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MENSAGEM PASTORAL

ENVIANDO OS COMISSIONADOS
O tema da vocação religiosa é comum
e constante na vida da Igreja, mas
ainda pairam muitas dúvidas (e há
muitos equívocos) sobre o assunto,
embora cada geração tenha alguma
medida de compreensão deste
conteúdo.
A prática institucional de orientação
quanto à seleção, preparação e
o r d e n a ç ã o d a qu e l e s qu e s ã o
chamados para o Ministério da
Palavra acaba sendo um filtro
razoavelmente eficaz, mas restrito à
área administrativa da Igreja, por
assim dizer, sem que isso elimine a
deficiência da compreensão do tema
à luz da Bíblia, trazendo muitos
prejuízos às pessoas envolvidas, à
Igreja e a causa do Reino de Deus.
Neste artigo vamos considerar o
primeiro passo no modelo bíblico do
ciclo de implantação de Igrejas
conforme vivenciado pelo apóstolo
Paulo. Faremos isso na esperança de
aumentar nosso índice de acerto no
processo de envio dos vocacionados
por Deus para essa tarefa
fundamental, visando cumprir o
mandamento do Senhor da Igreja
conforme o Evangelho de Jesus
Cristo, segundo Mateus, em seu
capítulo 28, versos 18 a 20.
Como lemos em Atos 13.1-4, para a
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tarefa missionária específica da
expansão da fé cristã pelo mundo a
partir da implantação de novas
Igrejas, a Igreja em Antioquia
identificou, separou e enviou
pessoas devidamente qualificadas
para divulgar o evangelho e iniciar
novas Igrejas.
Sendo assim, o trabalho de
estabelecimento de Igrejas deve ser
dirigido por quem Deus preparou
para isto, não sendo suficiente
apenas o voluntarismo dos que
queiram fazê-lo, conhecimento
teológico saudável, ou mesmo ambas
as coisas juntas; tudo isto é
necessário, mas não é suficiente.
Precisamos de evidências concretas
de que essas pessoas foram
agraciadas por Deus para fazer uma
demonstração clara do conteúdo do
evangelho do nosso Senhor Jesus
Cristo.
Então não é forçoso reconhecer e
enfatizar que, apesar da importância
do testemunho de cada cristão, a
tarefa ministerial da Igreja, tanto sua
manutenção, quanto sua expansão,
requer pessoas habilidosas no
exercício dos respectivos dons
espirituais e o reconhecimento de
tais pessoas não deve ser refém das
subjetividades humanas, tais como o
desejo e/ou o sentimento de ter o

“chamado ministerial”, pois ainda
que tais aspectos sejam importantes,
eles não devem ser determinantes na
escolha dos vocacionados.
Antes, o aspecto mais importante
neste primeiro passo rumo ao
ministério eclesiástico consiste no
reconhecimento por parte da Igreja
(irmãos e liderança) das evidências
das qualificações esperadas para um
obreiro cristão, neste caso,
um missionário ou evangelista
desbravador de novos campos.
Do envio inicial de Paulo e Barnabé e
da ampliação da equipe missionária
para duas, uma composta de Paulo e
Silas e a outra de Barnabé e Marcos,
ainda que este arranjo não tenha sido
feito de forma pacífica (At 15.39,40),
vemos a necessidade de envolvermos
as pessoas adequadas nesta tarefa.
Uma vez constatada a capacitação
divina desta pessoa como um
mensageiro do evangelho, a palavrachave desta primeira fase é
enviar, o que implica todo o
acompanhamento e supervisão de
atividades locais e treinamento e
capacitação eclesiástica específica
para o campo missionário
pretendido.
A negligência nesta fase inicial do
envio dos obreiros costuma trazer
sérios prejuízos às pessoas
envolvidas em todo o processo,
desde aquele que aspira ao envio (e

