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MENSAGEM PASTORAL

AGOSTO, MÊS DO PRESBITERIANISMO
Sendo agosto o Mês das Missões, mês de
aniversário tanto da Igreja Presbiteriana
do Brasil (IPB) quanto de nossa amada
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte (PIPBH), o chamamos de Mês
do Presbiterianismo, aproveitamos esse
mês para recordar um pouco das nossas
raízes históricas e os feitos do SENHOR
na vida da sua Igreja.
O Presbiterianismo ou Movimento
Reformado, nasceu da Reforma
Protestante do Século XVI, pouco depois
que o protestantismo surgiu na
Alemanha, sob a liderança de Martinho
Lutero, sendo uma segunda
manifestação do mesmo movimento, no
Cantão Suíço de Zurique, sob a direção
de outro ex-sacerdote, Ulrico Zuínglio
(1484-1531) e para distinguir-se da
reforma alemã, esse novo movimento
ficou conhecido como Segunda Reforma
ou Reforma Suíça. O entendimento de
que a reforma suíça foi mais profunda
em sua ruptura com a Igreja medieval e
em seu retorno às Escrituras fez com que
recebesse o nome de “Movimento
Reformado” e seus simpatizantes
ficassem conhecidos simplesmente
como “reformados”. Então, as Igrejas
calvinistas da Europa continental
ficaram conhecidas como “Igrejas
Reformadas” (por exemplo, Igreja
Reformada da França).
Após a morte de Zuínglio em 1531, surge
um hábil sucessor na pessoa de João
Henrique Bullinger (1504-1575).
Todavia, poucos anos mais tarde surge
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outro líder que se destaca de todos os
outros por sua inteligência, dotes
literários, capacidade de organização e
profundidade teológica, o francês João
Calvino (1509-1564). Calvino
concentrou seus esforços na cidade suíça
de Genebra, onde residiu durante 25
anos e através da sua obra magna, a
Instituição da Religião Cristã ou
Institutas, comentários bíblicos,
tratados e outros escritos, estabeleceu os
contornos básicos do presbiterianismo,
tanto em termos teológicos quanto
organizacionais, à luz das Escrituras
Sagradas.
Graças aos seus escritos, viagens,
correspondência e liderança eficaz,
Calvino exerceu enorme influência em
toda a Europa e contribuiu para a
difusão do movimento reformado em
muitas regiões daquele continente. Em
poucos anos, a Fé Reformada fincou
sólidas raízes no sul da Alemanha
(Estrasburgo, Heidelberg), na França,
nos Países Baixos (as futuras Holanda e
Bélgica) e no leste europeu, onde
surgiram comunidades reformadas em
países como Polônia, Lituânia,
Checoslováquia e especialmente a
Hungria. Em algumas dessas nações, a
reação violenta da Contra-Reforma
limitou ou sufocou o novo movimento,
como foram os casos da França e da
Polônia.
Outra região da Europa em que a Fé
Reformada teve ampla aceitação foram
as Ilhas Britânicas, particularmente a

Escócia, cujo Parlamento adotou o
presbiterianismo como religião oficial
em 1560 e foi naquele país que surgiu a
designação “Igreja Presbiteriana”. Para
tanto foi decisiva a atuação do
reformador John Knox (1514-1572),
discípulo de Calvino em Genebra, sendo
Knox considerado o “Pai do
Presbiterianismo”.
Na Inglaterra e na Escócia dos séculos
XVI e XVII, o Presbiterianismo
representou uma posição ao mesmo
tempo teológica e política, pois com esse
termo as Igrejas Reformadas
declaravam que não queriam uma Igreja
governada por Bispos nomeados pelo
Estado (episcopalismo), e sim por
Presbíteros eleitos pelas comunidades.
Na Inglaterra, em meio a uma guerra
civil, o Parlamento convocou a
Assembleia de Westminster (16431649), que elaborou os documentos
confessionais mais amplamente aceitos
pelos presbiterianos ao redor do mundo:
a Confissão de Fé de Westminster e os
Catecismos Maior e Breve.
Nos séculos XVII e XVIII milhares de
calvinistas emigraram para as colônias
inglesas da América do Norte e embora
muitos deles abraçassem a teologia de
Calvino, não adotavam a forma de
governo eclesiástico presbiterial
proposta por ele, como por exemplo os
puritanos ingleses que se estabeleceram
na Nova Inglaterra. Ao mesmo tempo as
colônias norte-americanas também
receberam muitas famílias
presbiterianas vindas da Escócia e do
norte da Irlanda, sendo esses os
fundadores da Igreja Presbiteriana dos
Estados Unidos, cujo primeiro Concílio,

