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MENSAGEM PASTORAL

OLHOS PARA ALÉM DOS MONTES
“O meu socorro vem do SENHOR
que fez os céus e a terra”.
(Salmo 121.2)
Em dias de preocupações, devemos
mais do que nunca fixar os nossos
olhos para além dos montes, onde
certamente encontraremos aquele
que criou não somente os montes,
mas o mundo e sustenta a todos nós.
Uma análise acurada do Salmo 121
nos revela mais do que proteção
física; também nos mostra proteção
espiritual, pois o Senhor guarda não
somente nosso corpo, mas também
guarda a nossa alma.

precaver, estarmos atentos, bem
informados, afinal, como afirmou o
Apóstolo Paulo, nós temos a mente
de Cristo (1Co 2.16).
Deus nos concede inteligência para
seguirmos as orientações dos
profissionais de saúde, que ele
mesmo levanta para o bem da
sociedade; porém, como crentes no
SENHOR, mais do que nunca
precisamos ORAR, clamar, jejuar e
reconhecer a soberania de Deus em
tudo e em todos.

O Profeta Isaías diz que o SENHOR é
quem nos carrega no colo (Is 40.11) e
estar no colo do SENHOR significa
proximidade, dependência, gratidão
e sobretudo, confiança e descanso.

É necessário estarmos atentos e em
oração para que o Deus
misericordioso nos dirija nos
caminhos de sua Palavra. Portanto,
como Igreja do SENHOR, não
podemos deixar de orar pelas
autoridades quanto às decisões para
o momento que vivemos e enfrentar
os desafios com súplicas, em oração,
com o espírito de compaixão pelos
outros, com paciência, obediência e,
acima de tudo, com esforços para
sempre buscar a verdade dos fatos,
em oposição a conjecturas,
especulações e expectativas
catastróficas, afinal, o amanhã
pertence ao SENHOR.

Nestes dias turbulentos, em que
enfrentamos o surto pandêmico do
coronavírus, precisamos nos

Em Mt 6.27, Jesus pergunta: “Qual
de vós, por ansioso que esteja, pode
acrescentar um côvado ao curso de

A proteção é algo vital para um
peregrino, e como forasteiros que
somos, pois aqui não é nosso lar
eterno, necessitamos do cuidado
daquele que tem todo o poder,
daquele que verdadeiramente pode
nos proteger, que nos segura pela
mão e nos conduz à vitória, em
triunfo, guardados por Ele mesmo.
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sua vida?”. Seja ao sair para os
nossos afazeres ou ao regressar às
nossas casas, ao nosso repouso,
estejamos certos de que o SENHOR é
a fonte de nosso auxílio. Uma fonte
segura!
Por isso, elevemos os nossos olhos
para além dos montes e
contemplemos o Bondoso Protetor
de Israel, nosso guarda fiel. Que
possamos nos prevenir, orar e
confiar, reafirmando nossa fé, assim
como o salmista: “Elevo os olhos
para os montes: de onde me virá o
socorro? O meu socorro vem do

SENHOR, que fez o céu e a terra. Ele
não permitirá que os teus pés
vacilem; não dormitará aquele que
te guarda. É certo que não dormita,
nem dorme o guarda de Israel. O
SENHOR é quem te guarda; o
SENHOR é a tua sombra à tua
direita. De dia não te molestará o
sol, nem de noite, a lua. O SENHOR
te guardará de todo mal; guardará
a tua alma. O SENHOR guardará a
tua saída e a tua entrada, desde
agora e para sempre (Sl 121)”.
Amém!
Rev. Edson Costa Silva

SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
08 de março, DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Uma singela homenagem da SAF às mulheres de nossa Igreja:
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“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1)
REUNIÕES DEPARTAMENTAIS - Queridas irmãs, fiquem atentas ao dia e
horário da Reunião do seu Departamento neste mês. Acompanhe pelo grupo de
whatsapp e participe.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 09/03, terça feira - Cada Departamento
escolherá o melhor horário para o grupo:
Principais motivos de oração no mês de março:
• 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 oração);
• 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:
QUE TIPO DE MULHER É VOCÊ?
1. Mulher que duvida das promessas? Observem a atitude de Sara em
Gn 18.9-11. Agora observem as "Saras" de hoje. Será que na idade que estou
ainda conseguirei alguma coisa? O meu marido se converter, o meu filho parar
de dar trabalho e conseguir ser alguém na vida? Será? Será que algum dia
vamos conseguir prosperar e sair dessa crise financeira? Será que tudo isso é
possível?
2. Mulher cooperadora? Observem Priscila nos tempos em At 18.2. E hoje
como são as “Priscilas”? Agradeço a Deus por poder ajudar os Seminaristas que
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tanto precisam, os Missionários, tão distantes, oferecendo a minha
cooperação, orando por eles, ajudando financeiramente, colocando minha
casa à disposição e sendo hospitaleira? Enfim, eu coopero para que a obra de
Deus cresça?
3.Mulher que olha para trás? Nos dias de hoje, como se comportaria a
“mulher de Ló” (Gn 19.25-26)? Às vezes era melhor quando eu estava no
mundo, não passava por tantas situações difíceis? Além do mais, as pessoas
parecem que vivem me vigiando no falar, andar, vestir. Agora é uma vida só de
oração, ir à Igreja... Me falaram que, se eu olho tanto para trás, posso virar uma
estátua de sal...
4. Mulher escolhida para ser portadora de grandes benefícios? Observe
Maria ao receber a visita do anjo em Lc 1.31-38. E na atualidade, eu estou
convicta de que o Senhor quer que eu faça a vontade dele, servindo-O,
louvando-O, levando as boas novas ao mundo, participando dos trabalhos da
Igreja, visitando os enfermos, sendo zeladora da casa dele, intercessora,
frequentando mais os Cultos, evangelizando os vizinhos, dando bom
testemunho, contribuindo financeiramente? O Senhor está me confiando uma
grande missão. Eu sou capaz de dizer “aqui está a tua serva, cumpra em mim a
tua vontade”, ajude-me a cumprir essa tarefa?
5. Mulher que ama mais o seu trabalho que a Deus? Veja o texto de Lc
10.38-40. Nos dias atuais, como priorizo as coisas de e para Deus? Ó Deus! hoje
não vai dar para ir à Escola Dominical, tenho tanta coisa para fazer, tenho que
arrumar a casa...hoje é o único dia que tenho para passar roupa... E o almoço?
Nem comecei! Não vai dar para ficar sentada duas horas na Igreja com tanta
coisa para fazer em casa. À noite, se não estiver cansada, irei ao Culto.
6. Mulher de beleza interior? Observe o texto de Rt 1.16-17. Minha irmã, se
necessário for, irei com você de madrugada na fila do INSS, passarei a noite
toda te consolando, caso haja luto em sua casa. Permita-me ajudá-la a carregar
seu fardo; ajudarei quando estiveres enferma, arrumando a sua casa; orarei
quando perceber que estás fraca na fé. Sabe por quê? Porque o teu Deus é o meu
Deus.
Com qual dessas mulheres você se identifica? Oremos, pedindo a Deus que
fortaleça nosso caráter.
(Adaptado de Zenaide Alves Teixeira Bragança, IP Orvalho do Hermon,
Anápolis (GO), SAF em Revista, 1º Trim/2007)
Com gratidão, Rosane Arumaa
Presidente
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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)
Quantos motivos Deus nos tem dado para orar. Listemos alguns:
OREMOS:
- Em favor da economia do País, em favor dos desempregados, dos empresários e
autônomos que tiveram seus negócios afetados;
- Em favor das autoridades eclesiásticas para que tomem decisões em conformidade
com a Santa Palavra;
- Pela cura plena daqueles que foram infectados e estão convalescendo;
- Pela erradicação desta pandemia, seja pelos meios ordinários (medicamentos e
vacinas), seja pela ação sobrenatural de Deus;
- Em favor da Igreja do SENHOR, para que ela avance com o Reino de Deus, fazendo-o
conhecido a todos os povos;
- Em favor do testemunho da Igreja neste momento de polarização do País, para que ela
exale o bom perfume de Cristo cumprindo a sua Missão segundo a Palavra.
Lembremo-nos, pois, de que 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, em novo horário: Segundafeira 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
Segunda-feira 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.

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, o pequeno Matteo
Duarte Bastos Oliveira, filho de nossos irmãos Wellerson Duarte Neves Oliveira e
Kevia Cristina Bastos Jorge. Louvamos a Deus pela vida preciosa do Matteo e rogamos
ao Senhor que à semelhança de Jesus, ele cresça em sabedoria, estatura e graça, diante
de Deus e dos homens (Lc 2.52).
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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.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE
Convidamos os irmãos que mudaram de endereço ou de número telefônico
(fixo e/ou móvel) a entrar em contato com a Secretária Pastoral, Cristine, pelo
número (31) 3273.7044, para nos informar.
É importante mantermos nosso Rol de Membros atualizado. Agradecemos a
colaboração dos irmãos.

