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MENSAGEM PASTORAL  

Cristo estabeleceu um ministério 
público focado no treinamento 
espiritual e teológico de um grupo de 
discípulos aos quais ele constituiu como 
colunas humanas da sua Igreja, os 
Apóstolos. A atividade essencial deles foi 
estabelecer  os  fundamentos do 
Cristianismo, não apenas o “corpo 
teológico”, mas também a orientação 
para a dinâmica da vida das pessoas e 
das comunidades de crentes sob os 
critérios da nova aliança com Deus. Mas, 
como o ensino sobre discipulado e o 
treinamento de liderança eclesiástica 
foram absorvidos e transmitidos pelo 
Apóstolo Paulo no seu ciclo de plantação 
de Igrejas, que temos estudado nestes 
a r t i g o s  p a s t o r a i s ?  É  i s s o  q u e  
pretendemos abordar hoje. Acompanhe.

Paulo e Barnabé voltaram pelos lugares 
por onde haviam deixado convertidos, 
para incentivá-los a perseverar na fé, 
vindo a amadurecer diante das vitórias 
nos embates próprios dos cristãos 
àquela época (At 14.21,22). Mas tal 
crescimento só é possível mediante o 
aprendizado e a prática da Palavra de 
Deus, que é o caminho da maturidade 
espiritual e tal estímulo à perseverança 
na fé que abraçaram era parte essencial 
desta fase do ministério de Paulo e 
Barnabé (At 15.41), pois os novos 
convertidos devem ser congregados não 
apenas para a adoração coletiva a Deus, 
mas também para serem aperfeiçoados 
na semelhança de Cristo Jesus.

Chamamos esta fase de discipulado, pois 
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depois da conversão espiritual e religiosa 
deve vir o crescimento na fé, que visa a 
restauração da imagem de Cristo nos 
pecadores por ele convertidos (Rm 
8.29). Este período é essencial ao 
amadurecimento da Igreja e deverá 
contar especialmente com os que têm 
dons espirituais relacionados à 
ministração da Palavra de Deus (Ef 4.11-
16), sendo os discípulos confirmados na 
fé cristã, aprendendo sobre todo o 
conselho de Deus (At 20.20,27). 

A Igreja nascente precisa conhecer o que 
Deus requer dela quanto à fé e quanto à 
prática, devendo ser estimulada tanto a 
conhecer, quanto a praticar a vontade de 
Deus revelada nas Escrituras Sagradas 
(2Tm 3.16,17). Conhecimento bíblico 
sem prática é um tipo de desvio 
enganoso (Tg 1.22; Tt 1.16) e prática que 
não seja  decorrente do devido 
entendimento bíblico é a outra face 
desse mesmo desvio (Rm 10.1-3; Cl 
2.18,19). Discipulado, portanto, diz 
respeito ao processo da formação do 
discípulo de Cristo, o que implica 
crescimento no entendimento, e na 
conduta, que reflitam os ensinos da 
Palavra de Deus (Dt 10.12,13). Esta 
atividade é muito importante e 
necessária, mas como exige dedicação 
pessoal e conta com pouca notoriedade e 
reconhecimento público, é aceita por 
poucos na Igreja. Aqui a palavra-chave é 
discipular.

Em Atos 14.23, lemos que Paulo e 
Barnabé, em cada Igreja que edificavam, 
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logo promoviam a eleição dos Oficiais 
Presbíteros, os quais assumiam a 
direção dos trabalhos e eram orientados 
a pastorear a nova Igreja, sendo 
alertados para as dificuldades que iriam 
enfrentar com a saída dos obreiros que 
iniciaram o trabalho (At 20.17,28-32). 
Mas isso não tolhia Paulo de instituir, tão 
rapidamente quanto possível, a nova 
liderança sobre as Igrejas locais e assim 
instruir outros a fazerem o mesmo 
(Tt 1.5,6,9). A falta de visão neste sentido 
prejudica o desenvolvimento natural da 
Igreja, desanima os crentes pelo ritmo 
lento  do  trabalho  e  gera  uma 
dependência paternalista de uma 
liderança externa à Igreja em fase de 
implantação.