seus familiares), passando pela
Igreja enviadora e atingindo até
mesmo o campo da missão.
A maioria dos problemas nesta fase
do envio é decorrente de uma
atuação ineficaz (e negligente, às
vezes) da liderança eclesiástica
quanto às etapas prévias de
identificação vocacional e período
comprobatório do chamado
ministerial, na Igreja local. Por outro
lado, uma eventual imaturidade e
inexperiência inicial dos aspirantes
não pode ser confundida com falta de
evidências de capacidades e dons
para a ministração da Palavra e na
cooperação piedosa do aspirante isso
pode ser comprovado pela Igreja
local e sua liderança.
Que Deus nos ajude a sermos
supervisores atentos, bons pastores
dos corações desejosos de servir
proclamando as Boas Novas alhures
e fiéis enviadores dos vocacionados
pelo Senhor, os quais já
devem demonstrar uma santa
instrumentalidade, ainda que
incipiente, à medida que servem ao
próximo na Igreja local com os dons,
habilidades e oportunidades
providenciados por Deus, pois
dificilmente alguém será proveitoso
“lá fora” se já não o demonstra ser no
âmbito da Igreja onde está.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, terça-feira, 23/02
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo)
Principais motivos de oração
• Por nossa Pátria e seus líderes, por nossa cidade e em especial pelos cristãos,
para que tenham liberdade de culto;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança, Pastores, Missionários e
suas respectivas esposas que se dedicam ao trabalho do reino de Deus, pelos
Seminários e Seminaristas;
• Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Presbíteros, Diáconos, Escola
Dominical, Corais e Sociedades Internas;
• Pelo povo do Estado do Amazonas, em especial pela Igreja Presbiteriana de
Manaus, para que nossos irmãos ali possam ser luz e sal diante dos graves
problemas que sobrevieram aos amazonenses;
• Pelas famílias de nossa Igreja ;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais, pelo retorno daqueles que se
distanciaram da fé (mães de oracão);
• Pelo fortalecimento das famílias que enfrentam a enfermidade de algum de
seus entes queridos;
• Pelas famílias que vivenciam o luto;
• Pelos profissionais da área da saúde, em especial os da linha de frente contra a
pandemia;
• Pelo acesso de todos os cidadãos à vacinas eficazes, de acordo com os grupos
de riscos.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
“...Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte.” (2 Co 12.10)
Não consigo ser forte e poderoso em situações de risco, ameaçadoras, ao
enfrentar provocações e tentações, pois o “eu” é mais forte, a carne é mais forte,
a oferta do pecado é mais forte, as potestades do ar são mais fortes. Mas Deus
insiste com os crentes: “Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos
que esperais no SENHOR” (Salmo 31.24). Também falou a Josué, mais de uma
vez, quando este assumiu o posto de Moisés e tinha diante de si um desafio
enorme: “Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR,
teu Deus, é contigo por onde quer que andares.” (Js 1.9).
As coisas são difíceis e às vezes parecem impossíveis, mas o crente precisa saber
que é o Senhor que os torna fortes, pois assim diz o Salmo 118.14: “O SENHOR é
a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou.”
A sensação de fraqueza absoluta não é saudável se ela não nos levar a depender
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da graça de Deus. Paulo teve o privilégio de aprender essa lição em vários
momentos. Primeiro, ele aprendeu que as nossas fragilidades são um solo
apropriado para a força de Deus: “A minha graça te basta, porque o poder se
aperfeiçoa na fraqueza” (2Co 12.9). Depois, Paulo entendeu que a verdadeira
coragem nasce na confiança em Cristo: “Tudo posso naquele que me fortalece.”
(Fp 4.13). Minha oração é que o Senhor seja a matéria prima para nossa força.
Adaptado de “Onde nascem os fortes?”, no livro “Refeições Diárias”, Editora
Ultimato.
Colaboração do Departamento Rosa Ziller

NASCEU SOPHIA, HERANÇA DO SENHOR
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento da netinha do Pb. José Carlos e da
nossa irmã Ivanete, Sophia Maciel Ferreira Santos, ocorrido no último 12/02, filha
de nossos irmãos Fernando e Jéssica, hoje residentes em São Paulo (SP). Sophia
chegou pesando 2,930Kg e medindo 49cm. Parabenizamos a querida família!

BATISMO INFANTIL
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino, a pequena Lia
Doehler Pessôa, filhinha de nossa irmã Beatriz Valadão Doehler Pessôa e seu
esposo Vicente Repolês Oliveira Pessôa. Louvamos a Deus pela vida preciosa da Lia
e rogamos ao Senhor que à semelhança de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura
e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).

