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MENSAGEM PASTORAL  

Com o coração cheio de anseios pela 
abundante graça de Deus para a vida de 
todos nós neste ano de 2021, dirijo-me a 
vocês neste primeiro artigo pastoral do 
Boletim da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte (PIPBH). Embora no 
a n o  p a s s a d o  t i v é s s e m o s  f o c a d o  
inicialmente no pastoreio do coração dos 
leitores, diante dos efeitos trazidos pela 
pandemia do COVID-19, percebemos que 
o grande desafio que temos diante de nós é 
sabermos seguir adiante, fortalecidos pela 
graça divina, mesmo em meio às 
permanentes provações que tal pandemia 
e suas consequências têm nos trazido. 
Sendo assim, neste e nos próximos artigos 
pastorais que escreverei, vamos refletir 
sobre passos comuns adotados pelo 
Apóstolo Paulo na sua tarefa de plantação 
de Igrejas durante o seu ministério. Com 
tal tema em mente, buscaremos um novo 
foco temático, o da continuidade da vida, 
de uma perspectiva fora de nós e voltada 
ao serviço cristão, algo necessário tanto à 
nossa vida, quanto à nossa dinâmica 
eclesiástica ministerial.

Segundo muitos missiólogos – teólogos 
especializados no estudo da missão da 
Igreja – apesar de percebermos um certo 
padrão na atuação ministerial do Apóstolo 
a o s  g e n t i o s  e m  s u a  t a r e f a  d e  
estabelecimento de Igrejas cristãs, 
especialmente em áreas anteriormente 
ainda não alcançadas pelo Evangelho, 
conforme ele mesmo indicou em Romanos 
15.20-21, este paradigma não aparece 
ordenado nas Escrituras Sagradas como 
aparece a lei moral, mas sim como um 
registro inspirado de uma sequência de 
passos lógica e cronologicamente 

O MODELO PAULINO DE PLANTAÇÃO DE IGREJAS
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apropriada e que foi usada pelo Espírito 
Santo para o desenvolvimento da 
plantação de Igrejas já na primeira 
geração dos crentes. Desta forma, 
consideraremos o modelo usado pelo 
Apóstolo Paulo, conhecido como Ciclo 
Paulino, na busca de uma instrução bíblica 
que não só nos aprimore nesta área (uma 
graça que a Providência tem dado à 
PIPBH), como também nos ajude a 
perceber aspectos da nossa dinâmica 
ministerial que podem ser vivenciados de 
uma maneira melhor, com vistas a uma 
atuação madura e eficaz do nosso 
ministério eclesiástico local. E faremos 
isso seguindo o mapeamento de plantação 
de Igrejas, identificado por estudiosos de 
missões, como o Missionário David J. 
Hesselgrave em sua obra “Plantar Igrejas: 
Um guia para missões nacionais e 
transculturais” (Vida Nova, São Paulo, 
1995), composto de dez fases, que serão os 
temas abordados nos próximos artigos 
pastorais de minha autoria.

Por fim, destaco que nesta série de artigos 
sobre o Ciclo Paulino, não será tratado o 
conteúdo do testemunho cristão, o qual 
deve ser fiel e regularmente anunciado 
pela Igreja de Deus a cada geração, formal 
e informalmente, tanto nos Cultos 
públicos, quanto nos exercícios privados 
de adoração familiar e individual. O foco 
nestes escritos serão os passos sequenciais 
do processo de estabelecimento de novas 
Igrejas, o que certamente também poderá 
nos auxiliar em nossa jornada cristã em 
busca da maturidade espiritual, pois 
estudaremos as várias etapas da vida das 
Igrejas, desde o seu nascimento até a sua 
maturidade e o faremos “com vistas ao 
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aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a 
edificação do corpo de Cristo, até que 
todos cheguemos à unidade da fé e do 
pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da 

estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4.12-
13), desejosos por crescer na dependência 
da graça divina em nossa vida.

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
  

REUNIÃO DEPARTAMENTAL CONJUNTA (VIRTUAL) – 27/01 - 14h30
Queridas irmãs, na próxima quarta-feira retornaremos aos nossos trabalhos 
na SAF, com a permissão do Senhor. Esperamos você na plataforma Zoom (link 
no grupo da SAF) para juntas estarmos em comunhão com o Senhor e com cada 
Sócia. Até lá!!!

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 26/01
Terça feira (cada Departamento escolherá o melhor horário para o Grupo)

Principais motivos de oração:
• Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os 
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e 
suas respectivas famílias), pela Direção dos nossos Seminários e pelos 
Seminaristas;
• Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola 
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
• Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
• Por  nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de oracão);
• Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé; 
• Pelos enfermos e enlutados; 
• Pelos profissionais da área da saúde;
• Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia.

MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: PRÁTICA DA ORAÇÃO
“Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que 
penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos 
sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, 
foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. 
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de 
recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião 
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oportuna.”   (Carta aos Hebreus, cap. 4, versos 14 a 16)

A prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e se colocar na 
presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, falar com o Altíssimo, 
com toda a liberdade, de forma audível ou silenciosa.  É o instrumento pelo 
qual você reconhece a humilhante estreiteza de seus próprios recursos e a 
gloriosa largueza dos recursos do amor, da misericórdia e do poder de Deus. É a 
outra via da comunhão com Deus: na primeira (a leitura cuidadosa da Palavra 
de Deus), o Senhor fala com você; na segunda (a prática cuidadosa da oração), 
você fala com Deus.

