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“O melhor
de Deus
está por
vir”
Em tom de gratidão e reconhecimento, pastor-presidente da Igreja
Batista da Lagoinha fala do Ministério Edificando um Novo Lar e
o celebra pela iniciativa da mais nova revista dedicada à família
brasileira que leva o mesmo título do Ministério

Lagoinha possa viver a expressão
de uma igreja que é uma família.
Uma igreja na qual as famílias
sejam também um testemunho
de fé e de amor ao Senhor. Que
possamos continuar como Igreja,
mostrando ao mundo que vale
a pena servir ao Senhor, vale a
pena ter uma família edificada
sobre a rocha, que é Jesus, e
nos princípios da Palavra de
Deus. Eu abençôo a todos os
integrantes e os obreiros do
Edificando um Novo Lar,
para que venha um nível
ainda maior de unção.
Porque cada dia com o
Senhor é melhor que o
dia anterior. Que nos
próximos vinte anos
do Edificando um
Novo Lar, possam
cobrir não apenas
Belo Horizonte,
mas o País e outros
países, levando a
expressão de que
Jesus vê edificada a
sua Igreja, edificando
os lares.
Pastor Márcio
Valadão
Presidente da Igreja Batista da
Lagoinha

Foto: Nélio Rodrigues

Vinte anos expressa
exatamente a compreensão de
um nível de maturidade. Mas
muito mais que isso. Vejo que
durante anos, a Igreja Batista da
Lagoinha tem sido abençoada,
fortalecida, de uma maneira
maravilhosa, por meio do
Ministério Edificando um Novo
Lar. Eu me lembro de quando
começou, e o aniversário é uma
data de muitas recordações. Eu
percebo que de uma maneira
muito intensa, a igreja tem
sido não somente abençoada,
mas tem sido referencial para
muitas outras igrejas por meio
desse Ministério com o cuidado
com a família. Mas não um
cuidado simplesmente teórico,
mas um cuidado pastoral, um
cuidado de acompanhamento,
um cuidado de instrução, algo
que contempla todas as áreas
da vida familiar. E, agora, com
vinte anos, tanta experiência, e
aquilo que nós temos aprendido:
que o melhor de Deus ainda está
por vir. Por tudo que Deus já fez
até hoje, eu quero expressar a
minha gratidão, o meu louvor,
à liderança do Edificando um
Novo Lar, por meio do pastor
Ciro e da pastora Iara, e de
toda equipe que, juntos, têm
dedicado o melhor, para que
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Nos dias atuais, tem-se visto uma
negligência, uma distorção muito grande
em relação aos verdadeiros valores o qual o
homem tem acesso. Dentre esses, destaca-se
o casamento. Neste mundo globalizado, o
casamento se tornou nada mais que uma
“aventura” que, não sendo bem-sucedida,
torna-se descartável.
As pessoas precisam tomar a consciência
que casamento é uma instituição divina
e, por isso, deve ser levado muito a sério.
É função da Igreja se mobilizar em prol
de tal consciência. Para isso, o Ministério
Edificando Um Novo Lar (ENL), da Igreja
Batista da Lagoinha, desenvolveu o Curso de
Noivos, com o intuito de instruir, com base
na Palavra, os casais que se preparam para o
casamento.
Esta revista é a mais nova ferramenta
que o ENL coloca à disposição de você
que se interessa em estabelecer um
relacionamento de namoro, noivado
e casamento. Nela você terá acesso a
conhecimentos preciosos, que com certeza,
o incentivarão a buscar de uma forma mais
consciente, um preparo adequado para a
caminhada a dois.
Esta é apenas a primeira de
muitas outras edições
que virão. Portanto,
você é nosso
convidado especial
para compartilhar
do “start” desse
novo projeto que
nasceu no coração
de Deus.
Deus o abençoe!
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cURSO DE
NOIVOS
Eles foram, fizeram e gostaram.
E mais: se casaram

