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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
FILHOS DO PACTO
“Estas palavras que hoje ti ordeno, estarão
em teu coração; tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás...” (Deuteronômio 6. 6-7a)
“Ensina a criança o caminho em que deve
andar, e ainda quando for velho não se
desviará dele”. (Pv 22.6)
Pais, preparem seus filhos para a “Pública
Profissão de Fé”. Cremos que o agente
primário na educação espiritual dos filhos é o
pai cristão e, portanto, diferente da maioria
das igrejas que abarcam esta responsabilidade, estamos comprometidos em ajudar o
pai, com o suporte de sua esposa, na
importante tarefa de evangelizar e disciplinar
seus filhos.
Nos lares nos quais a mãe é a única crente ela
terá esta responsabilidade e será auxiliada
pela Igreja. Isto não somente cumpre o
mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como
também nos dá a esperança de que seja um
fator catalisador para um relacionamento
familiar mais íntimo e uma rica oportunidade
de melhorar a comunicação entre pais e filhos.
Para atingir este importante objetivo,
observamos:
a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma
orientação específica sobre a idade mínima
para o início da preparação para publicar a fé,
ficando os Conselhos livres para agirem como
acharem mais prudente. A experiência neste
assunto tem nos mostrado que a idade ideal
para começar esta preparação é a partir dos
dez anos, pois o grau de maturidade das
crianças manifesta-se de forma diferente e
assim dependerá de cada caso, devendo a
Igreja e os pais agirem com prudência de
forma a buscar o melhor momento para a
criança iniciar os estudos visando à Pública
Profissão de Fé.

b) A importância de ser membro da
Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus
Cristo como um todo e à Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, em
particular, não deve ser tomada de maneira
leviana, pois os sacramentos e outras
importantes bênçãos da graça de Deus estão
envolvidos nesta filiação. Por isso a própria
criança deve expressar um forte desejo para se
tornar membro da Igreja de Cristo. Embora o
ensino por parte dos pais na preparação de
seus filhos seja um mandamento conforme a
passagem que encabeça este texto, não
desejamos, em absoluto, que os filhos
busquem sua filiação à Igreja por coerção dos
pais ou de quem quer que seja. No entanto,
cabe à Igreja despertar os pais para esta
importantíssima tarefa.
c) Instrução dada pelos pais
O material do Curso “Filhos do Pacto” é
oferecido pela Igreja aos pais para que
ensinem seus filhos as verdades do Evangelho
para a Pública Profissão de Fé. Os pais serão
acompanhados pelo Pastor responsável, que
os auxiliará na preparação dos filhos para o
Exame.
d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos
pais, estes são ouvidos e os filhos são
examinados e sendo aprovados, farão a
Pública Profissão de Fé.
Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos,
preparando-os para tão importante passo na
caminhada cristã. Procurem o Rev. Élcio,
Pastor responsável por esta área, que lhes
fornecerá o material e façam o Curso com seus
filhos. Ressaltamos que o preparo deles não
depende de erudição teológica, mas do temor e
reconhecimento da dependência de Deus, pois
dEle provém a verdadeira capacitação.
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÕES DE ORAÇÃO de 12/10, terça-feira:
VIRTUAL – pelo WhatsApp
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.
11 DE OUTUBRO, ANIVERSÁRIO DA “SAF EM REVISTA”
Agradecemos a Deus pelos 66 anos dessa publicação tão edificante para nosso
crescimento espiritual e que contribui nas demais áreas da vida da mulher
presbiteriana, apresentando nossos votos de louvor por nossas irmãs que se
dedicam a produzir tão importante Revista para o trabalho feminino. Aproveite,
programe-se e faça sua assinatura. Que tal oferecer uma assinatura de presente
para uma amiga, para sua médica, para um parente, etc?
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12 DE OUTUBRO, DIA DAS CRIANÇAS
Que alegria pela herança recebida do Senhor! Que nossas crianças cresçam em
sabedoria, estatura e graça como Jesus. Pais, atentem para Deuteronômio 6. 6-7:
“Estas palavras que hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a
teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao
deitar-te, e ao levantar-te.”
Crianças, recebam nosso abraço e pais, saibam que suas crianças estão
constantemente em nossas orações.

