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MENSAGEM PASTORAL

PASSANDO O BASTÃO DA LIDERANÇA ECLESIÁSTICA

Uma das provas do atletismo mais
usadas como metáfora na vida é a
corrida de revezamento por equipes,
com bastão. Em tais provas, quatro
atletas se sucedem correndo uma
determinada distância para
transferir um bastão para o atleta
seguinte da sua equipe, em um
determinado limite de espaço, o que
requer treinamento árduo e sintonia
perfeita para que a passagem do
bastão ocorra de maneira que o
desempenho da equipe se mantenha
em alto nível e não aconteça
qualquer perda de velocidade. Da
mesma forma que na corrida de
revezamento, a expressão “passar o
bastão” é usada como uma metáfora
da transferência da liderança em
diversas situações de trabalho. Como
esta situação se aplica ao trabalho
missionário de plantação de Igrejas?
Vejamos.
Após o discipulado dos crentes e o
treinamento de uma liderança
nativa, o Missionário não deve ser
egoísta na posição de líder da Igreja
nascente. Antes, com altruísmo, e
buscando o bom desenvolvimento do
corpo de crentes que está se
consolidando, o Missionário não
deve ser apenas zeloso do
desenvolvimento da nova Igreja,
mas também ser intencionalmente
engajado no esforço de entregar a
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direção do trabalho aos nativos, tão
logo seja minimamente seguro fazêlo, com o Missionário-plantador
passando a supervisionar os
trabalhos, chegando assim às etapas
finais do Ciclo Paulino de
implantação de Igrejas conforme
vemos no Novo Testamento.
Embora essa transferência de
comando à liderança nativa seja algo
desejável e o correto a ser feito, tal
ação costuma ser muito mais difícil
de realizar do que parece. Em Atos
16.40 lemos que depois que foram
soltos, Paulo e Silas confortaram os
irmãos e então partiram, deixando o
trabalho sob a responsabilidade dos
irmãos da Igreja iniciada por ele.
Mais adiante no mesmo Livro, a
exortação de Paulo aos Presbíteros
de Éfeso vai na mesma direção, pois
ele os orienta e incentiva a que
cumpram com as suas responsabilidades pastorais (At 20.28), até
mesmo porque não mais os veriam
(At 20.25,38).
Pois bem, a Palavra de Deus parece
indicar que não se deve demorar
muito para transferir a condução do
trabalho da Igreja organizada aos
líderes nativos, alcançados pelo
próprio trabalho evangelístico e/ou
missionário, devidamente
identificados e treinados como

líderes no contexto cotidiano da nova
Igreja. Esta fase não deve demorar
muito a acontecer para não provocar
acomodação ou desestimular
aqueles que devem ser preparados
para “receber o bastão”. A palavra
chave para esta fase é entregar.
Paulo e Barnabé depois de terem
implantado novas Igrejas cristãs,
voltavam visitando-as, mantendo
contato com elas e, por que não dizer,
supervisionando o seu desenvolvimento (At 15.36; 18.23).
Naquela época e circunstâncias, esta
foi a forma de acompanhar o
crescimento espiritual daquelas
Igrejas. E este é um princípio
apropriado a ser seguido por nós
ainda hoje, deixando florescer
naturalmente a liderança despertada
por Deus para novas Igrejas locais.
Desta forma, após a liderança nativa
assumir a direção da nova Igreja, o
trabalho missionário ainda não foi
concluído, mas evolui para a etapa do
acompanhamento e supervisão do
desenvolvimento saudável da Igreja
que foi plantada. Dentro de um
sistema eclesiástico conciliar, no
qual as Igrejas locais se agrupam sob
a direção de outras instâncias
superiores, tal supervisão é da
responsabilidade de Concílios
superiores (At 15.2,4,6), cujas
decisões e comando devem refletir
esta supervisão eclesiástica (At 16.4)

para o bom andamento de todas as
Igrejas existentes (At 15.15,19,
24,31), pois as Igrejas locais não
devem ser deixadas à própria sorte,
mas supervisionadas e acompanhadas no seu desenvolvimento
teológico e na sua prática cotidiana
do evangelho. A palavra chave para
esta fase é supervisionar.
Podemos imaginar que o ciclo já se
completou após a transferência
responsável da direção da nova
Igreja para uma liderança nativa
capacitada, ou quando o Missionário
passa apenas a focar na supervisão
assistida do desempenho da nova
Igreja, mas a verdade é que
biblicamente esta Igreja ainda não
está adulta o suficiente para que a
atuação missionária seja
considerada concluída e dispensada
naquele campo.
Um trabalho missionário
responsável requer ainda uma
importante etapa que testemunha a
plena maturidade de uma nova
Igreja cristã, mas o último estágio do
Ciclo Paulino de implantação de
Igrejas será o motivo da nossa
próxima Pastoral.
Aguardo os queridos irmãos e até lá,
mercê de Deus.