Os benefícios da oração:
- De ordem concreta – Deus responde às suas orações não necessariamente 
como são feitas, mas a Seu modo, a Seu tempo e conforme a Sua soberania. Mas 
lembre-se que Ele é “capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.” (Ef 3.20);
- De ordem emocional – Por meio da oração você pode superar a ansiedade, o 
medo, a angústia, o impasse, a tensão, o sentimento de culpa, certos tipos de 
depressão e outros estados de espírito desagradáveis;
- De ordem espiritual – A oração força o exercício da piedade e da disciplina 
pessoal, ajustando-os aos padrões de fé e comportamento. Você é ouvida em 
suas orações na medida da sua permanência em Cristo e da permanência das 
palavras de Cristo em você (Jo 15.6). A situação não é tão cômoda como você 
pensa, pois “se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão 
detestáveis” (Pv 28.9). 

Queridas irmãs, em sua experiência pessoal, a oração de fato torna possível o 
impossível?  (“SAF em Revista”, Ano 52, 4º. Trimestre/2006, pág. 32)
Com gratidão, 
Rosane Arumaa
Presidente

ESCOLA DOMINICAL VIRTUAL

  
Todos os domingos, das 9h às 10h, temos nossa Escola Dominical ministrada 
pelo Rev. Raimundo, exibida em seu canal no Youtube. Basta você digitar
 “Raimundo Montenegro” ou copiar o link: 
https://youtube.com/c/RaiMontenegro

Não deixe de acessar e seja abençoado pela Santa e Bendita Palavra de Deus.  
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FÉRIAS PASTORAIS   

  
O Rev. Edson está em gozo de férias até o final de janeiro. Os Revs. Raimundo, 
Rogério, Élcio e Marco Antônio assistem à Igreja nas atividades deste mês. 
Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias.

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. 

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)

Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns 
pelos outros, e ainda mais, “sem cessar” e, se 
em dias comuns 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. 

Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que 
enfrentam a Covid-19, 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. Oremos, também, em favor dos jovens que prestam as 
provas do ENEM neste ano.
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REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL 19h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: 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
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.

CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR

Foi chamada à presença do SENHOR na noite do sábado 
16/01, nossa querida irmã Hilda Maria Eller, aos 77 anos. 
Natural de Itanhomi (MG), D. Hilda chegou à Primeira Igreja 
em 2012. Após uma cirurgia cardíaca, ficou internada por 
longos dias, chegou a receber alta hospitalar, porém, teve 
complicações e voltou ao hospital, sendo levada ao CTI. Seu 
quadro clínico não apresentou melhoras e aprouve ao 
SENHOR chamá-la à Sua presença. 

Para nós ficam as lembranças de uma serva carismática, atenta à palavra pregada no 
púlpito. Gostava de sentar-se nos primeiros bancos da Igreja, sempre com um 
sorriso fácil em seu rosto, comum aos santos. O velório de seu corpo aconteceu no 
domingo passado no Funeral House, local onde o Rev. Rogério levou uma palavra de 
consolo aos familiares e presentes. O sepultamento aconteceu no final do mesmo dia 
no Cemitério da Consolação.

No mesmo sábado também foi chamada à presença do SENHOR, em São Paulo, 
Clara Virgínia Nogueira Gomes, aos 74 anos, que lutava contra um câncer. Irmã dos 
queridos irmãos Júnia, gêmea do Dr. Kléber, que foi Presbítero de nossa Igreja e de 
D. Yara, mãe do irmão Nereu. Ainda no mesmo dia, 16/01, foi chamado à presença 
do SENHOR aos 96 anos, o Sr. Joezer Tavares, pai do Rev. Glauceo Tavares. Na 
última terça-feira, 19/01, foi chamado à presença do SENHOR o Sr. João Eustáquio 
Costa, aos 72 anos. João, era irmão do querido irmão Geraldo e lutava contra um 
câncer havia quase dois anos.

Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, com seus paternais cuidados e 
graça, console estas queridas famílias com o bálsamo suavizador do Espírito Santo, 
neste momento tão difícil, de luto e dor.

 "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". (Sl 46.1)
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CONFERÊNCIA ON-LINE DA UPA

O ADOLESCENTE E OS 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS

Um convite especial aos adolescentes!
Convidamos vocês para participarem conosco de mais uma Conferência 
promovida pela União Presbiteriana de Adolescentes (UPA) de nossa Igreja.  
A Conferência acontecerá de 27 a 30 de janeiro, sempre às 20h, pela 
plataforma ZOOM, sem custos de inscrição. Será um maravilhoso momento 
para ouvirmos a preciosa Palavra de Deus, interagirmos e tirarmos dúvidas 
com nossos queridos Palestrantes. 

Não fique de fora! Faça já a sua inscrição pelo link abaixo, ore e compartilhe 
com seus amigos. 

Deus tem grandes bênçãos para sua vida! 
Link para inscrição: https://forms.gle/ydj2PVgrmRczBpWW8

https://forms.gle/ydj2PVgrmRczBpWW8
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ANIVERSARIANTES 

24/01
    Lucas Rafael da Silva Mendes 

    Marina Arantes Silva 

25/01
    Ana Carolina Gadelha Gontijo 

    André Vinícius Caldeira Miranda 

26/01
    Celso Freire dos Reis 

    Cláudio Luiz Sadi
    Eliane Mara Teixeira Reis 

    Estefânia Sarah Alexandre Gomes 
    Luciana Pohlmann Ramos

    Maria Isbela do Nascimento Bastos 
    Matheus Silva de Castro 

    
27/01

    Elaine Bernardes Falcão 
    Paola Hoffert Castro Cruz 

28/01
    Bárbara Luana Teixeira Pereira 

    Ester Oliveira Montenegro 

    
29/01

    Ozanam César de Oliveira

30/01
        Marluce Lima A. de Ávila 