15 DE OUTUBRO, DIA DO PROFESSOR
Gratidão a Deus pela vida e dedicação do Professor em ensinar o caminho da
verdade. Professores, recebam nossa homenagem e em especial nossos
Professores da Escola Dominical.
“E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo
transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.” (2Tm 2.5)

BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM”, em prol do Projeto Panamá
Nosso Bazar continua aberto e muita gente está aproveitando! Venha se juntar à
SAF neste Projeto!!! O bazar estará aberto após os Cultos de domingo e às terças
feiras.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 10/10: José L. Espeschit, Carlos Galvão, João, Natanias, José Maria,
Thiago Bryan e Marco Vince
Reunião de Oração, segunda-feira, 11/10: Alysson Bomfá
Estudo Bíblico, quinta-feira, 14/10: Armando Melillo
Sexta Jovem, 15/10: Bruno Cabaleiro
Sábado – 16/10:Cláudio Murilo e Hildemar Neto

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:19h30
A reunião de oração presencial de segunda-feira acontece 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 VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. 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.

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
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa da vida eterna na
companhia de Cristo. Neste domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da
Mesa do Senhor, para participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para
este singular momento!
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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.
ELEIÇÃO DE OFICIAIS
O período de indicações para o Oficialato da Igreja foi encerrado em 26/09. 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.
IRMÃOS ENFERMOS
“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)
Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por
ocasião da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11 do
Evangelho segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento daquela família
de Betânia, a ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).
Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes queridos
hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o nosso coração
“sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos queridos que têm enfrentado a
enfermidade e o luto. Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando
para o SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o céu
e a terra (Sl 121).
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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OUTUBRO, MÊS DA REFORMA PROSTESTANTE DO SÉC. XVI. OS CINCO
SOLAS: SOLO CHRISTUS! (SOMENTE CRISTO!)
No mês em que celebramos o aniversário da Reforma Protestante do Século XVI, devemos
refletir sobre a centralidade de Cristo e de sua obra vicária para nossa redenção.
À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura
dominante e o resultado foi a perda de valores absolutos, o individualismo permissivo, a
substituição do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo
sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata.
Nessa visão secularizada, Cristo e sua Cruz se deslocaram do centro da vida cristã e tornaramse secundários.
Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo
histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só, são suficientes para nossa justificação
e reconciliação com o Pai. Se Cristo não é o único fundamento da nossa redenção, Solo
Christus, não podemos afirmar que o evangelho está sendo pregado e a fé salvífica está sendo
invocada.

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.

12 DE OUTUBRO, DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA
“Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus”.
(Lc 18.16b)
12 de outubro é data Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que celebramos o “Dia
Nacional da Criança Presbiteriana”. Louvamos a Deus por nossos pequeninos. Que
possamos à semelhança de Jesus receber, proteger e abençoar as crianças.
Parabéns, crianças presbiterianas! Vocês são não somente o futuro, mas sim, o presente da
Igreja. De vocês é o Reino dos Céus.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
“Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais
é o reino dos céus”. (Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso 14)
Está chegando o dia 12 de outubro, quando pela graça de Deus nossas crianças passarão o dia
no Acampamento Ebenézer, comemorando o Dia da Criança. Será um dia de muita alegria e
diversão para nossos pequeninos.
Seguem alguns lembretes importantes para os pais cujos filhos irão ao Acampamento:
DO HORÁRIO E TRANSPORTE (Para as crianças que irão de ônibus):
I. SAÍDA: 7h da Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim.
Chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência;
II. RETORNO: saída do Acampamento Ebenézer às 17h, com previsão de chegada na Pça.
Israel Pinheiro às 18h. Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas crianças;
OBS:
1. NÃO FAREMOS PARADAS EM OUTROS PONTOS;
2. Para aqueles que irão de carro, o horário de início da programação no Acampamento será
às 8h e o término às 16h30;
3. Pedimos pontualidade aos pais.
DOS CUSTOS:
I. Os custos das crianças serão cobertos pela Igreja;
II. Pessoas maiores de 14 anos pagarão R$50,00 (cinquenta reais), que deverão ser entregues
ao Rev. Elcio no dia do evento.
DO QUE LEVAR:
I. Máscara reserva, roupa para esportes e piscina, protetor solar e a Bíblia;
II. Como o tema de nossa programação será “Soldados de Cristo”, pedimos àqueles que
tiverem roupas “camufladas”, verde ou marrom, para irem vestidos com elas.
Qualquer dúvida procure o Rev. Elcio (31) 98237-5117 ou algum dos orientadores.
Pedimos orações à Igreja por este evento, rogando a Deus que este seja um dia marcante na
vida dos nossos pequeninos.
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (UPA)
NO ACAMPAMENTO
Nossos adolescentes passarão o sábado 16/10 em nosso
Acampamento, dia de comunhão e aprendizado da Palavra de
Deus.
As inscrições estão abertas através do link
https://forms.gle/EyC7dpx9H3QUYcrW8 e se encerram no dia
13/10. Você adolescente não fique de fora. Certamente será uma
bênção. Outras informações podem ser obtidas com a Diretoria da
UPA ou com o Rev. Élcio.
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UM SÉCULO DE VIDA
"Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e
temerás o teu Deus. Eu sou o SENHOR". (Lv 19.32)
Amados irmãos,
Em 03/10/1921 Deus trouxe à existência a querida irmã Itamar
Moutinho Gherardi, nossa “D. Nena”, filha de Eleotério Patente e
Maria Moutinho Patente, natural de Almenara (MG).
Os anos passaram e não foram poucos. Um
século se passou e celebramos no último dia
03/10, com gratidão, o centenário de nossa
querida irmã. Destinamos ao SENHOR a glória
e o louvor pelos 100 anos de nossa querida D.
Nena. Que bênção! Louvado seja o SENHOR.
Registramos em nosso Boletim com muita
alegria essa data tão especial.
Querida D. Nena, que o Senhor te abençoe e te guarde; que o SENHOR
faça resplandecer o rosto sobre ti; que o SENHOR tenha misericórdia de
ti; que o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê a paz”
(Nm 6.24-26).

