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MENSAGEM PASTORAL

O QUE QUERES QUE EU TE FAÇA?

"E foram para Jericó. Quando ele
saía de Jericó, juntamente com os
discípulos e numerosa multidão,
Bartimeu, cego mendigo, filho de
Timeu, estava assentado à beira do
caminho e, ouvindo que era Jesus, o
Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de
mim! E muitos o repreendiam,
para que se calasse; mas ele cada
vez gritava mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim! Parou
Jesus e disse: Chamai-o.
Chamaram, então, o cego, dizendolhe: Tem bom ânimo; levanta-te,
ele te chama. Lançando de si a
capa, levantou-se de um salto e foi
ter com Jesus. Perguntou-lhe
Jesus: Que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: Mestre, que eu
torne a ver. Então, Jesus lhe disse:
Vai, a tua fé te salvou. E
imediatamente tornou a ver e
seguia a Jesus estrada fora"
(Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Marcos, cap. 10, versos 46
a 52).
A pergunta do nosso Senhor Jesus
Cristo ao cego mendigo Bartimeu
chega a constranger o leitor bíblico
pela sua obviedade, pois viver no
desamparo e na marginalidade
mendicante era como cumprir uma
sentença perpétua de exclusão
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social, agravada pela luta para
sobreviver, dependendo da
benevolência dos transeuntes.
Alguém que algum dia já tivesse
enxergado, experimentaria uma
enorme diferença na sua qualidade
de vida, caso voltasse a enxergar, o
que não apenas lhe aumentaria a
possibilidade de gerenciar melhor
sua vida, livrando-se da
mendicância, mas também lhe
devolveria prazeres do deleite visual
de apreciar belas obras naturais,
belas imagens, obras
arquitetônicas, pessoas, etc.
Certamente Deus não precisa que
lhe informemos sobre nada, pois ele
tudo conhece. Ele também não
depende de nossa habilidade na
oração para nos assistir, pois ele é
"aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo
quanto pedimos ou pensamos..."
(Ef 3.20). A razão essencial do seu
convite para expressarmos nosso
d e s e j o v a i a l é m d a
instrumentalidade essencial da
oração, "Pois todo o que pede
recebe; o que busca encontra; e, a
quem bate, abrir-se-lhe-á" (Mt 7.8).
Tal convite divino é uma
oportunidade da graça para

expressarmos nossas dores e
anseios diante do Pai provedor, que
é infinitamente melhor do que o
melhor de nós, como nos lembra
Cristo em Mateus 7.9-11: "Ou qual
dentre vós é o homem que, se
porventura o filho lhe pedir pão, lhe
dará pedra? Ou, se lhe pedir um
peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se
vós, que sois maus, sabeis dar boas
dádivas aos vossos filhos, quanto
mais vosso Pai, que está nos céus,
dará boas coisas aos que lhe
pedirem?".
O outro grande benefício da oração
é a oportunidade de desnudarmos o
coração para a cura da nossa alma,
mesmo quando o pedido é por uma
cura do corpo, por que sem o
acompanhamento e a assistência
deste atento, poderoso e amável
ouvinte a nos auxiliar nesta
sondagem do coração, facilmente
nos tornaríamos escravos dos
nossos desejos, especialmente dos
legítimos, uma vez que os ídolos
potencialmente mais
escravizadores são os anseios
legítimos quando se assentam no
trono da nossa alma. Mais do que
"sim" em respostas às nossas
petições, necessitamos do ouvido
atento do perfeito acolhedor de
nossas orações, da sua sondagem
graciosamente reveladora sobre o
nosso coração e da sábia resposta
dos seus lábios a nós dirigidas pela

sua Palavra, que embora
exaustiva em tudo
gostaríamos de saber ou
suficiente em tudo
necessitamos escutar.