Um dos objetivos do discipulado e do 
aprofundamento bíblico é identificar 
pessoas que demonstrem aptidões para 
a liderança do trabalho eclesiástico. Esta 
percepção é fundamental para a 
consolidação de uma Igreja cristã 
madura e não pode ser desconsiderada, 
ainda que a tendência natural seja a dos 
obreiros que iniciaram o trabalho caírem 
na tentação de mantê-lo sob sua 
“guarda”, tolhendo assim, ironicamente, 
o trabalho que eles querem ver se 
desenvolvendo. Lembremos que quem 
estabelece a sua Igreja é Deus
(1Pe 5.10,11). Portanto, não devemos 
desconfiar da capacidade dos novos 
líderes, nem acharmos que só nós 
sabemos liderar.

Não é fácil admitir que o paternalismo 
eclesiástico é um dos maiores obstáculos 
ao desenvolvimento natural de uma 
nova Igreja, mas devemos vencer essa 
dificuldade e sermos humildes para 

identificar os líderes em potencial, 
treiná-los, capacitá-los teologicamente e 
na prática diária na condução do 
rebanho,  para assumirem a direção da 
nova Igreja, pois é exatamente este o 
papel e a vocação do plantador de 
Igrejas, para que o trabalho não se torne 
dependente da sua liderança, mas 
promova novos líderes dependentes de 
Deus (2Tm 2.1,2). A palavra-chave para 
esta fase é estabelecer.

A exemplo dos nossos filhos, que 
precisam ser ensinados sobre a vida de 
uma perspectiva cristã da realidade, 
para que desenvolvam habilidades e 
competências capacitadoras à vida 
adulta guiados por Deus em sua Palavra 
em todas as coisas, Igrejas cristãs 
também enfrentam o enorme  desafio do 
desenvolvimento espiritual, até que 
sejam comunidades cristãs maduras o 
suficiente para cuidarem de si mesmas e 
semearem o Evangelho entre outros 
grupos, em tudo conduzidas por uma 
liderança da própria comunidade 
alcançada, que foi capacitada bíblica, 
espiritual e teologicamente pelo 
trabalho missionário que a alcançou.

Não atentar para estas fases da 
plantação de Igrejas, discipulado e 
treinamento de liderança local, são faltas 
graves que não podem ser cometidas no 
trabalho missionário sem grande 
prejuízo ao avanço do Reino de Deus. 
Executá-las é um ato de obediência, fé e 
confiança no Senhor da seara como 
Supremo Pastor da sua Igreja e seu 
próprio edificador.

Rev.  Raimundo M. 
Montenegro Neto
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

ANIVERSÁRIO DA SAF: 109 ANOS
A Diretoria convida os irmãos para participarem dos eventos presenciais, 
conforme informações a seguir:

1. Dia 18/08, quarta-feira, às 14h30: Palestra “Cuidados com a saúde física na 
pandemia” com Dr. Glauberson, cardiologista; 

2. Dia 25/08, quarta-feira, às 14h30: Culto em Ações de Graças

Oremos por esses momentos preciosos.   

BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM”, EM PROL DO PROJETO PANAMÁ
Nosso Bazar, se Deus assim o permitir, será realizado em 05/09, após os 
Cultos.  Se você tem doações, o tempo ainda é oportuno. 
Desde já agradecemos.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 15/08: José L. Espeschit, Carlos Galvão, João, Natanias, José 
Maria, Thiago Bryan e Marco Vince.
Reunião de Oração, segunda-feira, 16/08: Saul Nogueira 
Estudo Bíblico, quinta-feira, 19/08: Alysson Bomfá
Sexta Jovem, 20/08: João Ferreira Dias
Sábado – 21/08: Armando Melillo e César

SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO 

Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. 
Veja a seguir os horários dessas Reuniões.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30 
Das 19h30 às 20h30, no templo. 
Para a reunião virtual, 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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS 
Às 7h dos sábados, os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de 
Reunião de Oração, através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder 
pelos enfermos e enlutados, pela Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo 
avanço do reino de Deus e pela erradicação da pandemia, entre diversos 
motivos. “Orai sem cessar”.