“A cada domingo, a cada
ministração, notávamos,
claramente, a mudança em
nosso relacionamento...
aprendemos a ter uma boa
comunicação, descobrimos
algumas heranças familiares que
carregávamos em nossas vidas, e
o mais importante, entendemos
as nossas responsabilidades
dentro de um casamento.
Dizemos que o Curso de Noivos
do Ministério Edificando um
Novo Lar foi um marco em
nossas vidas! Hoje, indicamos o
Curso a todos os casais! Cremos
que também receberão muito
de Deus, assim como nós. Fica
aqui, o nosso muito obrigado.”
Daniel e Juliana Avelino
Madureira
“Quando decidimos nos casar
depois de um ano de namoro,
entendemos o quanto seria
importante fazermos o Curso
de Noivos em nossa amada
igreja. Mas não tínhamos idéia
do que estava preparado para
nós. Deus nos surpreendeu
a cada momento com todas
as ministrações realizadas,
os pastores, os conselheiros,
os ensinamentos, as orações.
Com sua preciosa estrutura e
maravilhosa equipe, o que o
Ministério Edificando um Novo
Lar nos ensinou servirá para

toda a nossa vida conjugal. Deus
os abençoe abundantemente.”
David e Cristiane Sales
“Se todos os casais de noivos
ao menos imaginassem a
bênção que é fazer o Curso
de Noivos que nasceu no
coração de Deus para abençoar
os casais, com certeza não
teríamos tantas separações e
problemas conjugais que hoje
têm atacado nossas igrejas e
nossa sociedade. Que Deus
continue abençoando a todos do
Ministério Edificando um Novo
Lar, especialmente aos queridos
pastores, Ciro e Iara, e meus
eternos conselheiros. A todos
vocês, o meu muito obrigado.”
Nivaldo

“Esse Curso para nós foi
de muita importância.
Aprendemos muito sobre
como deve ser uma vida
a dois, tanto no noivado
que é o início dessa grande
aventura, quanto no
casamento que será por
toda vida. Aprendemos por
meio de muitas pessoas
experientes e usadas por
Deus nos mais diversos
assuntos relacionados ao
casamento. Hoje, eu e a
Amanda estamos com
aproximadamente 3 meses
de casados, e podemos dizer
por experiência, que os
ensinamentos do Curso de
Noivos têm sido muito úteis.
Um abraço, e sucesso para
todos.”
Vinícius Bruno e
Amanda

Foto: Arquivo PESSOAL

“Fizemos o Curso em 1990, mas
parece que foi ontem. Estamos
casados há dezoito anos e temos
três lindos filhos. Podemos dizer
aos futuros casais que participem
do Curso, pois isso os ajudará
na caminhada a três (vocês e
JESUS).”
Tadeu, Luciana e filhos
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Edificando
um Novo
Lar
Uma pequena história do Curso de Noivos

“Servi à Igreja Batista
da Lagoinha por cinco anos,
como seminarista. Nesse
período, fiz muitas amizades
com jovens de minha idade.
Quase todos nos casamos em
datas bem próximas. Com
minha esposa, Solange, eu
assumi a responsabilidade de
fazer a fusão de dois grupos
- congregação da Lagoinha,
no Bairro Universitário e
Igreja Batista do Aeroporto
- tranformando-os em Igreja
Batista Getsêmani, em Belo
Horizonte. Quatro anos
depois, nos mudamos para a
Amazônia, onde nos dedicamos
ao trabalho missionário.
Nesse período, em função do
próprio trabalho, meus amigos
de mocidade e eu estivemos
distanciados uns dos outros.
Em agosto de 1984, com
trinta anos de idade, voltei para
Lagoinha, agora, como pastor
dos jovens. Éramos cerca de
cem jovens, em nossas reuniões
normais aos sábados a noite.
Dos meus amigos de mocidade,
muitos já não estavam conosco,
nem nas reuniões da igreja.
Alguns estavam separados
de seus cônjuges e, dos que
estavam na igreja, havia os que
viviam sérios problemas no seu
casamento.
Nos primeiros meses nesse
novo pastorado, dediquei
muito tempo correndo atrás
dos desviados, dos casamentos

disfuncionais, dos separados e
divorciados. Confesso que foi
uma atividade triste, estressante
e frustrante, com praticamente
nenhum resultado positivo.
Tenho que fazer uma
confissão: desisti de correr atrás
daqueles amigos. Percebi que
gastaria ainda muito tempo
e energia naquela tarefa, que
prometia pouco. Eu precisava
me dedicar à conquista de
novos jovens. Um grupo mais
expressivo, fortemente edificado
na Palavra, com caráter íntegro e
treinado em discipulado, haveria
de tornar o nosso ambiente
saudável, atrativo e propício
à restauração daqueles e de
outros que viviam em situação
semelhante. Com esse raciocínio,
eu e os que a mim se juntaram
(jamais os esquecerei!...), fomos
dia a dia trabalhando a vida da
mocidade da Lagoinha.