Rev. Raimundo M.
Montenegro Neto
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO, 5 de OUTUBRO, terça-feira:
VIRTUAL às 8h30, pelo whatsapp;
PRESENCIAL às 14h30, Salão João Calvino
Motivos de oração para outubro, Mês da Reforma Protestante.
Gratidão:
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas (“conta as bênçãos, dize-as quantas
são...”);
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela bênção da Reforma Protestante e sua importância em nossas vidas;
• Pela bênção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.
Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades Internas;
• Pelos projetos missionários apoiados pela nossa Igreja, pela Junta de Missões Nacionais
(JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pelos nossos Professores da Escola Dominical e pelas crianças;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados, pelos
trabalhadores autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos, etc – Projeto ANA) e
por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelos refugiados ao redor do mundo;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
REUNIÃO PLENÁRIA, 06 de OUTUBRO, quarta-feira, 14h30
ATENÇÃO: A REUNIÃO SERÁ PRESENCIAL APENAS
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária que
será realizada em 06/10, quarta-feira, às 14h30, presencialmente, no Salão João Calvino,
para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade. Contamos com a
participação valorosa das irmãs.
Belo Horizonte, 03 de outubro de 2021.
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente
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BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM”

Continua aberto nosso Bazar.
Tem muita gente aproveitando.
Venha se juntar à SAF neste projeto!!!
BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM” - Em prol do “Projeto Panamá”
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 03/10: Paulo Falcão, Cláudio Murilo, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul Nogueira
Reunião de Oração, segunda-feira, 04/10: Sérgio Maciel
Estudo Bíblico, quinta-feira, 07/10: Tiago Müzel
Sexta Jovem, 08/10: Carlos Galvão
Sábado – 09/10:César e Emerson Ávila
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 daqueles que enfrentam enfermidades, em
razão da pandemia ou não, 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. Se em dias tranquilos 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.
Ore pelo nosso País, pelos governantes, desde o âmbito federal até o municipal, por
todos aqueles que exercem posição de autoridade, ore pela Igreja do SENHOR, pelos
anciãos, crianças, adolescentes, jovens, famílias, enfim, como nos recomenda a Santa
Palavra, ore por todos os homens. Muito pode por sua eficácia a súplica do Justo
(Tg 5.16b).
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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO SALÃO JOÃO CALVINO
A reunião de oração presencial de segunda-feira, das 19h30 às 20h30, acontecerá no
Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos irmãos participantes
deste momento especial de oração que fiquem atentos a esta mudança de local.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30, no Templo.
Para a reunião virtual, 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.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXX
I. O Senhor Jesus, como Rei e Cabeça da sua Igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos
oficiais dela; governo distinto da magistratura civil.
II. A esses oficiais estão entregues as chaves do Reino do Céu. Em virtude disso eles têm
respectivamente o poder de reter ou remitir pecados; fechar esse reino a impenitentes, tanto
pela palavra como pelas censuras; abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do
Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem.
III. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos
ofensores para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho
fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa
profissão do Evangelho e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a
Igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores
notórios e obstinados.
IV. Para melhor conseguir estes fins, os oficiais da Igreja devem proceder na seguinte ordem,
segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da
Ceia do Senhor e exclusão da Igreja.

APP DA IGREJA
O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele 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. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.

CEIA DO SENHOR NO PRÓXIMO DOMINGO
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa da vida eterna na
companhia de Cristo. No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao
derredor da Mesa do Senhor, para participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos,
pois, para este singular momento!
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Nossa Conferência Missionária 2021 ocorrerá no período de 29 a 31/10, mercê de Deus. O
Preletor será o Rev. Daniel Charles Gomes, Missionário no Japão apoiado por nossa Igreja.
Certamente será um momento precioso para todos nós.
Coloque este evento em sua agenda, ore por isso, participe conosco e cresça em graça e no
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que tudo seja feito para a Glória de Deus.
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ELEIÇÃO DE OFICIAIS
Encerrado o período de indicações para o Oficialato da Igreja, o Conselho avaliará os nomes
dos irmãos indicados e consultará os que tiverem sua indicação aprovada. Aqueles que
aceitarem a candidatura serão preparados e conscientizados das responsabilidades do
Diácono e do Presbítero, para serem apresentados à Igreja visando à eleição em dezembro.
Aguardemos em oração.

