com o Espírito
Santo, mais sensível estaremos para estas imprevisíveis manifestações da voz do Pai. O pecado não só
nos separa de Deus, mas também atrapalha nossa
comunicação com Ele.
Por isso mesmo temos que ter o coração aberto
para que Deus se manifeste por meio de sua multiforme graça para falar conosco. Se permita ser surpreendido pela voz de Deus!
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-teei coisas grandes e firmes que não sabes.” (Jeremias
33.3)
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Falando com
Sabedoria
O tempo todo a Palavra de Deus nos mostra o
poder da língua, como ela pode ser bênção e como
ela pode ser maldição. Dominá-la nos torna pessoas muito especiais. Quanto mais em um relacionamento, seja ele qual for (amizade, casamento,
namoro, noivado, pais e filhos etc). Falar com sabedoria é fundamental para uma boa comunicação no
relacionamento.
Em nosso ministério, no contato sistemático
acompanhando casais de namorados, percebemos
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que existem duas áreas em que o diabo mais tem
investido para destruir o relacionamento: a área sexual e a área da comunicação. Acreditamos ser urgente o momento de retomar o tema comunicação
entre os jovens a fim de aperfeiçoá-los nesse importante aspecto do namoro.
Quantas vezes você já teve a impressão de não
ser entendido por seu parceiro ou parceira? Fala
uma coisa, ele (ela) entende outra. É desgastante
e frustrante perceber que não há clareza de entendimento sobre sentimentos, anseios e ideias. Isso
ocorre porque muitas vezes queremos ou achamos
que o outro se comunica como nós, ou que deveria ser assim. Na verdade, as pessoas são diferentes
e têm formas de se comunicar muito distintas. O
que nos falta, às vezes, é sair da nossa posição de
conforto e tentar descobrir o idioma do outro, tentar entender o que de fato o outro está querendo
dizer e assim evitar constrangimentos e brigas desnecessárias. Vão aí algumas dicas para vencer esse
desafio:
Escute mais, preste atenção no que o outro
está dizendo. Muitas vezes estamos olhando para
uma pessoa que está falando e nossa cabeça está
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viajando nas nuvens, quando ela pergunta: “O que
você acha disso?”, pronto você se deu mal. É horrível
perceber que o outro não está te honrando. Por isso
ouça tudo e se não entender algo pergunte, se quer
dar opinião, opine. Mostre para a pessoa que o que
ela está dizendo é importante para você também.
Busque expressar para o outro o que você está
sentido quando ele fala de determinado assunto
e de determinada forma que o ofende. Os valores mudam de pessoa para pessoa, o que alguém
acha que não tem problema, não tem nada a ver,
o outro pode achar uma calamidade. Tudo depende do ponto de vista. Se o outro lhe ofendeu
com uma fala sem perceber e você não sinalizou,
a tendência é que aquilo se repita e a relação se
desgaste. Uma boa dica é dizer para a pessoa:
“Quando você faz isso eu me sinto...” Ela precisa entender o que você sente, pois certamente ela não
está sentindo da mesma forma e não está dando
o mesmo valor.
Não cobre nem tente ficar adivinhando o que
o outro está pensando. No começo pode não parecer tão romântico, mas é mais seguro você falar
detalhadamente o que você gosta e o que você não
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gosta na dinâmica do relacionamento. Adivinhação
é pecado, muitas vezes sonhamos que nossa relação será como a dos filmes de Hollywood, no entanto no mundo real é bem diferente. Sinalize seus
gostos, suas preferências, surpresa é maravilhoso,
acertar o que o outro gosta também, mas não sustente sua relação nisso, é muito arriscado e a chance de frustrar a sua expectativa é grande.
Seja franco, transparente, mesmo que isso às
vezes seja doloroso. Mas não confunda franqueza
com falta de educação ou arrogância. Tem pessoas
que falam o que pensam (lembra do #prontofalei?),
isso não é sinceridade, é falta de educação, busque
a melhor maneira para se expressar, respeite a velocidade e o temperamento do outro. Mas jamais
minta, dissimule ou omita aquilo que você entende
que precisa ser falado.
Conversem muito. Existem casais que ficam só
beijando, abraçando e consequentemente caindo
em pecado. Reserve boa parte do tempo no namoro para diálogo, só assim você entenderá como
funciona a mente do seu (sua) namorado (a). Muitas
vezes vocês têm sonhos incompatíveis, gostos inconciliáveis, temperamentos imiscíveis e chamados
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antagônicos, é na conversa que isso será descoberto e negociado, acordado ou abandonado. Com um
pouco de disciplina e perseverança vocês poderão
estabelecer um ótimo nível de comunicação e terão
assim um namoro saudável.