Pr. Jonas
e Solange
precursores do
Curso de Noivos

Foto: Arquivo
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SERVINDO COM
ALEGRIA E PAIXÃO
“Para nós tem sido um privilégio,
uma alegria, uma paixão servir ao
Senhor Deus e à sua Igreja, por meio
do ENL. Ano após ano, trimestre após
trimestre, regozijamo-nos no propósito
de trabalhar com casais, preparando-os
para a edificação de um lar segundo a
vontade do Pai celeste.

Foto: Arquivo

Entendemos que casamento
e família são um dos temas mais
relevantes apresentados nas Sagradas
Escrituras. Percebe-se que o Criador
dispensa especial atenção ao assunto.
O livro de Cantares, por exemplo, é um
livro dedicado a registrar a experiência
romântica de um casal apaixonado – o
rei Salomão e sua amada Sulamita.
Pode-se pensar ainda que do
Gênesis ao Apocalipse, o assunto
está em evidência. No Gênesis
encontramos a criação da família
(Gn 2.18-25) e as orientações básicas
para o funcionamento da mesma.
No mesmo “livro das origens”, Deus
separa uma família e a preserva da
grande destruição causada pelo
dilúvio, com o propósito de preservar
a raça humana. Depois chama o
homem, a quem promete multiplicarlhe a descendência e nele abençoar
todas as famílias da Terra. (Gn
12.1-9). Esta passagem bíblica revela
o propósito da família de Abraão:
mudar a história das famílias da Terra
por meio da bênção de Deus. Uma
família, um povo, uma nação, uma
descendência, uma bênção – Jesus
Cristo – em quem se cumpriu a
promessa feita a Abraão.

A partir daí, a família de Israel está
em evidência em toda a Bíblia por
meio das famílias dos patriarcas, dos
sacerdotes, dos profetas, dos reis, seja
por meio de um decreto de bênção, ou
de um julgamento. Quando Deus trata
com o homem para abençoá-lo, não
o faz de maneira isolada, ou seja, toda
a família é contemplada ou alcançada
pela bênção derramada sobre aquele
homem.
Ainda hoje, quando
experimentamos da graça redentora
de Jesus, as famílias continuam sendo
abençoadas ou penalizadas pelas
decisões, escolhas e atitudes de seus
chefes. Partindo deste princípio, não
fica difícil concluir que a sociedade
encontra-se em estado de decadência
espiritual, moral e emocional em função
da decadência familiar. Para acontecer
uma transformação social, faz-se
urgente uma transformação na base da
mesma, que é a família.
É com esta consciência que
estamos há 20 anos trabalhando para
que os novos lares sejam agentes de
transformação de uma sociedade, que
deixou de acreditar no casamento,
no amor, no companheirismo,
no compromisso e na fidelidade.
Continuamos contando com a doce
graça do Espírito Santo.”

Ciro Eustáquio de Paula e Iara
Diniz de Paula - pastores líderes do
Ministério Edificando um novo lar

