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MENSAGEM PASTORAL

PRESBITERIANISMO, UM POUCO DE HISTÓRIA
O presbiterianismo nasceu da Reforma
Protestante do século XVI, a partir de uma
segunda manifestação daquele
movimento no Cantão de Zurique, na
Suíça, sob a direção de um ex-sacerdote
católico, Ulrico Zuínglio (1484-1531),
pouco depois que o protestantismo
começou na Alemanha, sob a liderança de
Martinho Lutero, também um ex-padre.
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”.
Ao morrer Zuínglio, um hábil sucessor foi
levantado por Deus na pessoa de João
Henrique Bullinger (1504-1575), que
infelizmente ainda tem sua obra pouca
conhecida, embora tenha sido de capital
importância para o movimento reformado
da época. Poucos anos mais tarde surgiu
um outro líder que se destacou de todos
os demais por sua inteligência, dotes
literários, capacidade de organização e
profundidade teológica.
Esse líder foi o francês João Calvino
(1509-1564), que concentrou os seus
esforços na cidade suíça de Genebra,
onde residiu durante 25 anos.
Através da sua obra magna, a Instituição
da Religião Cristã ou Institutas,
comentários bíblicos, tratados e outros
escritos, Calvino traçou os contornos
básicos do presbiterianismo, tanto em
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termos teológicos quanto organizacionais, à luz das Escrituras Sagradas.
Calvino exerceu enorme influência em
toda a Europa e contribuiu para a difusão
do movimento reformado em muitas de
suas regiões.
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, conhecidas como "Igrejas
Reformadas". Em algumas dessas
nações, a reação violenta da
Contrarreforma limitou ou sufocou o novo
movimento, como foram, respectivamente, 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. Para isso, foi decisiva a atuação do
reformador John Knox (1514-1572),
discípulo de Calvino em Genebra. Na
Escócia surgiu a designação “Igreja
Presbiteriana” e John Knox é considerado
o “Pai do Presbiterianismo”.
Na Escócia, e na Inglaterra, dos séculos
XVI e XVII, o presbiterianismo
representou uma posição ao mesmo
tempo teológica e política.
Dessa forma as Igrejas reformadas
declaravam que não queriam ser
governadas por Bispos nomeados
pelo estado (episcopalismo), e

sim por Presbíteros eleitos pelas
comunidades, com o calvinismo inglês
atingindo seu ponto culminante na
realização da Assembléia de
Westminster. As circunstâncias desse
grande evento são deveras interessantes.
O Rei Carlos I reinou simultaneamente
sobre a Inglaterra e a Escócia (16251649) e embora tivesse sido criado como
presbiteriano, tornou-se um ferrenho
defensor do sistema episcopal, como
todos os reis da época, e tentou impor
esse sistema à Igreja da Escócia.

região da ponta nordeste dos EUA. Ao
mesmo tempo, as colônias norteamericanas também receberam muitas
famílias presbiterianas emigradas da
Escócia e do norte da Irlanda, que criaram
a Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos, cujo primeiro Concílio, o
Presbitério da Filadélfia, foi organizado
em 1706 sob a liderança do Rev. Francis
Makemie, considerado o “Pai do
Presbiterianismo norte-americano”. O
primeiro Sínodo foi organizado em 1717 e
a Assembleia Geral em 1789.

Os escoceses se rebelaram, assinaram
um Pacto Nacional e entraram em guerra
contra o rei. Necessitando de recursos
para enfrentá-los, Carlos convocou
eleições parlamentares na Inglaterra, que
resultaram, para sua grande frustração,
em um parlamento majoritariamente
puritano, ou seja, calvinista. Diante das
tentativas de Carlos no sentido de
dissolvê-lo, o Parlamento entrou em
guerra contra o rei.

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.