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, além de
notícias, comunicados e versículos bíblicos diários.
Já 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.
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GOTAS DE DOUTRINA
"DE DEUS E DA SANTÍSSIMA TRINDADE"
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, Cap. 02
I. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele
é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável,
imenso, eterno, incompreensível, - onipotente, onisciente, santíssimo,
completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e
segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de
amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro
remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos,
pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por inocente o culpado.
II. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bemaventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas
que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta
a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o
ser; dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele soberano
domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as
coisas estão patentes e manifestas diante dele; o seu saber é infinito, infalível e
independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto.
Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos
os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura
lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência, que ele há por bem
requerer deles.
III. Na unidade da Divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder
e eternidade - Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, O Pai não é de
ninguém - não é nem gerado, nem procedente; o Filho é eternamente gerado do
Pai; o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho.
Deus não é uma só pessoa que desempenha três papéis separados; nem são três
deuses que apenas parecem ser um por atuarem sempre juntos. Praticamente
falando, a doutrina da Trindade exige que demos honra e glória, igual a cada
uma das três Pessoas na unidade do Deus único. Além do mais, conhecer essa
doutrina estabelece fé pessoal e enriquece não menos o forte senso de unidade
com outros cristãos.
Aceitamos essa doutrina tão somente pela fé, pois, nossa mente é frágil para
entender esse mistério. Se entendêssemos tudo a respeito de Deus
racionalmente, Ele não seria Deus. Mas Ele é, e subsiste em três pessoas.
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CONSELHO DA IGREJA
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte reunido
na terça-feira, 02/03, após meditação na Palavra, no temor do SENHOR
tomou as seguintes decisões:
1) Recebeu e arrolou por batismo infantil as ovelhinhas Lia Doehler
Pessôa e Elisa de Oliveira Rocha;
2) Recebeu e arrolou 22 irmãos da Classe de Catecúmenos, recebidos no
último domingo (vinte membros comungantes e dois menores, nãocomungantes), registrando palavra de louvor e gratidão a Deus por tão
dadivosa colheita, também fazendo registro de gratidão a Deus pela vida
do Pb. Valério, pela condução da classe;
3) Decidiu, após analisar as ponderações da Superintendência da Escola
Dominical (ED), manter as atividades da ED em plataforma virtual,
publicando neste Boletim as razões para tal decisão, e comunicando o
acompanhamento e estudos visando ao retorno presencial em momento
oportuno;
4) Aprovou o Projeto Missionário Panamá, Projeto este já aprovado pela
Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT), com o retorno
do Rev. Raimundo ao campo missionário transcultural, ficando “sobre a
mesa”, para as orações do Conselho e da Igreja e decisão posterior, como
será a participação de nossa Igreja no Projeto;
5) Apreciou apresentação de Projeto de Reforma e Revitalização
Estrutural do Acampamento Ebenézer, agendando próxima reunião,
visando o conhecimento do Projeto em sua totalidade, para decidir sobre
a sua execução;
A reunião teve seu encerramento com oração pelo Vice-Presidente do
Conselho, Pb. Giovani Lenza, agradecendo ao SENHOR por sua bondosa
mão conduzindo as atividades do Conselho e a Igreja de Cristo em
tempos difíceis, porém, abençoados.
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ESCOLA DOMINICAL - 2021
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
“Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
na oração, perseverantes”. (Rm 12.12)
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, reunido em 02/03, em
oração e no temor do SENHOR, analisou a possibilidade do retorno das atividades
presenciais da Escola Dominical e tomou a seguinte decisão:
Considerando:
1. Que o Poder Executivo Municipal, por meio do Decreto nº 17.304, de 18 de março de
2020, determinou a suspensão das aulas nas escolas do Município de Belo Horizonte e que
as atividades eclesiásticas em nossa Igreja, embora autorizadas pela Prefeitura, são
distintas, havendo notória diferença entre a ocupação do Templo e Salão Social e as demais
classes de Escola Dominical;
2. O entendimento de que é desnecessário que a Escola Dominical seja pioneira na volta
das atividades presenciais, haja vista a ausência de retorno das aulas à normalidade na rede
pública e privada, e que este retorno, seja nas escolas municipais, estaduais ou privadas,
dar-se-á de forma híbrida, ainda em momento oportuno;
3. Que as classes da Escola Dominical não teriam como acolher todos os alunos