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Como devo
tratar a
pessoa que
digo amar?
Uma das reclamações que tenho ouvido com
certa frequência é que o tratamento entre os casais
de namorados anda muito ruim, na maioria das vezes este também é um problema de comunicação.
Muitas vezes tem faltado o respeito, o carinho e o
cuidado tão inerentes a esse tipo de relacionamento. Mas por que será que isso tem acontecido entre
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casais cristãos? A resposta que vem a minha mente
é a tendência cada vez mais individualista e egoísta
com que as pessoas têm vivido nesses últimos dias.
Quando falamos de um namoro santo geralmente a
única coisa que vem a cabeça das pessoas é um namoro sem defraudação ou sexo, de fato um namoro santo não tem essas práticas, mas santidade vai
muito, além disso, como podemos ver na carta de
Paulo a Éfeso, no capítulo 4, versículos de 25 a 32:
“Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos
outros. Ira-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a
vossa ira, nem deis lugar ao Diabo. Aquele que furtava
não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias
mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao
necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos
que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual
fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda
amargura, cólera, ira, gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros,
benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus, em Cristo , vos perdoou.”
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Santidade em uma relação também envolve tratar bem a outra pessoa, o texto que você acabou
de ler é praticamente um manual de como tratar a
outra pessoa em santidade:
Não há espaço no namoro para brigas infindáveis, por assuntos fúteis e banais.
Não devemos permitir que o diabo encontre espaço para atuar em nosso namoro.
Nas conversas não há lugar para palavrões, palavras de duplo sentido, sedução e manipulação.
Devemos sim ser bons, compassivos e perdoadores.
Se você quer ter um namoro santo esses passos
são essenciais, cuide bem daquilo que Deus confiou
a você. A seguir lhes apresentaremos uma preciosa
ferramenta de comunicação que nos abençoa muito em nossa relação (do namoro até os dias de hoje
como esposo e esposa e também como pais).
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As cinco
linguagens
do amor
Segundo o autor do livro “As cinco linguagens do
amor”, Gary Chapman, as pessoas falam diferentes
linguagens afetivas, com vários dialetos, como nos
idiomas. O primeiro passo então é identificar qual
a sua linguagem, e em seguida qual a do seu (sua)
namorado (a). Assim, será possível, tanto expressar
amor de forma que a pessoa se sinta amada, como,
também, levar seu (sua) namorado (a) à percepção
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de qual é a linguagem que faz com que você receba, de forma efetiva, sua expressão de amor.
De fato, as pessoas são muito diferentes na maneira em que mostram amor e na maneira em que
querem ser amados. Talvez você seja uma pessoa
que se sente amada quando o seu (sua) namorado
(a) comunica o seu amor por meio de palavras, mas
talvez o seu parceiro não perceba isso e a maneira
em que ele comunica o seu amor é por meio de ajudá-la em a fazer alguma coisa. Se os dois perceberem o que é importante para o outro, isso vai ajudar
o namoro.
Emocionalmente todos nós somos como vasos
vazios que precisam ser preenchidos com amor,
mas somos preenchidos de maneiras diferentes.
Para uma pessoa, receber flores e presentes vai preencher a sua necessidade de amor. Para outra pessoa, gastar tempo com ela significa que é amada.
No namoro é que descobrimos quantas são as
diferenças entre o casal, várias discussões ocorrem
devido a citações tão pequenas, mas que, para o
outro é algo muito grande. Exemplos: A forma com
que um fala com o outro; chegar atrasado a um
encontro; não abrir a porta do carro para o outro
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entrar. Com isso, um olhar pode machucar, uma palavra pode quebrar. “Parceiros podem tornar-se inimigos e o namoro, um campo de batalha sem trégua”,
como mesmo afirma Gary Champman.
Você já descobriu sua linguagem do amor? E a
linguagem da pessoa a quem você ama?
As cinco linguagens são:
Palavras de Afirmação: são sentenças expressas
em: elogios verbais como, “o jantar estava ótimo”;
afirmações, “acho que você faz isso muito bem”; e
incentivos como “vai dar tudo certo”; palavras bondosas, humildes; atenção e consideração a pessoa
amada.
Qualidade de Tempo: é a dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno. As expressões
ou dialetos podem ser: conversas de qualidade,
passeios, não importa o que se faz, mas com quem
se faz – a atividade é de importância secundária.