QUINTA-FEIRA – ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO: NOVA SÉRIE

Nas noites de quinta-feira o Rev.  Raimundo Montenegro conduz uma nova 
série de estudos bíblicos intitulada “Cristianismo Reformacional”. Participe, 
comparecendo ao templo ou assistindo pelo canal da Igreja no youtube, às 
19h30 das quintas-feiras. 

Aguardamos você e seus convidados.
Ore e divulgue este momento de edificação para a vida cristã. 
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LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS

Às quintas-feiras, no horário das 8h30, disponibilizamos os links para inscrição nos Cultos 
dominicais. 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)

ANIVERSÁRIO DE NOSSA AMADA IGREJA

Para colocar na agenda!

“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres.” 
(Sl 126.3)

Os Cultos a Deus em gratidão pelo 109º aniversário de nossa querida Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, que transcorrerá em 26/08, acontecerão nos dias 27, 28 e 
29/08, mercê de Deus, com a presença dos Preletores Rev. Roberto Brasileiro, Presidente 
do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil no dia 27 e Rev. Leandro Lima, 
Pastor Titular da IP de Santo Amaro, São Paulo Capital, nos dias 28 e 29. Coloquemos estes 
momentos em oração, na presença do SENHOR, desde agora. 

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. 
Não obstante o contexto pandêmico, que nos impede de reunir um número grande de 
coristas, estamos certos de que o SENHOR haverá de inclinar o coração dos irmãos 
desejosos em louvá-lo pelo 109º aniversário de nossa amada Igreja, para que participem 
desse momento de alegria e enlevo espiritual.

O cronograma de ensaios para a apresentação nos Cultos de Aniversário do dia 29/08 está 
definido conforme informado abaixo. Pedimos a todos os coristas que fiquem atentos aos 
horários especiais de ensaios que já começaram na semana passada e se estenderão até o 
aniversário da Igreja.

Ensaios: 
Terças-feiras 10, 17 e 24/08: 20h às 21h30
Quartas-feiras 11, 18 e 25/08: 20h às 21h30

No domingo 29/08 o Coral participará do Culto Matutino e Vespertino. Preparemo-nos, 
pois, para celebrarmos com júbilo e regozijo o aniversário de nossa amada Igreja.  
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GOTAS DE DOUTRINA
“DA IGREJA”

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXV

I. A Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já 
foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu 
cabeça; ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas.

II. A Igreja Visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho (não sendo restrita 
a uma nação, como antes sob a Lei) consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro 
professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos; é o Reino do Senhor Jesus, a 
casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação.

III. A esta Igreja Católica Visível Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de 
Deus, para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e 
pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua 
promessa.

IV. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As Igrejas particulares, que 
são membros dela, são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza, 
ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto 
público.

V. As Igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro; algumas têm 
degenerado ao ponto de não serem mais Igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás; não 
obstante, haverá sempre sobre a terra uma Igreja para adorar a Deus segundo a vontade 
dele mesmo.

VI. Não há outro Cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo; em sentido algum pode ser o 
Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da 
perdição que se exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus.

AGOSTO - MÊS DAS MISSÕES

O engajamento missionário não é apenas uma responsabilidade, mas um dos maiores 
privilégios que os cristãos têm de se tornarem participantes da obra redentora que o Senhor 
está realizando na História, a única que tem resultados eternos, que é a salvação de pessoas.

No Mês das Missões considere o privilégio de continuar ou passar a contribuir mais e 
melhor com a realização desta gloriosa tarefa, tanto com as suas orações, quanto com o seu 
testemunho e com as suas ofertas específicas, para que além do dízimo, que mantém o 
trabalho local, o Evangelho se espalhe pelo mundo através das parcerias missionárias da 
nossa Igreja. Deus tem feito maravilhas através de nossas parcerias para o avanço do Reino 
que é Dele, a quem destinamos toda honra, glória e louvor.  
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ESCOLA DOMINICAL (ED): RETORNO PRESENCIAL 

A Superintendência da Escola Dominical reuniu-se com os Professores a fim de deliberar 
sobre o retorno às aulas presenciais, atentos às medidas de segurança sanitária, para 
proporcionar tranquilidade aos irmãos. Ficamos muito felizes por ver como Deus conduziu 
aquela reunião. Louvado seja o Seu nome!