o Presbitério de Filadélfia, foi
organizado em 1706 sob a liderança do
Rev. Francis Makemie, considerado o
“Pai do Presbiterianismo Norteamericano”. O primeiro Sínodo foi
organizado em 1717 e a Assembleia Geral
em 1789.
Em 1859, a Junta de Missões
Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos
Estados Unidos enviou ao Rio de Janeiro
o Rev. Ashbel Green Simonton,
fundador da Igreja Presbiteriana do
Brasil. Simonton chegou ao Brasil em 12
de agosto de 1859 e como consequência
do crescimento do Presbiterianismo em
solo pátrio, a IPB chegou à nossa capital
em 26 de agosto de 1912, data de
aniversário de nossa amada Igreja. No
próximo Boletim focaremos na bela e
abençoada história da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte
(PIPBH).
Portanto, o mês de agosto é mês de
celebração. Estamos celebrando os 162
anos da chegada da Igreja Presbiteriana
no Brasil e os 109 anos de nossa querida
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte. Que ao louvarmos a Deus por
tão importantes datas, possamos
também nos revestir de poder do alto
para continuarmos a proclamação do
Evangelho, olhando firmemente para o
autor e consumador de nossa Fé, nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor
da Igreja, a quem destinamos a honra,
louvores e glórias, Amém!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte Bibliográfica: Rev. Alderi
Souza de Matos
Historiador da IPB
www.ipb.org.br/ipb/historia
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 24/08, terça-feira.
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo.
ANIVERSÁRIO DA SAF: 109 ANOS DE TRABALHO ABENÇOADO E
PROFÍCUO EM PROL DO REINO DE DEUS
A Diretoria convida os irmãos para participarem do Culto em Ações de Graças
pelo aniversário da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF), conforme
informado abaixo:

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 22/08: Rodrigo Pitta, Ariel Augusto, Frederico Porto, Valter
Lopes, Luiz Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 23/08: Carlos Galvão
Estudo Bíblico, quinta-feira, 26/08: Claudio Murilo
Sexta Jovem, 27/08: Jessé
Sábado – 28/08: Hildemar Neto e João
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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 matutino das
11h, para a pública profissão de fé, nosso irmão Daniel Aguiar de Ávila, filho de
nossos queridos irmãos Émerson e Marluce. Que o SENHOR continue
abençoando o querido Daniel 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".

LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS DOMINICAIS
DAS 8, 11 E 19 HORAS
Pela graça de Deus temos dado passos para o retorno presencial da Igreja aos
Cultos e demais atividades, sabendo que a caminhada exige prudência e oração,
pelo que temos clamado ao SENHOR sabedoria neste momento inusitado que
vivemos.
Agora pretendemos dar mais um passo e ao ampliarmos a capacidade de
presença nos Cultos dominicais no Templo, percebemos que o Culto das 8h não
necessita de inscrição prévia. Assim sendo, em caráter experimental, não
exigiremos inscrições para o Culto deste horário.
Incentivamos os irmãos que ainda não têm participado do Culto das 08h, e que
têm encontrado dificuldades em conseguir vagas nos Cultos das 11h (Templo e
Salão), que participem deste precioso primeiro momento matinal, juntando-se
aos irmãos que já têm sido assíduos no louvor e adoração ao Santo e Excelso
nome do SENHOR no Culto das 08h, agora sem necessidade de se inscrever para
este momento de edificação e enlevo.
Os Cultos das 11h (Templo e Salão) e o Culto das 19h continuam necessitando de
inscrições prévias.
Às quintas-feiras, no horário das 8h30, disponibilizamos os links para inscrição
nestes Cultos. Embora aguardemos o momento de congregar sem restrições, não
hesitamos em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações”. (Sl 46.1)
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PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
109 ANOS DE MUITAS BÊNÇÃOS
JESUS, a Razão da Nossa História
CHEGOU A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA!
Chegamos à semana de aniversário de nossa querida Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte! No próximo final de semana, mercê de Deus, receberemos os
Preletores dessas celebrações especiais, Rev. Roberto Brasileiro Silva, Presidente do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e Pastor da Igreja Presbiteriana do
Bairro Constantino, em Patrocínio (MG) e Rev. Leandro Lima, Pastor da Igreja
Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo capital.
TOME NOTA DA PROGRAMAÇÃO:
• Sexta-feira, 27 de agosto às 20h: Culto Solene, com Coral
• Sábado, 28 de agosto às 19h30: Culto Solene, com Coral
ATENÇÃO: Não haverá necessidade de inscrever-se para os Cultos acima (dias 27 e
28/08). Caso necessário, o Culto no Templo será transmitido para o Salão João
Calvino. Também haverá transmissão desses Cultos pelo Canal da Igreja no YouTube.
• Domingo 29 de agosto:
1º Culto Matutino: 8h
Pregador: Rev. Leandro Lima
(Não haverá necessidade de inscrição para este Culto)
2º Culto Matutino: 11h (Haverá necessidade de inscrição, cujo link será
disponibilizado como de costume, na quinta-feira às 8h30)
Pregador: Rev. Leandro Lima. (A mensagem será a mesma do culto das 8h).
Participação do Coro Especial de Aniversário
Culto Vespertino: 19h (Haverá necessidade de inscrição, cujo link será
disponibilizado como de costume, na quinta-feira às 8h30)
Pregador: Rev. Leandro Lima
Participação do Coro Especial de Aniversário
Os Cultos das 11h e 19 serão transmitidos para o Salão João Calvino e pelo Canal da
Igreja no Youtube.
Em virtude do momento de pandemia, que nos impede de reunir toda a Igreja, estamos
oferecendo estes três Cultos no domingo, pedindo a costumeira compreensão da Igreja
quanto à presença e distribuição dos irmãos no Templo e Salão nestes momentos de
celebração.
Louvamos a Deus pela existência de nossa PIPBH e em especial por sua bela história
em solo pátrio e em terras alterosas. Nossos louvores, honras e glórias a Deus.
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GOTAS DE DOUTRINA
DA COMUNHÃO DOS SANTOS
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXVI
I. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu Cabeça,
têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua
ressurreição e na sua glória, e, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos
mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e
particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no
exterior.
II. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão
no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua
edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas
respectivas necessidades e meios; esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve
estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus.
III. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes
da substância da sua Divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito; afirmar uma ou
outra coisa, é ímpio e blasfemo. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de
modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e
possessões.
ESCOLA DOMINICAL (ED): RETORNO PRESENCIAL
No domingo passado iniciamos o processo de retorno às aulas presenciais em nossa Escola
Dominical (ED) e em algumas classes pudemos perceber a euforia dos alunos. Alegria,
alegria intensa!
Louvamos muito a Deus por esse retorno e rogamos a Ele que continue a nos dar da Sua
sabedoria ao darmos os passos seguintes.
Agradecemos de maneira especial aos Professores que durante aproximadamente
dezessete meses, trabalhando abnegadamente em ambiente virtual, mantiveram o ensino
bíblico à Igreja. Deus os abençoe ricamente.
Outros passos virão. Pedimos à Igreja que se mantenha em intercessão pela ED, louvando,
agradecendo e clamando pela orientação divina.
CULTO INFANTIL
"Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos
tais é o reino dos céus". (Mt 19.14)
Informamos aos queridos pais que, tendo em vista o retorno gradual das aulas presenciais
na Escola Dominical, estamos atentos ao momento oportuno para que retomemos o Culto
Infantil. Que Deus nos permita, em breve, a alegria da celebração do Culto Infantil e
abençoe nossas crianças.
8