matriculados simultaneamente, com a devida observância do espaçamento social
recomendado;
4. Que as classes da Escola Dominical não têm ventilação natural suficiente, o que as
caracteriza como um espaço inadequado para utilização em um contexto pandêmico;
5. Que, caso optássemos pelo modelo de inscrições, tal como ocorre para os Cultos, uma
grande parcela dos alunos ficaria sem qualquer possibilidade de participação, haja vista a
incapacidade estrutural de transmitirmos pela internet todas as aulas, em todos os
ambientes utilizados;
6. Que o retorno presencial da Escola Dominical poderia resultar em grande número de
pessoas circulando pelas dependências da Igreja, maior que o recomendado, mormente se
considerarmos que os inscritos para a Escola Dominical não necessariamente coincidiriam
com os inscritos para o Culto Matutino;
7. Que o retorno presencial das atividades da Escola Dominical poderia servir como
estímulo para que idosos e demais pessoas dos grupos de risco também retornassem à
Igreja, podendo causar inconvenientes familiares e possível agravamento da crise
sanitária;
8. Que o sistema virtual atualmente adotado, mesmo com todas as limitações conhecidas,
não tem implicado em grandes prejuízos ao conteúdo das aulas ou à interação dos alunos;
9. Que o sistema virtual tem permitido, pela graça de Deus, que irmãos integrantes do
grupo de risco e/ou fragilizados e temerosos diante do contexto pandêmico, participem das
atividades da Escola Dominical, sendo, portanto, um facilitador para o acolhimento desses
irmãos;
10. Que o sistema virtual tem permitido, ainda, pela graça de Deus, a participação de
visitantes nas atividades da Escola Dominical, o que não ocorreria em um contexto de
abertura de inscrições para alunos;
11. O agravamento da crise sanitária nos últimos dias, tal como temos acompanhado por
meio dos veículos de informação;
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12. Que a Igreja, por sua localização, história e reconhecimento social na cidade de Belo
Horizonte, tem visibilidade significativa (vide a reportagem do dia 08/01/2021,
extraída do site G1.GLOBO.COM: https://g1.globo.com/mg/minasgerais/noticia/2021/01/08/novo-decreto-da-prefeitura-de-belo-horizonte-naointerfere-em-igrejas-que-continuarao-abertas.ghtml na qual a Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte é expressamente citada da forma que segue): “Na
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no bairro Funcionários, os cultos
também estão mantidos. No local, o público está restrito a menos de 50% e é necessário
fazer uma inscrição antes de cada encontro. Máscaras são obrigatórias e totens de álcool
gel ficam à disposição dos fiéis, que têm lugares demarcados”.
13. Que todos estes fatores (localização, história e reconhecimento social) requerem de
nós, ainda com maior responsabilidade, postura que demonstre nosso amor a Deus e ao
próximo, com a adoção de medidas amáveis, cuidadosas e prudentes;
14. As recomendações de diversos profissionais médicos de nossa Igreja, em especial, no
que diz respeito à dificuldade das crianças em cumprir os protocolos de segurança
sanitária;
15. As instalações, em especial do quarto andar, não atendem às demandas do protocolo
sanitário que necessitamos seguir,
O Conselho decide:
1. Aguardar tempo oportuno para o retorno da Escola Dominical presencial, para isso
contando com o auxílio e as recomendações dos profissionais da área de saúde de nossa
Igreja, como já tem sido praxe, informando à Igreja da existência de estudo para esse
retorno;
2. Reiterar aos irmãos sobre a necessidade de continuarem com as precauções higiênicas,
mantendo ao máximo o isolamento social, para evitar contrair a doença ou contribuir com
seu alastramento;
3. Conclamar os irmãos a continuarem ORANDO pelas autoridades de nosso país, pela
Igreja no seu testemunho, pela nação brasileira, pela humanidade em geral, pelos
profissionais da área da saúde e pelo Conselho no acompanhamento e tomada de decisões;
4. Declarar nossa confiança e esperança no Deus Eterno, Criador e Mantenedor da vida,
SENHOR Soberano e Todo Poderoso que controla todas as coisas, e faz com que elas
cooperem para o bem de seus filhos (Rm 8.28);
5. Louvar a Deus pela forma gentil e compreensiva com que os irmãos têm se portado
nestes momentos difíceis que vivemos, conclamando a todos para mantermos a
perseverança na oração e os nossos olhos fixados em DEUS nosso refúgio e fortaleza, nosso
socorro bem presente nas tribulações (Sl 46).
Que o Pai Eterno nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra. A
Ele a glória e o louvor, agora e no Dia Eterno. Amém!
Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
“JESUS, a Razão da Nossa História”.
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ANIVERSARIANTES

07/03
André Gustavo Costa
Gabrielle Luck de Araujo
Maria Braz Boaventura
Mário Fernando Gonçalves Nogueira
Paulo José Campos Pires
08/03
Adriana César Lehman Toledo
João Pedro Tameirão Pedroso Gregório de Souza
09/03
Francielle do Nascimento Fialho
Lais Melo Cardoso
10/03
Arthur Oliveira Montenegro
Fabiana Corrêa Austério
Ieda Alvarenga França
Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro
11/03
Cynthia Domusci Aliende Santana
Edir Vetter
Fabiano Caixeta D'Alcântara
Gabriel Fontenelle Lima da Costa
Laura Morais da
12/03
Aracy de Souza
Daniele Cássia dos Santos Silva Cavalcante
13/03
Francisca Teixeira Lisboa
Lívia Sousa Sant´Ana
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