OUTUBRO, MÊS DA REFORMA PROTESTANTE DO SÉC. XVI
OS CINCO “SOLAS”:
SOLA SCRIPTURA! (SOMENTE A ESCRITURA)
“Quanto amo a tua Lei! É a minha meditação, todo o dia”. (Sl 119.97)
No mês em que celebramos o aniversário da Reforma Protestante do Século XVI, devemos
refletir sobre o nosso amor pela Escritura Sagrada, pois o amor à Palavra está ligado ao
acolhimento dela em nossos corações, deixando que ela direcione nossas decisões e
estabeleça diretrizes para a nossa vida.
O Apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Pastor Timóteo afirmou que “toda Escritura é
inspirada por Deus”. Por ser ela a Palavra de Deus, inspirada e infalível, ela tem autoridade
suprema sobre a nossa vida. Assim, quando nos submetemos à Escritura, deixamos de lado o
“achismo” para então nos rendermos àquilo que Deus diz e ensina por meio da sua Santa e
Bendita Palavra, pois a Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. Não
existe autoridade humana que seja maior que a Bíblia, nem regra de homens capazes de
suplantar seus preceitos e nenhum ensino que possa contradizer algo que ela ensine.
A autoridade da Escritura é a autoridade do próprio Deus em nossa vida. Render-se à
autoridade da Palavra é nos rendermos à autoridade de Deus e dizer que a Escritura é a
Palavra de Deus é dizer que ela tem toda a autoridade. A Bíblia tem a Palavra final para todos
os assuntos concernentes à vida e negar isso é negar a Deus; contradizer isso é contradizer a
Deus, pois ninguém pode dizer que aceita a autoridade da Escritura num ponto e rejeita em
outro; não se pode dizer que se aceita o que ela diz sobre Jesus, mas não o que diz sobre a
criação. Toda a Escritura é a Palavra de Deus, e por isso, está revestida da autoridade de Deus.