CORAL INFANTO-JUVENIL
“Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável” Salmo 135.3
Se você tem de 7 a 12 anos, venha participar conosco do Coro Infanto-juvenil. Nossos ensaios
acontecem aos domingos, das 17h20 às 18h20 no Salão João Calvino. Recomeçaremos as
atividades no domingo 12 de setembro.
Esperamos por vocês!
Suzana e Equipe
CORAL ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA
"Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de
Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta".
(Segundo Livro das Crônicas, cap. 35, verso 15a)
Como sempre, no mês de agosto mobilizamos todos os nossos Coristas para participar do
Coral Especial de Aniversário em louvor e gratidão a Deus pelo aniversário de nossa amada
Igreja.
O cronograma de ensaios segue seu curso com a preparação final nesta semana:
Terça-feira (24/08) e Quarta-feira (25/08): 20h às 21h30
No domingo 29/08 o Coral participará do 2º Culto Matutino às 11h e do Culto Vespertino às
19h. Preparemo-nos para celebrarmos com júbilo e regozijo o aniversário de nossa amada
Igreja.

CLASSE DE CATECÚMENOS
Louvamos a Deus pela conclusão de mais uma turma da Classe de Catecúmenos, ocorrida no
domingo 01/08 e rogamos as mais ricas bênçãos sobre os alunos e suas famílias. Que a cada
dia o Espírito Santo os ilumine para que mantenham a firmeza na fé em Cristo Jesus.
O exame dos alunos por parte do Conselho acontecerá neste domingo e o recebimento para a
Pública Profissão de Fé no dia 29/08, por ocasião das celebrações do 109º aniversário de
nossa Igreja. Certamente será um momento de grande alegria para todo o povo de Deus que
congrega na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH) e mais um motivo de
gratidão a Deus neste período festivo para nós.
NOVA CLASSE
Para a Glória de Deus e mercê divina, iniciaremos uma nova turma no dia 05/09, ainda pela
Plataforma Zoom. Assim, se você tem frequentado a nossa Igreja e deseja se juntar ao povo de
Deus conosco, procure o Pb. Valério pelo telefone número (31)99204.8225 (whatsapp), que
está à disposição para prestar esclarecimentos a respeito do curso.
Pedimos à Igreja que continue a interceder diante do Senhor por esta classe, que tem como
objetivo divulgar as Doutrinas Básicas da Fé Reformada para aqueles que desejam fazer parte
do Corpo de Cristo na PIPBH. Agradecemos ao Pb. Valério, professor da classe, que com zelo
e esmero tem se dedicado na ministração do curso aos alunos. Glórias sejam dadas a Deus.
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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 das 11h, para o
Sacramento do batismo infantil, a pequena Raquel Morais da Costa, filha de nossos irmãos
Rogério Júlio Borges da Costa e Luciane Morais da Costa. Louvamos a Deus pela vida
preciosa da Raquel 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).

PROJETO PANAMÁ: FASE DE CAPTAÇÃO DE PARCERIAS
Sendo já de amplo conhecimento da Igreja, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais
(APMT) e o nosso Conselho aprovaram o Projeto Panamá, para reenvio do Rev. Raimundo e
família ao campo missionário naquele país da América Central.
O Conselho também aprovou a participação financeira da PIPBH em cerca de 40% do custo total
do Projeto, sendo que a APMT autoriza o Missionário a ir para o Campo somente quando este
consegue pelo menos 70% do valor necessário ao início dos trabalhos no campo missionário.
Portanto, neste segundo semestre o Rev. Raimundo, com as nossas orações e apoio, buscará
completar os valores restantes através de parcerias missionárias para que, no início de 2022,
mercê de Deus, a família possa se mudar para o Panamá.
Oremos em favor desta fase de captação de recursos e parceiros para o Projeto Panamá.