Foi nesse contexto de guerra civil que o
Parlamento inglês convocou a
Assembléia de Westminster para
reformar a Igreja da Inglaterra.
Aquela Assembleia teve duração de cerca
de seis anos (1643-1649) e elaborou a
Confissão de Fé de Westminster, bem
como os Catecismos Maior e Breve,
documentos confessionais mais
amplamente aceitos pelos presbiterianos
ao redor do mundo.
Nos séculos XVII e XVIII, milhares de
calvinistas emigraram para as colônias
inglesas da América do Norte sendo que
muitos deles abraçavam a teologia de
Calvino, mas não a forma de governo
eclesiástico presbiterial proposta por ele.
Foi esse o caso dos puritanos ingleses
que se estabeleceram na Nova Inglaterra,

Portanto, neste 12 de agosto de 2019,
estamos celebrando os 160 anos da
chegada de Simonton trazendo a Igreja
Presbiteriana para o nosso solo pátrio.
Louvamos a Deus pela nossa tão querida
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) e sua
bela história conduzida pela mão
providencial de Nosso Eterno e Soberano
Deus.
Que ao louvarmos a Deus por tão
importante data, possamos também nos
revestir de poder do alto para continuar
proclamando o 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
“Para que, como está escrito: Aquele
que se gloria, glorie-se no Senhor.”
(Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos
Coríntios, cap. 1, verso 31)
Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às 14h30min:
Departamento Responsável:
Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena
Reuniões Departamentais
Quarta-feira,14/08, às 14h30min no
Salão Joao Calvino, com os seguintes
Deptos: Noeme,
Rosa Ziller, e
Terezinha Lara. Depto. Rute: Casa da
sócia D. Moreninha.

CONVIVENDO
(1 João 1.1-4)
Comunhão verdadeira resulta em
alegria plena; em outras palavras,
ninguém se sente completo sem
relacionamentos verdadeiros. Nosso
objetivo é conhecer a comunhão
verdadeira com nosso Deus para
termos comunhão plena em nossos
relacionamentos e alegria completa.
Nosso primeiro encontro foi uma
bênção, com a participação de dezoito
pessoas. Compartilhamos a Palavra
de Deus, nos divertimos e encerramos
a reunião com um delicioso lanche.
Convidamos você, que não pode estar
conosco neste primeiro encontro, a se
juntar a nós no próximo evento, que
em breve anunciaremos à Igreja.
Fiquem "ligados"!

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rubem Pacheco, César, Jessé
Oliveira, Paulo Cassete, Tiago Müzel,
Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Segunda-feira: Frederico Porto
Quinta-feira: João
Sexta-feira: Luiz Neto
Sábado: Saul Nogueira e Sérgio
Maciel
CEIA DO SENHOR
“Porque eu recebi do Senhor o que
também vos entreguei: que o Senhor
Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão”. (Primeira Carta do
Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 11,
verso 23) Neste domingo, segundo
domingo do mês, estaremos ao
derredor da mesa do SENHOR para
este solene sacramento.
4

CHEGOU ANA LÍVIA
Com alegria comunicamos à Igreja o
nascimento de Ana Lívia Oliveira dos
Reis, ocorrido no último dia
01/08/2019, pesando 3.330kg e com
47cm de estatura. Filhinha de nossos
irmãos Tiago Reis e Larissa. Avós
paternos: Celso e Mariza.
Avós
maternos: Lívia e Tarcísio (in
memoriam).
Parabéns querida família! “Herança
do SENHOR são os filhos, o fruto do
ventre, seu galardão” (Livro dos
Salmos, cap.127, verso 3)

GRATIDÃO PELA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
Louvamos a Deus pela existência, há mais de 70 anos,
da Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais
– AEBMG. Essa Instituição oferece assistência à
população de Minas Gerais com qualidade e um
cuidado especial centrado nos princípios cristãos.
Sob a presidência do Pb. Euler Borja, nosso querido Major, inúmeros avanços
aconteceram no ano passado, conforme Relatório de Atividades 2018. Neste
documento verificamos o quanto o SENHOR abençoou e tem abençoado a
Associação, não obstante os dias difíceis que vivemos em nosso País.
Incentivamos os irmãos a conhecerem esta obra maravilhosa do Senhor, que
pela instrumentalidade de todos que atuam junto à AEBMG, mantenedora do
Hospital Evangélico, tem abençoado milhares de vidas. Acesse
www.hospitalevangelicobh.org.br.
Oremos em favor do Major, da Associação como um todo, e em especial, do
Hospital Evangélico.