O retorno se iniciará neste domingo (15/08) no horário das 9h30 às 10h30. As classes do 
Departamento Infantil (2 e 3 anos, 4 e 5 anos e 6 e 7 anos), juvenis (8, 9 e 10 anos), pré-
adolescentes (11, 12 e 13 anos), adolescentes e mocidade terão aulas presenciais e todos 
aqueles que estão matriculados nessas Salas, que desejarem retornar, poderão fazê-lo 
dentro dos limites do Protocolo da PIPBH e com número de alunos estipulado pelos 
professores de cada classe. Manteremos uma Classe Virtual única no Departamento 
Infantil e outra Classe Virtual única para juvenis e pré-adolescentes, a fim de atendermos 
aos alunos que não aderirem ao retorno presencial neste momento.

O Berçário não terá Equipe à disposição, mas ficará aberto para uso dos pais com seus 
filhos. 

Os adultos terão a Classe de Apologética, com aulas ministradas no templo pelos Pastores 
da Igreja, com transmissão simultânea pelo canal da Igreja no YouTube. 

As demais classes continuam a preparação para o retorno presencial e os respectivos 
professores orientarão os alunos quanto aos procedimentos pertinentes, no momento 
oportuno. Continuemos em oração por esta ocasião tão importante e que certamente nos 
proporciona grande alegria. 

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.

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 05 de setembro. 
Esperamos por vocês!
Suzana e Equipe
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IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB)
162 ANOS DE MUITA HISTÓRIA

O QUE É A IPB
A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que têm em comum uma história, uma 
forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. 
Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido 
no Brasil em 1859, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos.

DENOMINAÇÕES PRESBITERIANAS NO BRASIL
A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido 
fundada pelo missionário Ashbel Green Simonton, que aqui chegou em 1859. Mais tarde, ao longo 
do século XX, surgiram outras igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição 
calvinista. São as seguintes, por ordem cronológica de organização: Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil (1903), com sede em São Paulo, Igreja Presbiteriana Conservadora (1940), 
com sede em São Paulo, Igreja Presbiteriana Fundamentalista (1956), com sede em Recife, Igreja 
Presbiteriana Renovada do Brasil (1975), com sede em Arapongas (PR) e Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil (1978), com sede no Rio de Janeiro.

REV. ASHBEL GREEN SIMONTON
Ashbel Green Simonton (1833-1867), o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, nasceu em West 
Hanover, no sul do estado norte-americano da Pensilvânia e passou a infância na fazenda da 
família, denominada “Antigua”. Eram seus pais o médico e político William Simonton e D. Martha 
Davis Snodgrass (1791-1862), filha de um Pastor presbiteriano. Ashbel era o mais novo de nove 
irmãos, sendo seus irmãos homens William, John, James e Thomas. James, quatro anos mais velho 
que Ashbel, viveu por três anos no Brasil e foi professor na cidade de Vassouras, no hoje Estado Rio 
de Janeiro. Uma das quatro irmãs, Elizabeth Wiggins Simonton (1822-1879), conhecida como 
Lille, veio a casar-se com o Rev. Alexander Latimer Blackford, vindo com ele para o Brasil.

ESBOÇO HISTÓRICO
Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou calvinista e entre elas 
incluem-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora e algumas 
igrejas criadas por imigrantes vindos da Europa continental, tais como suíços, holandeses e 
húngaros. No entanto, a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Ao mesmo tempo, convém lembrar que, já nos primeiros séculos da 
história do Brasil, houve a presença de calvinistas em nosso país.