Como: a) olhar nos olhos; b) não faça outra coisa; c)
escute o sentimento; d) observe a linguagem corporal; e) recuse interrupções. Observe seus sentimentos para poder falar sobre isso; selecione três situações do seu dia e fale sobre isso, especialmente,
de seus sentimentos e programar atividades juntos.
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Presentes: o que menos importa é o valor financeiro. Pode ser: colher uma flor, comprar uma
pizza, dar uma jóia. Para a pessoa que se sente
amada por meio dessa linguagem significa: “Lembrou de mim – pensou em mim!”
Gestos de Serviços: aqui o que você faz fala mais
alto do que qualquer palavra. Dialetos:
lavar a louça, consertar a fechadura.
Pedidos direcionam o amor, cobranças o impedem.
Toque Físico: o importante é saber quando,
como e onde tocar a pessoa. Ex: beijos, abraços,
cutucão com o cotovelo, por a mão no ombro,
tocar nas mãos em momentos difíceis; abraços e
aconchego em momentos importantes. Importante: É totalmente necessário evitar a defraudação.
Todos têm uma linguagem principal e ainda que você diga “eu te amo” nas outras quatro
linguagens seu (sua) namorado (a) continuará
sentindo apenas sua indiferença. O importante é usar a linguagem correta constantemente
e se aperfeiçoar em conhecer dia a dia todas as
28

formas ou dialetos pelos quais sua expressão é
entendida da forma mais efetiva. Experimente: o
amor é incrível e os resultados ainda mais!
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Tipos de
conflitos
Quais são os tipos mais comuns de conflito no namoro e como solucioná-los?
Baseado no livro “Limites no casamento”, do
Dr. Henry Cloud e Dr. John Towsend, podemos
compreender que nem todo conflito é igual.
Há regras diferentes para conflitos diferentes.
Entretanto, têm pessoas que acham que todo
conflito tem o certo e errado, em vez de tentarem resolver o problema, discutem para ver
quem está com a razão. É incrível como as pessoas são criativas ao dizer que têm “razão” em
uma simples conversa sobre onde jantar após
o culto! Na maioria dos casos não existe certo
ou errado. Mesmo assim, em alguns casos, se
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comportam como advogados oponentes em
um tribunal.
Nesta mensagem veremos que tipo de conflito
você pode ter e dessa forma estarão mais preparados para encontrar uma solução aceitável para
ambos e para o relacionamento. Vejamos a lista dos
conflitos mais comuns e melhor maneira de tratá-los:w
Namorado(a) pecador(a)
O ponto principal é que nesse caso há um réu
e então como deve se comportar o ofendido? A Bíblia nos mostra que somos pecadores e destituídos
estamos da glória de Deus quando vivemos no pecado. A melhor maneira de agir é o que diz em Efésios 4.32: “Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo”. Não se
deve, porém diminuir a gravidade do pecado. Ajude-o a vencer, o pecador deve se examinar, atacar
o problema de forma objetiva, confessar o pecado
e pedir desculpas, se não há firmeza no arrependimento ajude-o, também é importante estabelecer
estratégias para evitar reincidências. Não faça isso
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sozinho, peça ajuda ao seu líder, pastor, família ou
ao conselheiro do ministério dos namorados que os
acompanha.
Imaturidade ou fraqueza
A pessoa imatura deve primeiro se identificar
como tal, o que já é um grande desafio. A partir
daí algumas ações devem ser tomadas, tais como:
adaptar-se com a realidade, curar a depressão caso
ela exista, se organizar, encarar os problemas de
frente e assumi-los, ter uma vida planejada e solidária. O namorado deve apoiar muito a pessoa a
vencer essas fraquezas.
Mágoas que não são culpa de ninguém
É comum em alguns relacionamentos as pessoas possuírem o que se chama de “ponto sensível”.
Podemos ficar magoados mesmo com as atitudes
mais inofensivas. O importante é aprender a lidar
com esse tipo de mágoa, já que nesse caso ninguém
cometeu um erro. Tente reconhecer isso quando ficar magoado, fale, seja empático, identifique o problema, prepare-se e esteja disposto a tratar-se.
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Desejos diferentes
É natural as pessoas gostarem de filmes diferentes, músicas de estilos distintos, gostos diferentes para lugares e comidas. O que temos que nos
atentar é para que isso não se torne um problema
na relação. Não menospreze a preferência do outro,
seja compreensivo e entenda a importância dos desejos do outro, procure satisfazer os desejos do seu
namorado primeiro, antes de satisfazer os seus, se
necessário, defina o que cada um quer e o que ambos querem, nunca diga que uma decisão “sua” é
de vontade de “ambos”, tudo que se faz a dois deve
ser de comum acordo, questione suas vontades e
cresça ampliando seus horizontes.