SERMÕES EM ECLESIASTES: VALORES versus FUTILIDADES.
Qual a importância da prudência em nossas vidas? Quais os perigos da falta de
diligência?
Diligência, ousadia, prudência, trabalho, inteligência, são ingredientes do sábio
para viver bem debaixo do sol.
No Culto Matutino deste domingo, mercê de Deus, iniciaremos a análise do
Capítulo 11, versos 1 a 8. Convidamos você a mergulhar no estudo comprometido
dos doze capítulos deste livro da chamada Literatura Sapiencial e se deixar instruir
pela Santa e Bendita Palavra de Deus. Que o SENHOR continue nos abençoando
neste objetivo e nos concedendo crescimento espiritual para a Honra e a Glória de
seu Excelso Nome. Oremos e participemos!
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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)
Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se
recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas
constantes intercessões.
Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, “sem
cessar” e se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em tempos
de pandemia! 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 19h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, às segundas feiras em
novo horário: das 19h às 20h. Todo o Protocolo de segurança sanitária já utilizado
nos cultos será observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos
que puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Às segundas feiras das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos grupos de
whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco
deste momento de enlevo espiritual.
QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma
presencial, no horário tradicional 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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EXAME DA CLASSE DE CATECÚMENOS
No domingo passado tivemos a alegria de receber parte dos alunos que concluíram
a classe de catecúmenos, para o exame do Conselho. Foram momentos de grande
edificação para aqueles irmãos e para os Oficiais que participaram do exame,
atuando em duplas, com grupos de até seis candidatos. Todos ficaram com a
certeza de que a mão abençoadora do Senhor da Igreja esteve sobre a classe ao
longo do curso, bem assim nos ricos momentos do exame.
A cerimônia de Pública Profissão de Fé, quando aqueles irmãos serão recebidos
como Membros Comungantes, ocorrerá no Culto Vespertino do domingo 28/02.
Rogamos ao SENHOR que continue a sustentar e fortalecer esses irmãos em sua
caminhada a serviço do Reino e que esta mesma bênção esteja sobre os Presbíteros
Rubem e Valério, Professores da Classe.

APP DA IGREJA E BOLETIM
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e demais visitantes que
assim o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de
nossa Igreja pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de
aplicativos para telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”. O aplicativo inclui a
Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim semanal da Igreja, além de notícias,
comunicados e versículos bíblicos diários.
O Boletim é o órgão oficial de comunicação da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte (PIPBH). Aqui são publicados os assuntos de interesse da
comunidade dos santos que congregam na PIPBH de maneira clara, trazendo
informações das diversas atividades da Igreja, bem assim a Palavra Pastoral, onde
somos levados a refletir em assuntos importantes para nosso crescimento
espiritual, à luz da Palavra de Deus.
Não deixe de ler o Boletim para manter-se informado da vida da nossa querida
PIPBH.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, entendemos ser ela também parte do
Culto prestado a Ele. Procure chegar antes dos horários dos Cultos e utilize os
minutos que os antecedem preparando-se, em oração, para participar deste serviço
santo, dedicando-se a cultuar a Deus de maneira conveniente.
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ESCOLA DOMINICAL 2021
Amados irmãos, aprouve a Deus que a Escola Dominical (ED) começasse o
programa de 2021 por meio virtual prioritariamente, e o faremos na certeza de que
a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Assim, iniciamos as atividades, com alegria e confiança na graça do nosso Senhor
Jesus Cristo, com exceção das Classes de Apologética, com os Pastores, de Teologia
Paulina, com o Pb. Marcos Vieira, e de Catecúmenos com os Presbíteros Rubem e
Valério, que iniciarão suas atividades posteriormente, em data a ser comunicada à
Igreja.
Esperamos em Deus que toda a oportunidade de conhecimento de Sua Palavra
redunde em louvor e glórias a Ele e transforme o nosso viver.
Registramos abaixo a classe de 8 a 10 anos em sua aula de domingo passado. Vejam
que bênção!
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações".
Sl 46.1
Foi chamado à presença do Senhor, na sexta-feira 12/02, aos 79 anos, o
Rev. Eles Rodrigues de Oliveira, irmão do Presbítero e Evangelista João
Rodrigues de Oliveira. O Rev. Eles morava em Contagem, no Bairro
Industrial. Pastor Jubilado, sua última Igreja foi a Igreja Presbiteriana do
Bairro Itatiaia. Deixa sua esposa, Esther Eller de Oliveira, filho, Alex
Rodrigues Eller e a nora, Andréia. Louvamos a Deus pelo ministério do
Reverendo Eles, em especial em solo mineiro e capixaba. Sua liderança no
Presbitério Norte de Belo Horizonte (PNBH), atuando também nas
Secretarias Presbiteriais e Sinodais sempre evidenciou zelo, firmeza
doutrinária e desejo de servir ao SENHOR. Vai à frente de nós, descansa de
suas lutas terreais e goza das delícias eternas preparadas para aqueles que
amam ao Senhor Jesus Cristo.
Três dias após o falecimento do Rev. Eles, o SENHOR chamou à sua
presença, o seu irmão, Gerson Rodrigues de Oliveira, aos 90 anos. Viúvo
recente (sua esposa Amantina falecera no ano passado), Gérson era
Presbítero e serviu à Igreja Presbiteriana de Mantenópolis (ES) por sessenta
anos ininterruptos, deixando, portanto, um precioso legado de serviço ao
Reino de Deus. Deixa filhos e netos pelos quais pedimos as orações dos
irmãos.
Nossos sinceros sentimentos e solidariedade à querida família e orações ao
Pai Eterno para que Ele sendo o Pai de misericórdias e Deus de toda
consolação, suavize a dor da separação com seu bálsamo de consolo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE
O Presbitério Belo Horizonte (PBHZ) reuniu-se ordinariamente no período
de 18 a 20 de fevereiro em nossa Igreja. Os Presbíteros representantes do
Conselho de nossa Igreja ao PBHZ são nossos irmãos Celso (Titular) e
Valério (Suplente). Que Deus abençoe nosso PBHZ.
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PÁGINA DA ASPACAM NA INTERNET
É com grande satisfação e gratidão a Deus que a Diretoria da Ação Social
Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes (ASPACAM) comunica o lançamento
da página da instituição na internet, contendo informações sobre a história, visão,
missão e valores, projetos e atividades desenvolvidas (CRC, AEI, etc.), parceiros,
depoimentos, fotos, notícias, informações de como participar do trabalho
(parceria, doações, voluntariado) e muito mais.
Agradecemos aos seguintes parceiros, que com sua contribuição possibilitaram
esta conquista:
• Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH);
• Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil (CAS/IPB);
• Literacy and Evangelism International (LEI) e
• Sociedade Auxiliadora Feminina da PIPBH (SAF)
Para saber mais, acesse www.aspacam.org.br e conheça a ASPACAM. Junte-se a
nós, ajudando-nos na prática das boas obras. A Deus seja dada toda honra e glória.