não seja
o que
ouvir, é
o que

Que o Eterno Deus em sua infinita
graça e misericórdia nos atraia a ele
de tal forma que nossas orações
expressem dependência de sua
graça em tudo, manifesta a nós em
Cristo e comunicada pelo Espírito
Santo, a ponto de sermos capazes de
orar como fez o rei Davi no Salmo 19,
versos 11 a 14: "O temor do Senhor é
límpido e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente, justos. São
mais desejáveis do que ouro, mais
do que muito ouro depurado; e são
mais doces do que o mel e o destilar
dos favos. Além disso, por eles se
admoesta o teu servo; em os
guardar, há grande recompensa.
Quem há que possa discernir as
próprias faltas? Absolve-me das
que me são ocultas. Também da
soberba guarda o teu servo, que ela
não me domine; então, serei
irrepreensível e ficarei livre de
grande transgressão. As palavras
dos meus lábios e o meditar do meu
coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e
redentor meu!".
Rev. Raimundo Monteiro
Montenegro Neto
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
" Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o
amor." (1Co13.13)
No novo quadriênio da SAF esse versículo é destacado, enfatizando o amor entre os sentimentos
de fé e esperança.
E o que é o amor? O amor é um dom de Deus e é a base de todo relacionamento saudável. Muitas
pessoas não sabem como se manifesta o amor de Deus e de que modo ele age em nossas vidas, e é
fundamental entender esse amor e a sua importância. Além disso, devemos reconhecer que ele é
incondicional, ou seja, não depende de nossos esforços.
O amor de Deus não é algo fácil de ser explicado, afinal, Ele é o próprio amor e por mais que
definições possam ser apresentadas, só o entendemos de maneira completa quando o
experimentamos em nossa vida.
A Bíblia coloca o amor como um dos atributos de Deus, porém, isso não significa que é apenas uma
qualidade ou adjetivo que possa ser acrescentado, pois os atributos de Deus são características
que O definem, sendo impossível separá-los. Em 1 João 4.8, o Apóstolo escreve que Deus é amor,
demonstrando que o amor é parte do caráter divino, sendo eterno, infinito, soberano e
incondicional. Não precisamos fazer nada para que Ele nos ame. Ele simplesmente nos ama.
Reuniões Presenciais:
Oração; terça-feira às 8h30 e 14h30, na Sala da SAF.
Plenária:
Quarta-feira às 14h30. Aguardamos as Sócias e convidadas para juntas desfrutarmos de uma
tarde abençoada.
Aniversário da SAF
Agende esta data: 24 de agosto. Comemore e louve a Deus por mais este aniversário da nossa
Sociedade.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje: Saul Nogueira, César, Paulo Falcão, Mateus, Sérgio Maciel, João e Vinícius Alves
Reunião de Oração, amanhã - 01/08: José L. Espeschit
Estudo Bíblico, quinta-feira - 04/08: José Maria
Sexta Jovem, 05/08: Lucas
Sábado, 06/08: Paulo Gibram e Rubem Pacheco

HERANÇAS DO SENHOR
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Liz Ramos d’Alcântara, no dia 24/07,
filha de nossos irmãos Fabiano e Flávia. Liz chegou pesando 3,725Kg e medindo 52cm.
Também com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Luiza Vitória, no dia 25/07,
filhinha do Guilherme e Priscila, netinha de nossos irmãos Diác. Natanias e Guilhermina.
Luiza Vitória nasceu em Carangola MG, pesando 3,900 kg.
Parabenizamos às queridas famílias, desejando que Liz e Luiza Vitória, à semelhança de
Jesus, cresçam em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).