Vontade de um versus a necessidade do
outro
Aqui cada caso é um caso e não existem regras
definidas, mas vale algumas dicas: lembre-se que o
relacionamento deve estar sempre em primeiro lugar, seja claro no que você quer, não se omita, fale
abertamente, mostre entusiasmo pelos sonhos de
seu namorado, cuidado para não ser injusto com
ele ao sacrificar o relacionamento para investir em
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seus sonhos e sempre que possível planeje juntos o
que cada um vai fazer individualmente.
Problemas conhecidos versus problemas desconhecidos
No namoro, com o tempo de convivência, o seu
namorado pode conhecer mais a respeito de você
do que você mesmo. O segredo do amadurecimento está em compartilhar esse conhecimento secreto. Se já venceram um determinado padrão ruim de
comportamento, combinem para que ele não retorne. Se vocês já conversaram e aconteceu de novo,
estabeleçam que um aviso não seja lido como policiamento, mas como um alerta. Se você conhece o
problema, a iniciativa de tratá-lo deve ser sua. Não
seja condescende com os problemas dele ou dela.
Deixem avisado um com o outro que deve avisar
quando perceber que algo estranho. E confrontado
seja sincero, não fique na defensiva. Seja paciente.
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Considerações
finais
Cremos que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos para usá-los nesta proporção. Sabemos que
todo relacionamento é um grande desafio e que
comunicar bem é fundamental para sair vitorioso
nele. Se você tem falhado nessa área queremos encorajá-lo a buscar ajuda para vencer os obstáculos.
Ore a Deus como Davi orou no Salmo 141.1-4:
“Senhor, a ti clamo, dá-te pressa a me acudir; inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba
à tua presença a minha oração, como incenso, e seja
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o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina.
Pões guarda, Senhor, à minha boca; vigia a porta dos
meus lábios. Não permitas que meu coração se incline
para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores; e não coma eu
das suas iguarias”.
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Rede dos Namorados
A Rede dos Namorados é um projeto da Igreja Batista da Lagoinha que atua, há quinze anos, em parceria com a Mocidade e com a Rede da Família. Esse é um
ministério pioneiro na comunidade evangélica, sendo
referência em todo o Brasil e no mundo. O trabalho
do ministério consiste no acompanhamento de casais
de namorados e noivos auxiliando-lhes a desenvolver um relacionamento saudável em todas áreas (espiritual, emocional e físico). Contamos até hoje com
mais de 1000 casais acompanhados e, atualmente,
uma equipe de 60 conselheiros. O ministério também
promove eventos como; acampamentos, festas, caminhadas ecológicas, festivais, almoços e jantares, além
dos bate-papos mensais. Acompanhamos Células específicas para esse público e também um espaço na
internet: o blog Namorados Online (www.namoradosonline.blogspot.com) com mais de 5 mil acessos por
mês e reprodução de nossos textos em outros, sendo
estes não apenas de todo Brasil, mas também de países como: Estados Unidos, Portugal, Japão, Espanha,
Canadá, Bélgica, Reino Unido, Indonésia, Alemanha,
Argentina, Suíça, Austrália, Cuba, dentre outros. Ore
sempre por esse projeto.
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JESUS TE
AMA E QUER
VOCÊ!
1º PASSO: Deus o ama e tem um plano
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
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2º PASSO: O Homem é pecador e está
separado de Deus. “Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)
3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus,
para o conflito do homem. “Respondeu-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo 14.6.)
4º PASSO: É preciso receber a Jesus em
nosso coração. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Jesus
como Senhor e, em teu coração, creres que Deus
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque
com o coração se crê para justiça e com a boca
se confessa a respeito da salvação.” (Rm 10.9-10.)
5º PASSO: Você gostaria de receber a
Cristo em seu coração? Faça essa oração
de decisão em voz alta: “Senhor Jesus eu pre-
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ciso de Ti, confesso-te o meu pecado de estar
longe dos teus caminhos. Abro a porta do meu
coração e te recebo como meu único Salvador
e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim
como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo
estar sempre dentro dos teus planos para minha vida, amém”.
6º PASSO: Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa.
Nós estamos reunidos na Igreja Batista da
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.
Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar neste momento tão importante da
sua vida.
Nossos principais cultos são realizados
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e
18h horas.
Ficaremos felizes com sua visita!
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