SEXTA JOVEM
“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em
vós, e tendes vencido o Maligno.” (1João 2.14b)

A Sexta Jovem é uma atividade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte que tem por objetivo reunir jovens e adolescentes para cultuar ao Deus
Trino, estudar Sua Bendita Palavra e promover a santa comunhão e interação do
Povo de Deus. Jovem, você é nosso convidado especial. Ore por esse momento,
convide seus amigos e venham se juntar a nós!
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ANIVERSARIANTES

21/02
Gladson Fagundes Fernandes
Raquel Soares Bandeira
22/02
Gabriel Galante Boson
Jônatas Ribeiro Tonholo
Marina Caires Terenzi Pinto de Oliveira Santos
Oliver Baumgratz Câmara
Silvia de Assis Lopes
23/02
Armando Melillo Filho
Cláudia Falci Grassi
Débora Santos Carvalho Barbosa
Gustavo Alberto Novais Cabaleiro
Heitor Câmara Las Casas
Kátia Cristina Gherardi Ribeiro
Marcus Renato Martins Nogueira
24/02
Ruth Brigagão do Nascimento Pereira
25/02
Alice Grossi Pena
Lucas Pitta Maciel
Rodrigo Cabaleiro Cortizo Freire
Simone Carvalho Quadros Rosa
Thais Helena Martins Rocha Eller Miranda
26/02
Murielle Bastos Matos Eller
27/02
Ana Luisa Peixoto Silva
Ana Teresa Silva Furtado
Juliana Picorelle da Cruz
Mateus Randolpho Costa Galvão
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1. Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
2. Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
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

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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5. Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
7. Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
8. Plantação de Igreja – Bairro
Bandeirinhas – Betim-MG
Parceria IP Luz e Vida - Betim
Supervisão: Ministério de Missões
9. Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões
11. Plantação de Igreja em Conceição
do Mato Dentro-MG
Parceria IP Guanhães
Supervisão: Ministério de Missões