CHAMADO 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, no sábado 14/08, aos 72 anos, o Sr. Mário Amorim
Ventura, marido de nossa querida irmã Valdete Laranjo. Mário lutava contra um câncer e houve
momentos de melhora e de agravamento até os últimos dias, quando a sua situação piorou e ele
faleceu.
À querida família enlutada, Valdete, filhos Matheus e Luciana, genro Fernando e demais
familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor, doador e
mantenedor da vida, que console seus corações com o bálsamo do Espírito Santo.

NOTA DE GRATIDÃO
Valdete, Luciana, Matheus e Fernando
Gostariam de agradecer imensamente todo carinho e atenção que você nos dedicou nesta
ocasião. Cada mensagem, abraço e palavra de consolo nos trouxe alento em um
momento tão difícil. Que Deus os recompense imensamente, é o que nós desejamos!
Muito obrigado!
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DECISÕES DO CONSELHO
Amados irmãos,
Em reunião realizada na segunda-feira 16/08, o Conselho, no temor do
SENHOR, tomou as seguintes decisões:
1)Realizar o Exame dos alunos da Classe de Catecúmenos neste domingo 22/08,
no horário da ED presencial (9h30 às 10h30) e receber esses irmãos no domingo
seguinte, 29/08, por ocasião das celebrações do aniversário de nossa Igreja;
2)Atender solicitação do Regente do Coro Masculino e Conjunto de Sopros,
Weberson Almeida, permitindo o empréstimo a membros da nossa Igreja de
instrumentos musicais, para estudos, mediante controle através de termo
assinado pelo Pastor da Igreja e o irmão interessado;
3)Registrar palavra de gratidão a Deus pelo início do retorno presencial da
Escola Dominical (ED) no último domingo, 15/08, louvando a Deus pela Direção
da Escola, Professores e alunos, pela paciência para esperar, em oração, este
momento tão desejado;
4)Aprovar Relatório da Comissão de Exame de Contas da Tesouraria relativo ao
ano de 2020, louvando a Deus pelo trabalho da Comissão, do Tesoureiro e da
Administração, reconhecendo as incontáveis bênçãos do SENHOR em sua
providência divina na vida financeira de nossa amada Igreja;
5)Agendar Assembleia Geral Ordinária, (AGO) para o terceiro domingo de
setembro, 19/09, com a seguinte pauta:
1)Eleição do Secretário de Atas das Assembleias para o ano de 2021;
2)Nomeação da Comissão de Exame de Contas; e
3)Apresentação, para informação da Igreja, do Relatório do Movimento
Financeiro do ano anterior e do Orçamento do ano em curso.
6)Aprovar Oferta Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a
colocação da laje do templo da Igreja Presbiteriana em Areia (PB). No ano
passado nossa Igreja ajudou na compra do terreno daquela Igreja e agora temos
a alegria de ajudar na construção do templo pelo que louvamos a Deus.
Louvamos ao SENHOR pela vida de nossos Pastores e Presbíteros, que
incansavelmente têm se dedicado ao pastoreio da Igreja e ao avanço do Reino de
Deus.
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ANIVERSARIANTES

22/08
Aline Boy Paiva
Hudson Rocha
João Victor da Silva Lenza
Lucas Porto de Oliveira
Simonton Barcelos França de Almeida
23/08
Maria Renata Silva Furtado
Martha Francisca de Oliveira
24/08
Henrique Machado Silva
25/08
Emanuel Cardoso Abdel
Helena Bernardes Falcão
Jéssica Furtado Ribeiro
Lírian Alves Gomes de Oliveira
Zita Carvalho Batista
26/08
Azeneth Dutra Tostes
Doralúcia Cioglia Brasil Cassete
Laís França Baumgratz Câmara
27/08
Allan Mathias da Silva
28/08
Rev. Delfino José Costa
Glauberson Cardoso Vieira
José Paula Lima
Melissa Mary Santana Purcino
Misael Jonas Nogueira da Silva
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