HOMENAGEM AO INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMOM
Na noite da última segunda-feira, 05/08, o Instituto Presbiteriano Gammom foi
homenageado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por seus
150 anos dedicados ao ensino e a formação integral de cidadãos tendo como
base os princípios da Santa Palavra.
Nossa Igreja foi representada naquela solenidade pelos Rev. Edson e Rev.
Rogério, e alguns Oficiais, bem como por outros membros. Nosso irmão Didison
participou tocando os Sinos.
Vivenciamos momentos emocionantes e que certamente enalteceram o nome
do SENHOR Deus que tem sustentado aquela abençoada Instituição ao longo
de todos esses anos. Que o nosso querido Instituto continue levando à frente o
seu lema: “Dedicado à Glória de Deus e ao Pregresso Humano”.
No próximo sábado, dia 17/08, às 19h, haverá um Culto de Ação de Graças no
Auditório Lane Morton (Campus Chácara) em Lavras-MG. A Glória seja dada ao
SENHOR!
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GRATIDÃO
CAFÉ DA COMUNHÃO
O Conselho da Igreja agradece a todos os membros e famílias que desde
janeiro de 2018 participaram da provisão do Café da Comunhão. Destacamos a
alegria e o desprendimento de cada um em participar, bem como a visão de
contribuir para uma rica oportunidade de comunhão da Igreja. Deus
recompense a todos os irmãos, que certamente terão outras oportunidades de
contribuição. De agora em diante a Igreja providenciará a provisão do Café da
Comunhão. Nesta confraternização podemos viver um pouco da realidade
descrita no livro de Atos: “eram um o coração e a alma” (At 4.32 - ARA).
Nossos parabéns a todos e louvores a Deus Pai.
UMA AGÊNCIA DO REINO DE DEUS PARA TODOS
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor” (Livro dos Salmos,
cap.122, verso 1)
Iniciamos no domingo 04/08, o segundo semestre letivo de nossa Escola
Dominical em suas classes normais. Participemos com alegria olhando para o
autor e consumador da fé, Jesus, e desenvolvendo nossa salvação com temor e
tremor (Fp 2.12). Esperamos por você às 9h em nossa Escola Dominical.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA GRANDE CORAL
Como sempre, no mês de agosto mobilizamos todos os nossos coristas para
juntos participarmos do Grande Coral em louvor a Deus como gratidão pelo
aniversário de nossa amada Igreja. Os Corais estão iniciando os ensaios, o
preparo dos belos hinos que serão entoados em louvor e adoração a Deus por
tão importante data. Na semana do aniversário eles se juntarão para ensaiar
como Grande Coral visando a apresentação no domingo do aniversário, dia
25/08. Que Deus abençoe esse precioso momento de celebração.
CULTO DE GRATIDÃO
160 ANOS DA IPB
O Sínodo Pampulha, com o apoio dos outros três Sínodos da
Grande BH, está organizando um Culto de Gratidão a Deus pelos
160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Culto acontecerá
amanhã, segunda-feira, 12/08, às 19h30min, na Igreja
Presbiteriana Central de Contagem, localizada na Avenida
Prefeito Gil Diniz 401 – Centro de Contagem.
Estendemos o convite a toda a Igreja para que participemos deste momento de
celebração.
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ANIVERSARIANTES
11/08
Elvira Bueno de Pádua
Maria Monica Gonzaga Fernandes
Mateus Cardoso Mattos de Oliveira
Patricia Cristina Silva Lima Fernandes
Peterson Isaac Gomes e Silva
Rafael Lopes da Costa
12/08
Beatriz Valadão Doehler
Rayssa Fernanda da Rocha Fernandes
Sarah Zaghi Borges Reis
13/08
Barbara Olívia Villas Bôas
Ivan Tanure Sant´Anna
Natanias Bertolini Bueno
14/08
Elizabeth Costa de Souza Borges
Fernando Baumgratz Ribeiro
Júlia Bernardes Falcão
Pollyanna Pereira Oliveira Guimarães
15/08
Geraldo Magela Emídio
Maria Lucio Pereira Barbosa
16/08
Alice Silva da Costa
Jair Rocha Júnior
Maria Carolina Ferreira da Silva Sousa
17/08
Gláucia Regina Faria
Jared Lima Coutinho
Leila Nícia Gibram Silva
Rebeca Coimbra Bueno Furtado
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