IMPLANTAÇÃO DA IPB (1859-1869)
O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e desprendimento do Rev. 
Ashbel Green Simonton, que estudou no Colégio de Nova Jersey e inicialmente pensou em ser 
professor ou advogado. Influenciado por um reavivamento em 1855, fez a sua profissão de fé e, 
pouco depois, ingressou no Seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o 
famoso teólogo Charles Hodge, levou-o a considerar o trabalho missionário no estrangeiro. Três 
anos depois, candidatou-se perante a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 
citando o Brasil como campo de sua preferência. Dois meses após a sua ordenação, embarcou para 
o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade, data oficial 
comemorativa da implantação do Presbiteriano no Brasil. 

Na última quinta-feira, 12/08, o SENHOR, por graça e misericórdia, nos permitiu celebrar os 162 
anos de existência em solo pátrio. Nossa gratidão a Deus por tamanha bênção.
A Ele honras e glórias!
Fonte: www.ipb.org.br
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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 no próximo domingo, 22/08 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.

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.

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.
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA

Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Escritura, 
faz dele a base do sermão e o aplica à vida das pessoas. Na pregação expositiva o pregador 
diz o que a Bíblia diz e não usa o texto como pretexto para dizer o que quiser. 

Em outras palavras, um sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da 
Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes. Isso significa que um sermão 
expositivo não precisa focar apenas em um ou dois versículos, mas sim na passagem como 
um todo, sem confundir seu ponto principal. Em nossa Igreja primamos pela pregação 
expositiva da Santa e Bendita Palavra de Deus.  

SEXTA JOVEM: PALESTRAS “NAMORO CRISTÃO”

"A casa e os bens vêm como herança dos pais; mas do Senhor, a esposa prudente." 
(Provérbios 19.14) 

Adolescentes e jovens, nossa Sexta Jovem está com uma nova série, com o tema "Namoro 
cristão". O cristão namora? Quando? Como? Com qual propósito? Essas são algumas 
perguntas que têm sido respondidas ao longo da série, através dos princípios bíblicos que 
norteiam o namoro do crente, o qual, nada mais é que um prelúdio para o casamento. 

Nossos encontros têm sido uma bênção e um tempo precioso de edificação e aprendizado 
sobre a vontade do Senhor. Não fique de fora, junte-se a nós e convide também seus amigos. 

Obs: Não é necessário fazer inscrições e, como de costume, as palestras ficarão gravadas no 
IGTV da umprimeiraipbh. Ore e compartilhe. Qualquer dúvida, entre em contato com o 
Rev. Elcio.

O CULTO DOMÉSTICO: POR QUÊ? PARA QUÊ?

Os princípios bíblicos têm sido insistentemente atacados em nossos dias e muitas vezes isto 
ocorre de forma velada, revestida de uma falsa moral e apoiada pelos chamados 
influenciadores, sob o manto do “politicamente correto”, ameaçando principalmente a 
família, conforme instituída e construída por Deus.

Portanto, faz-se necessário nos fortalecermos na Palavra de Deus, para que os nossos lares 
não venham a sucumbir (leia 1Co 10.12, Ef 6) e o Culto Doméstico é um poderoso 
instrumento de Deus neste sentido. Reúna a sua família em torno da Bíblia para meditar, 
orar, cantar e compartilhar experiências (Sl 1.2, Mt 26.41, Rm 12.12, 1 Ts 5.17), lembrando-
se de render graças a Deus, pois somente por Sua misericórdia e amor é que seremos 
vitoriosos nesta luta.
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    15/08
    Denise Machado Soares 
    Geraldo Magela Emídio 

    Maria Lúcio Pereira Barbosa 
    Roger Dutra Galvão

    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 

    18/08
    Pedro Santos Carvalho Barbosa 

    Rodrigo Gerlach 

    19/08
    Anatália Barbosa Monteiro 

    Beatriz Ferro Cali
    Dora Cioglia Carvalho de Oliveira 

    Gevercina Figueiredo Boy 
   José Boaventura Barreto 

    20/08
    Felipe Oliveira da Silva 

    Marco Antonio Fonseca Paiva 

    21/08
    Adriana Hernandez Ferro Cali 

    Ecymo Fernandes 

ANIVERSARIANTES 