HISTÓRIA
Fotos: Sulanio Wendell
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Uma pergunta me incomodava no decorrer daqueles anos:
o que levou aqueles amigos, de então, a tão tristes resultados no
seu casamento? Eles ouviram as mesmas mensagens que eu; eles
participaram, comigo, dos mesmos acampamentos e congressos e
das mesmas reuniões de avivamento e vigílias. Enfim, nós fomos
formados no mesmo ambiente. Meu casamento estava sólido, meus
filhos iam bem, meu ministério prosperava. Teria eu tido alguma
coisa que faltou a eles?
A origem de quase tudo estava no histórico familiar de cada um
de nós. Meus pais tinham casamento sólido, deram-me uma família
estável, ensinaram-me no contexto de uma família comprometida
com Deus. A maioria daqueles jovens não viveu, em seus lares,
a mesma experiência que vivi na casa de meus pais. Faltou-lhes a
referência, o modelo.
Como poderíamos ajudar a nova geração na formação de
famílias saudáveis? Ensinando os valores do Reino dos Céus para
o lar. E a melhor maneira de fazer isso seria gastar muito tempo
com os candidatos ao casamento. Então, decidi trabalhar em
duas frentes: primeiro, ensinar no culto jovem, tudo o que me
fosse possível ensinar, por meio da Palavra e do exemplo pessoal,
sobre trabalho, dinheiro, estudo, caráter, mordomia do corpo,
relacionamentos interpessoais, namoro, sexualidade, casamento e
filhos. Num estágio mais adiantado, o segundo passo: um Curso
para noivos.
Enquanto o Curso não decolava, eu passava o recado por
meio do púlpito, boletim, acampamentos e retiros. Construímos
uma cantina e, ao lado, uma livraria e um gabinete. Ali eu passava
muitas horas diariamente convivendo com os jovens. No momento
considerado como o mais apropriado, anunciei o surgimento do
Curso de Noivos. Convidei três casais para me auxiliar: Ciro e Iara;
Dinamárcia e Valdir; Douglas e Elúsia. Escolhemos um livro texto
para o “start”. O pastor Márcio aceitou meu desafio de determinar
que a partir daí, o templo não seria cedido e nem qualquer pastor
da Lagoinha faria casamento de membros da igreja que não
tivessem sido aprovados no Curso. Desta maneira, os líderes do
Curso de Noivos passavam a ser os únicos que podiam autorizar o
agendamento dos casamentos no templo e com os pastores da igreja.
É claro que houve reações contra essa decisão, mas nos mantivemos
firmes, considerando que o resultado final justificava o ato.
Liderei duas ou três reuniões do Curso. Os auxiliares
escolhidos eram da classe A. Já nos conhecíamos e trabalhávamos
no mesmo ambiente há anos e eu confiava neles.
Lembro-me claramente que depois de um culto, no domingo,
pela manhã, chamei o casal Ciro e Iara e lhes disse: ‘Depois de
orar, eu decidi que vocês dois vão assumir o Curso de Noivos’. Eles
me fitaram com um olhar que, até hoje, não sei se de espanto ou

Pr. Ciro e Pra.
Iara Diniz:
“Entendemos
que casamento
e família são
um dos temas
mais relevantes
apresentados
nas Sagradas
Escrituras.“
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LIÇÕES MINISTRADAS

NO CURSO DE NOIVOS
1.

Herança familiar

10. Criação de filhos

2.

Perdão

11. O que é o padrinho

3.

Finanças

4.

Relacionamento de
namoro e noivado

12. A cerimônia do
casamento

5.

Comunicação

6.

Conflitos - desafios
para um crescimento a
dois

7.

Estabelecendo alvos

8.

Orientações médicas

9.

Liderança / submissão

13. Dicas práticas para Lua
de Mel
14. Vida espiritual - uma
construção sólida
15. Lidando com o
casamento dos filhos
16. Relacionamento com os
sogros
17. Vida sexual

admiração e exclamaram: “Nóóóóóóósssss?!”
Douglas e Elúsia foram embora para Teresina, no Piauí, onde
assumiram o pastorado da Igreja Batista Central. Dinamárcia e
Valdir, à meu lado, dedicaram-se ao discipulado e formação dos
Grupos de Crescimento (Células).
Ciro e Iara, desde então, lideram o Curso de Noivos. Para mim,
prova de que a escolha veio de Deus. A Ele, pois, a glória!
Vinte anos se passaram. Literalmente, milhares de jovens
foram abençoados pelas mãos desse casal e de sua equipe de
trabalho. Seguramente, lares aos montes se livraram de chegar ao
ponto em que chegaram os daqueles meus amigos de mocidade.
Um livro próprio foi escrito, para servir de roteiro aos noivos e aos
ministradores. Centenas de líderes e conselheiros aprenderam novos
caminhos e estão frutificando. O Curso e o material oferecido
instrumentalizam pessoas interessadas a multiplicar essa ação em
qualquer lugar. Valeu!
Depois de quinze anos servindo ao Senhor na Lagoinha, no
dia 1º de janeiro de 2000, assumi o pastorado da Igreja Batista do
Povo (IBP), em Vila Mariana, São Paulo. Permito-me o regozijo por
ter participado ativamente da criação e do acompanhamento desse
Curso durante alguns anos. Parabenizo pela maturidade alcançada.
E mais: em 2004, o casal Drs. Isaque Azevedo Silva e Andreia F. B.
Azevedo Silva, se mudaram de Belo Horizonte para São Paulo e se
tornaram membros da nossa igreja. O Pr. Ciro me informou que
eles ajudavam nas ministrações do Curso Edificando um Novo Lar.
O que fiz? Dei-lhes, logo, a tarefa de criar, em nossa igreja, o mesmo
Curso, que obedece igual princípio de obrigatoriedade. Hoje, não
só a IBP, mas, por meio de nós, várias outras igrejas são abençoadas
por esse Ministério, que semeia os valores de Deus no coração de
jovens que se preparam para constituir novas famílias.
Seja Deus louvado pelas vidas que se dão no ensino do
Evangelho, sem tirar as mãos do arado, para contribuírem na
edificação de famílias que, hoje, servem de exemplo e inspiração;
que despertam esperança e confiança; que levam esta geração a
crer que, independentemente das marcas do passado, por meio de
Cristo, é possível estabelecer um lar estável, que é a morada do amor
e da paz.
Meus parabéns ao Ministério Edificando um Novo Lar. Que
cresçam mais e mais!”