PREGAÇÃO EXPOSITIVA
Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Escritura,
faz dele a base do sermão e o aplica à vida das pessoas. Na pregação expositiva o pregador diz
o que a Bíblia diz e não usa o texto como pretexto para dizer o que quiser. Em outras palavras,
um sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua
relevância para a vida dos ouvintes. Isso significa que um sermão expositivo não precisa focar
apenas em um ou dois versículos, mas sim na passagem como um todo, sem omitir seu ponto
principal. Em nossa Igreja primamos pela pregação expositiva da Santa e Bendita Palavra de
Deus.
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SERMÕES EM JONAS
O chamado ao arrependimento e à fé em Cristo sempre marcaram o anúncio do Evangelho.
Após João Batista ter sido preso, Jesus foi para a galileia e pregava: "Arrependei-vos, e crede
no evangelho" (Mc 1.15).
O capítulo 3 de Jonas narra a história de um dos maiores despertamentos espirituais
conhecidos até hoje. Veremos o arrependimento dos ninivitas diante da pregação de Jonas,
apesar do Pregador, pois este capítulo nos ensina que quem produz o verdadeiro
arrependimento e a verdadeira conversão é o SENHOR. Não foi a força do argumento
apresentado pelo Profeta que moveu as pessoas de Nínive, mas sim o arrependimento que
vem de Deus que tocou o coração deles. Deus é quem abre os corações pois “ao SENHOR
pertence a salvação!” (Jn 2.9b)
Neste domingo, mercê de Deus, o Rev. Edson vai expor a parte final do capítulo 3, versos 5 a
10, deste riquíssimo livro. Estude o livro de Jonas e participe conosco desses momentos de
crescimento espiritual.
DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”
O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 mensagens sobre a pessoa mais
importante de todos os tempos: Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal
para ser distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos lares.
O “Cada Dia Natal 2021”, com mensagens dedicadas a contar a incomparável história de
Jesus, tem enfoque especial no tema “A Mensagem da Esperança”, com o objetivo de lembrar
às pessoas que elas não estão sozinhas, que o Pai celestial cuida de nós e nos traz esperança.
O Conselho decidiu adquirir três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao preço
unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Os exemplares deverão chegar em
novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através do Disque Paz, com a
Missionária Suely, telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o “Cada Dia Natal” para presentear a quem você ama.
A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus, lugar de
adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da Palavra do SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos Dominicais para o seu enlevo e crescimento
espiritual.
1º Culto Matutino – 8h (Sem necessidade de inscrição prévia)
2º Culto Matutino – 11h (Com inscrição prévia)
Culto Vespertino – 19h (Sem necessidade de inscrição prévia)
“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos admoestações
e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25)
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, ela faz parte do culto a Deus. Por meio da pontualidade
evidenciamos compromisso com o SENHOR e ela demonstra a boa mordomia do tempo.
Não estamos presos à cultura do atraso, pelo contrário. Como filhos de Deus somos exortados a não
nos conformarmos com este mundo (Rm 12) e isto também se aplica ao uso que fazemos do tempo.
Ser pontual não é ser escravo do relógio, mas demonstra compromisso com Deus no serviço da casa
do SENHOR. Procure chegar antes dos horários dos Cultos, utilizando os minutos que o antecedem
preparando-se em oração para este serviço santo de adoração a Deus.
12 DE OUTUBRO: COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS
NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
"Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar
aquele que o recrutou". (2Timóteo 2.4)
Queridos pais, louvado seja o Senhor Jesus que também recrutou nossos filhos para serem soldados
do seu Exército! Por isso, no dia 12 de outubro, queremos reunir nosso pequeno batalhão no
Acampamento Ebenézer para alguns momentos muito especiais, um dia de celebração e gratidão a
Deus, que tem abençoado e cuidado de nossos pequeninos. Teremos História Bíblica, esquete,
brincadeiras, brinquedos infláveis e muito mais! Por isso não deixe seu filho de fora. Faça já a
inscrição dele.
AVISOS IMPORTANTES:
Serão rigorosamente observados os Protocolos utilizados na PIPBH nos deslocamentos e durante
as atividades.
DA DATA E HORÁRIO:
I. Dia 12 de outubro, das 7h (saída de BH) às 17h (volta do Acampamento).
DO TRANSPORTE:
I. Haverá ônibus saindo da Pça. Israel Pinheiro (Pça. Do Papa), com prioridade para as crianças de 5
(cinco) a 13 (treze) anos que forem sem os pais;
II. Os pais que desejarem poderão levar e trazer seus filhos em condução própria.
DOS CUSTOS:
I. Os custos das crianças serão cobertos pela Igreja;
II. Os pais ou responsáveis pagarão o valor de R$50,00 (cinquenta reais), que deverão ser entregues
ao Rev. Elcio no dia do evento.
DOS FORMULÁRIOS:
FORMULÁRIO 1: Para inscrição das crianças que irão de ônibus (sem os pais).
https://forms.gle/piUoLSVQawA11DuFA
FORMULÁRIO 2: Para inscrição das crianças e seus responsáveis, que irão em condução própria.
https://forms.gle/MmJQP7dD1S4rqBMe8
Obs: Por favor, não deixem de preencher o Formulário, pois é por ele que saberemos o número de
Participantes, para melhor nos organizarmos. MAS NÃO DEMORE, AS INSCRIÇÕES SE
ENCERRAM NESTE DOMINGO, 03/10.
Dúvidas? Procure o Rev. Élcio (31) 98237-5117 ou algum Orientador.
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FILHOS DO PACTO

Louvamos a Deus por este precioso curso que visa o preparo de nossos filhos para
este tão importante passo na caminhada cristã. Temos presenciado várias
profissões de fé de nossas crianças e juvenis.
Nossa Igreja tem procurado conscientizar os pais de que eles são os agentes
primários na educação de seus filhos e também no preparo deles para este
momento, sendo é claro, acompanhado pela Igreja.
Neste Domingo receberemos no culto vespertino, 19h, para a pública profissão de
fé, Raquel Figueiredo Alves, filha de nossos queridos irmãos Vinícius e Izabela.
Que o SENHOR continue abençoando a querida Raquel nesta nova etapa de sua
vida, tendo sempre em mente que o sentimento de dependência do SENHOR é o
que nos torna aptos de carregarmos o nome de “seguidores de Cristo”.
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ANIVERSARIANTES
03/10
Itamar Moutinho Gherardi
Maurilio do Nascimento Nogueira
04/10
Helena Câmara Las Casas
João Vitor Gomes Boy
Stephanie Bastos de Carvalho
05/10
Edmar Dias Werner Costa Martins
Heloiza Suzana Santos Tomelin Coelho
Marcia Melo Cardoso
06/10
Maria de Fátima Melo Costa
Nereu Alberto Nogueira Bastos
Tiago Soares Boaventura
Zilma Rodrigues de Ávila
07/10
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
João Pedro Vitral Soares
08/10
Anna Flávia Lehman Battaglia
Giovani Coutinho Lenza
Luciana Colares Figueiredo
Mateus Fonseca dos Reis
Thiago Couto de Albuquerque Baêta
09/10
Gabriel Catizani Faria Oliveira
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