ESCOLA DOMINICAL: CLASSE DE JOVENS
“Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele
seja a glória, tanto agora como no dia eterno” (2Pe 3.18).
No dia 17 passado, pela graça de Deus e com muita alegria, encerramos a Classe de Jovens
da Escola Dominical do primeiro semestre, período no qual abordamos os temas “Um
Breve Estudo do Pacto”, conduzido pelo Rev. Eduardo e “Os desafios do jovem cristão na
sociedade atual”, conduzido pelo Pb. Glauberson. Cremos que foram momentos de
edificação e uma ótima oportunidade para debater questões de relevância teológica e
prática para nossa mocidade.
Os próximos temas são “Encontrei Jesus numa festa de Israel”, a cargo do Pb. Glauberson e
“Membros uns dos outros”, com o Rev. Eduardo.
Convidamos os jovens para participar conosco deste espaço de debate e crescimento.
Contamos com a participação de todos a partir de 07/08.
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ESCOLA DOMINCIAL: CLASSE “DOUTRINAS DA GRAÇA”
Dos ídolos para Deus; O batismo com o Espírito; Vida de oração; Compartilhando a Fé.
Estes e outros doze temas são abordados na Classe de “Doutrinas Estruturais da Graça”,
que começa uma nova turma hoje, na Sala 412 (4º andar).
Destinada preferentemente àqueles que concluíram a Classe de Catecúmenos, mas que
pode ser frequentada por qualquer membro, a Classe de “Doutrinas Estruturais da Graça” é
conduzida pelos Presbíteros Valério Márcio e Ilton Elias.
Aguardamos os irmãos e pedimos orações à Igreja pelo desenvolvimento deste Curso.

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
DESAFIOS DE UM HOMEM CRISTÃO
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.” (Salmo
119:105).
A maioria dos homens sente o peso de ser o provedor da família, de tentar ser um
bom marido e pai, de resistir às tentações de um mundo que visa arrastá-lo para
baixo. Lidar com as pressões da vida moderna tem levado muitos homens a crise
existencial e espiritual, numa sociedade onde as expectativas mudam a cada
instante, onde se impõe a competição, levando muitos a depressão e ao desânimo.
Para resistirmos a esta situação precisamos nos voltar para a Palavra de Deus, onde
estão os princípios que nos asseguram vitória sobre as filosofias deste mundo e onde
está nossa verdadeira identidade.
Ali, entendemos o propósito do Senhor para nossa vida e somos capacitados a
colocar em prática os dons recebidos d'Ele, entendendo nossa missão, colocando a
vontade Deus acima de tudo o que nos faz sentirmos realizados aqui nesse mundo.
Que Ele cresça e nós diminuamos. Diante de tudo isso, devemos lembrar que o
evangelho de Jesus é a mensagem mais preciosa que Deus deixou para o homem.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal.
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Procure a
Diretoria para incluí-lo no nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de
oração e programações;
2. Oremos por nossos Diáconos, Presbíteros e Pastores;
3. Convidamos para o Culto na Congregação Nova Suíça, domingo 21/08, às 17h30,
quando nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração;
4. Reserve a data de 26/11 (sábado) para participar do 1º Encontro de Homens da
PIPBH, no Acampamento Ebenézer. A programação será imperdível. Oremos desde
já.
6

A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra." (2 Cr 7.14)
Os Reformadores diziam que a confiança em que nossas orações serão respondidas não
surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós. Na vida dos crentes a fé e a
esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir “com fé, em nada
duvidando” (Tg 1.6). Isto significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por
causa de Cristo e do Pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela o compromisso que
Deus fez conosco. Assim, os crentes se aproximam de Deus confiantemente, com ousadia e
entusiasmo, porque essa confiança é necessária à verdadeira invocação, que se torna a
chave que nos abre a porta do Reino dos Céus.
Continuemos nossas intercessões em favor dos enlutados, desempregados, dos irmãos que
enfrentam enfermidades, sejam a Covid ou outras. Recomenda-nos a Palavra de Deus a
orar uns pelos outros, e ainda mais, a orar “sem cessar” e se em dias comuns somos
convocados à oração, quanto mais nesses tempos difíceis.
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois na intercessão
apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso
exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
"E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma
de vossas necessidades." (Fp 4.19)

SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a seguir
os horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WahtsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no
horário das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão
acompanhar os Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.
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LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja e são enviados para os e-mails dos
Membros ou para qualquer pessoa que desejar recebê-los semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, informamos que ele está disponível nas lojas
virtuais de aplicativos para telefones móveis. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” em
qualquer dessas lojas. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos bíblicos diários, o Hinário
Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as Liturgias dominicais, além de notícias e
comunicados urgentes, como por exemplo Notas de Falecimento.
Caso não tenha e-mail, nem possa “baixar” o aplicativo, temos a opção do Boletim
impresso, disponível à porta da Igreja, juntamente com as Liturgias dos Cultos.
É importante que você leia o Boletim para conhecer os fatos da vida da nossa amada Igreja.
Sem desmerecer estes tempos de redes sociais e comunicações rápidas, o Boletim é o
ÓRGÃO OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA IGREJA, feito com muito carinho e dedicação
para uma informação clara e segura à Congregação da PIPBH. Além disso, no Boletim você
encontra a “Palavra Pastoral” para sua edificação e crescimento no conhecimento do
Senhor Jesus. Portanto, leia o Boletim e seja informado e abençoado.

POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA?
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio dela. A vida
cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem esperar e desejar o
mesmo.
• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos Apóstolos e você
verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja consigo mesmo.
• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma refeição
para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1Co 11.20, 33). Ao se tornar membro da
Igreja, você tem acesso à Ceia do Senhor, verdadeiro banquete espiritual.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade. Entendemos que esta atitude também é uma forma
de honrar a Deus quando lhe prestamos Culto. Procure chegar com antecedência e utilize os
minutos que antecedem o culto para se preparar em oração para, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus de maneira conveniente e agradável a Ele.
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NOVA CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
Para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam se tornar membros comungantes,
temos a Classe de Catecúmenos, onde ministramos aulas com as principais doutrinas bíblicas,
segundo a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), com vistas à pública Profissão de Fé.
Nesta Classe você conhece nossa identidade como Igreja de Cristo, desde as origens da IPB na
Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, forma de Culto e convicções
doutrinárias.
Aos interessados em participar da Classe no segundo semestre, informamos que o início das
aulas será no domingo 24/07, não sendo necessária inscrição prévia, bastando dirigir-se à Sala
301 (3º andar), no horário da Escola Dominical (09h30).
Aguardamos você com muita alegria!

NOTÍCIAS DO CAMPO MISSIONÁRIO DO PANAMÁ

“...assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu
farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê
forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te
ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bemsucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então,
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não to mandei eu? Sê forte e corajoso;
não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.”
(Js1.5-9)
A Comissão de Missões teve uma abençoada reunião com o Rev. Raimundo e D. Veridiana, no
primeiro retorno da família Montenegro ao Brasil após a ida ao Campo Missionário do Panamá.
A família Montenegro está no início da realização de um projeto missionário de três anos,
aprovado pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT), focado na cooperação
ministerial com o trabalho no Panamá, visando sua consolidação, bem como lançar os
fundamentos para uma futura Base da APMT na região da América Central e Caribe.
Louvamos a Deus porque em todo o tempo Ele tem demonstrado Sua bondade para com os Seus
servos, visto que nossos irmãos já estão bem acomodados, se adaptando à cultura e ao clima
daquele país. Conheceram a equipe de Obreiros que está naquele Campo, assim como os fiéis
que já se reúnem num Ponto de Pregação, sendo a maioria deles estrangeiros. Nossos irmãos
estão buscando a obtenção do Visto de Permanência Definitivo e já estão colaborando para a
constituição da Igreja Presbiteriana do Panamá. Além disso há o desafio do aprendizado do
idioma, condição necessária para facilitar os trabalhos. Eles retornarão ao Panamá em agosto.
Continuemos nossas intercessões para que Deus abençoe ricamente nossos irmãos nessa
empreitada santa no Panamá.
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ANIVERSARIANTES
31/07
Marco Aurélio Laguárdia
Patricia Mesquita Nunes
01/08
Ana Lívia Oliveira dos Reis
Marco Antonio Xambre de Oliveira Santos
02/08
Alexander de Castro Bottaro
Alice Oliveira dos Reis
Daniel Carneiro Rocha
Elizabeth Machado de Faria
Eurico Coutinho Lenza
Filipe Pereira Rodrigues
03/08
Miriam Cristina de Oliveira
04/08
Cristiane Bernardes Ferreira Cunha
Elberth Nogueira Bernardes
05/08
João Marcos Balthazar dos Santos Freire
06/08
Rafaela Juliana Lutes Carneiro
Raquel Figueiredo Alves
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
DÍZIMOS E OFERTAS
"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
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