Jonas Neves de Souza
Pastor presidente da Igreja Batista do Povo,
Vila Mariana, São Paulo. Idealizador do Curso de Noivos

CONSELHEIROS
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SOMOS
GRATOS A
DEUS
“Após os dois anos de namoro e
com o casamento marcado, é que
percebemos um grande livramento
de Deus em nossas vidas. Tínhamos
três anos de convertidos, já
havíamos participado de vários
cursos, retiros e encontros; tínhamos
plena comunhão com nossa igreja
e realmente acreditávamos estar
preparados para nos casar. Mas
estávamos enganados! Durante o
Curso de Noivos, desde a primeira
lição, agradecíamos ao Senhor por
ter nos proporcionado esse tão
precioso Curso! Reconhecemos
a mão de poder do nosso
Deus agindo, nos lapidando,
confrontando, ensinando... fomos
muito amados e orientados pelos
nossos conselheiros, Pablo e
Michele. ao final do Curso, éramos
um casal totalmente transformado!
Antes, sonhadores com a felicidade
que todos querem; mas agora,
tendo a certeza que o ‘felizes para
sempre’ se cumpriria na nossa vida!
E dizíamos todo o tempo: ‘o que
teria sido de nós sem o Senhor?

Por que não fizemos o Curso antes!
Teríamos evitado tantos problemas!’
E por sermos tão gratos a Deus,
tão profundamente impactados
por essa obra tão tremenda que Ele
colocou nas mãos dos pastores Ciro
& Iara que, antes de nos casarmos,
já havíamos entendido o chamado
de Deus para nós. Estamos, até
hoje, nesse abençoado Ministério,
procurando acompanhar casais com
a excelência do Senhor, sonhando
com eles, nos importando e também
confrontando em amor ajudando
casais a edificarem seus lares sobre
a Rocha! E assinamos embaixo
quando se fala do Curso de Noivos:
‘esse é o Curso mais importante
de sua vida!’ São três meses que
mudarão e determinarão para
sempre a sua história! Testifiquem!
Edifiquem seus lares em Jesus!
Agradecemos ao Senhor!”’

Fabrício & Marilza Laktim
de Souza
Conselheiros do Curso de Noivos

internacional
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ALÉM DAS
FRONTEIRAS
Os anos passaram e em nosso coração continua o mesmo amor
e a mesma paixão pelo Ministério Edificando um Novo Lar, que
ultrapassou fronteiras, e para a glória do Senhor Jesus, está dando
frutos aqui em Boston/MA – USA

“Aproximadamente vinte
casais já fizeram o Curso
de Noivos e receberam seus
certificados. Cada um destes
casais teve um acompanhamento
individual. Acredito que foi
algo muito bom para eles, pois
foi possível acompanhá-los
mais de perto, ajudando-os nas
áreas mais importantes de suas
vidas, desenvolvendo assim um
trabalho de discipulado.
Temos observado que
aqueles que fazem o Curso,
conseguem resolver os conflitos
e as diferenças de uma forma
mais tranqüila, pois colocam
em prática desde o início
do casamento aquilo que
ouviram na teoria por meio das
ministrações baseadas no livro
Edificando um Novo Lar, dos
pastores Ciro e Iara.
Com treze anos de
casamento e agora com o
fruto do nosso amor – nosso
filho, João Marcos (3 anos)
– mantemos acesa a chama
do conhecimento adquirido
no Curso de Noivos, aí na
Lagoinha. Ministrações como

“Comunicação”, “Perdão”,
“Vida Espiritual – uma
construção sólida” têm sido
fundamentos para a nossa vida.
Assim, agradecemos
muito ao Senhor Jesus pela
oportunidade de compartilhar
deste momento, quando o ENL
completa 20 anos, registrando
nesta revista o quanto o Curso
de Noivos fez e continua fazendo
a diferença em nosso casamento.
Valeu a pena!!! Quem faz, ganha.
quem não faz, perde!
Um grande abraço!
Nós amamos vocês!
Com muito carinho!!!”