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, desde
agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois
as suas obras os acompanham”. (Ap 14.13)
Foi chamada à presença do SENHOR na manhã de segunda-feira, 04/10, D. Eny Eller
Teixeira, aos 86 anos, mãe de nossa querida irmã Eliane, esposa do nosso irmão Didison. D.
Eny estava acamada, lutando contra o Alzheimer, morando já por alguns meses com a
Eliane, de quem recebeu cuidados especiais nestes momentos finais de sua vida. D. Eny
dedicou muito amor e recebeu muito amor de sua querida família. Mulher virtuosa, deixa
um legado precioso de fé em Cristo e amor à família. Teve quatro filhos, treze netos e catorze
bisnetos. Deus concedeu à sua serva a alegria de ver os filhos, filhos dos filhos, filhos dos
netos. Que bênção!
Seu corpo foi levado para a cidade de Dom Cavati, onde foi sepultado na terça-feira dia 05.
Expressamos à querida família nossos sinceros sentimentos, rogando ao SENHOR o
bálsamo suavizador do Espírito Santo neste momento de separação. Que o SENHOR, Pai
das misericórdias, console a querida família, em especial nossa querida irmã Eliane, com o
consolo que vem do Pai das luzes. Ele é o Deus de toda consolação (2Co 1.3).
Oremos em favor desta querida família.
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ESCOLA DOMINICAL, AGÊNCIA DO REINO DE DEUS
A cada domingo nossa Escola Dominical caminha um pouco mais na direção de um retorno
presencial integral e daquele precioso convívio semanal, pelo qual devemos orar. Deus tem
sido gracioso conosco e tem nos permitido uma retomada gradual e tranquila de nossas
atividades. A Ele nosso louvor.
Sendo assim, atualizamos a Igreja quanto às classes em atividade:
. Berçário: funcionamento das 9h30 às 12h
. Classe de 2 e 3 anos: presencial
. Classe de 4 e 5 anos: presencial
. Classe de 6 e 7 anos: presencial
. Classe conjunta de 2 a 7 anos: virtual
. Classe de 8 a 10 anos: presencial
. Classe de 11 a 13 anos: presencial
. Classe da UPA, no Salão João Calvino: presencial
. Classe da UMP, 4º andar: presencial
. Classe Panorama Bíblico, no 4º andar: presencial
. Classe Teologia Paulina, no 3º andar: presencial
. Classe Apologética, no Templo: presencial e virtual pelo canal da Igreja no YouTube
. Classe das Senhoras: virtual
. Classe Catecúmenos: virtual
As aulas presenciais acontecem no horário de 9h30 às 10h30.
A aula virtual de 2 a 7 anos tem início às 9h30.
As classes virtuais das Senhoras e Catecúmenos acontecem no horário de 9h às 10h.
Participem conosco e cresçam em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.

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.
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ANIVERSARIANTES

10/10
Carlos Francisco Borja
Raquel Christina Boy Paiva
Vinicius Alves dos Santos
12/10
Gabrielle Cardoso Ribeiro Vieira
Gessilana Eler Ramos
Guilherme Pedro Souza Bussinger
Sabrina Coutinho Bernardes Pereira
14/10
Sonia Gibram Silva
Tito Flávio da Silva
15/10
Heloisa Helena Silva Moreira
João Ferreira Dias
Keila Mary Ferreira Santana Purcino
Leandro Pinho Marques
Luiz de Oliveira Neto
Márcia Amorim dos Santos
Müller Carvalho dos Santos
16/10
Maria Alba Bambozzi da Silveira
Rosaly Nogueira Bastos
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