Pr. Marcos & Rita Mota
& João Marcos – Boston/
MA – USA

O casal Marcos
e Rita Mota
Ministraram
no Curso de
Noivos da
nossa igreja
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FORMATURA DO CURSO DE NOIVOS

Lições para
além do
altar
Em tom de gratidão e realização, líderes do Edificando um Novo Lar
parabenizam a todos os formandos da última turma do Curso de Noivos
de 2008, com votos de felicitações e todas as bênçãos do matrimônio

Fotos: Sulanio Wendell

Finalizamos no dia 20 de
novembro, o último Curso
do ano de 2008. Na ocasião,
realizamos um lindo culto
de Ação de Graças, com a
formatura dos casais. Já no
primeiro dia do Curso de
Noivos, dizemos aos casais que
o mesmo será muito importante
na vida de cada participante.
Isso porque o Curso tem a
proposta de prepará-los para o
casamento, que deverá durar
“até que a morte os separe” ou
então até a volta do Senhor
Jesus. No decorrer do Curso os
noivos percebem a importância
de fazê-lo para receberem as

instruções baseadas na Palavra
de Deus.
Estavam todos felizes
e radiantes. Ministrantes e
Conselheiros convictos de
terem cumprido mais uma
etapa na vida ministerial. Os
noivos, todos muito bonitos,
felizes por darem mais um
passo, com vias a edificarem um
novo lar para a glória de Deus.
Aos noivos, os nossos
parabéns! Que o Senhor
Deus os abençoe ricamente e
que sejam maridos e esposas
segundo o coração de Deus.
Ciro e Iara
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Momentos de
solenidades do
Culto de Ação
de Graças do
último Curso
de Noivos
realizado no
ano de 2008
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CULINÁRIA & DICAS

DO FOGÃO
À MESA
A arte culinária é feita de pequenos
requintes: dicas, truques e segredos
que as donas de casa vão acumulando
por meio de anos de experiência.
Vejam algumas dicas:

FEIJÃO QUEIMADO
Se o feijão do almoço
ou jantar especial
queimar, não entre em
pânico. Transfira para
outra panela a parte que
não está queimada e
acrescente uma cebola
inteira, com casca,
lavada. Leve novamente
ao fogo, e ele perderá o
gosto de queimado.

Salada
Se quiser saber se a salada
está temperada a gosto,
experimente o tomate,
pois ele absorve mais
tempero do que os outros
legumes e verduras.
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Manutenção da casa
Você, homem, que deseja se casar, mas não tem nenhuma
noção sobre a manutenção da casa, não se desespere. Seguem
algumas dicas:
Economize
Comprando a lâmpada adequada
para cada ambiente. Muita
iluminação em ambientes
pequenos, assim como pouca luz
em ambientes grandes, é prejudicial
à saúde.

FIQUE ESPERTO
Sempre que fizer a troca de
resistência ou na instalação de um
chuveiro novo, deixe a água escoar
com o aparelho desligado, para em
seguida ligar o chuveiro.

LUA DE MEL

Na vida cristã, o casamento começa com a alegria da Lua
de Mel. Seguem algumas dicas preciosas para que a mesma
ocorra perfeitamente:
Evitem
comidas
exóticas

Nada é menos
romântico do que
uma boa “dor de
barriga”.

De malas prontas

Não é tempo de exercitar
a força do marido.
Ao fazer as malas é
preciso pensar nisso e
levar sempre o mínimo
possível.

Cobrimos orçamentos.
Atendemos em todo País!

Av. Cristiano Machado, 1.682 - loja 6 - sala 906
Cidade Nova - Belo Horizonte / MG
Telefones: (31) 3486-5922 / 3484-6924
www.niceconvites.com.br / niceconvites@niceconvites.com.br

