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MENSAGEM PASTORAL  

O surgimento do presbiterianismo no Brasil 
é  r e s u l t a d o  d o  p i o n e i r i s m o  e  
desprendimento do Rev. Ashbel Green 
Simonton (1833-1867). Nascido em West 
Hanover, na Pensilvânia, Simonton 
estudou no Colégio de Nova Jersey e 
inicialmente pensou em ser professor ou 
advogado .  I n f l uenc iado  po r  um 
reavivamento em 1855, fez a sua profissão 
de fé e, pouco depois, ingressou no 
Seminário de Princeton onde 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.

Q u a n t o  à  t e o l o g i a ,  a s  I g r e j a s  
Presbi ter ianas são herdei ras do 
pensamento do reformador João Calvino 
(1509-1564) e das notáveis formulações 
confessionais (Confissões de Fé e 
C a t e c i s m o s )  e l a b o r a d a s  p e l o s  
reformadores nos séculos XVI e XVII. 
Dentre estas chamadas formulações, 
destacam-se os documentos elaborados 
pela Assembleia de Westminster, reunida 
em Londres na primeria metade do século 
XVI: a Confissão de Fé de Westminster, 
bem como os seus Catecismos Maior e 
Breve. Estes documentos são adotados 
oficialmente pela Igreja Presbiteriana do 
Brasil (IPB) como os seus símbolos de fé 
ou padrões doutrinários. Outras Igrejas 
Presbiterianas adotam documentos 
adicionais, como a Confissão Belga e o
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Catecismo de Heidelberg (objeto de leitura 
em nossos cultos dominicais neste ano).

O conjunto de convicções presbiterianas, 
conforme expostas no pensamento de 
Calvino, de outros teólogos e dos citados 
documentos confessionais, é denominado 
teologia calvinista ou teologia reformada. 

Entre as suas ênfases estão a soberania de 
Deus, a eleição divina, a centralidade da 
Palavra e dos sacramentos, o conceito de 
pacto ou aliança, a validade permanente da 
lei moral e a associação entre a piedade e o 
cultivo intelectual.

No culto, as Igrejas Presbiterianas 
procuram obedecer ao chamado princípio 
regulador. Isso significa que o culto deve 
ater-se às normas contidas na Escritura, 
não sendo aceitas as práticas proibidas ou 
não sancionadas explicitamente pela 
mesma. O Princípio Regulador do Culto diz 
que: “O que não é prescrito é condenado”. 
O culto presbiteriano caracteriza-se por 
sua ênfase teocêntrica (a centralidade do 
Deus triúno), simplicidade, reverência, 
hinos com conteúdo bíblico e pregação 
expositiva. 

Na prática, infelizmente, nem todas as 
I g r e j a s  l o c a i s  d a  I P B  s e g u e m  
criteriosamente essas normas bíblicas, 
embora elas tenham caracterizado 
historicamente o culto reformado. 
Os problemas causados pelo afastamento 
desses padrões têm levado muitas Igrejas 
a reconsiderarem as suas práticas 
litúrgicas e resgatarem a sua herança 
nessa área fundamental, afinal, quando se 
diz que o culto reformado é solene e 
respeitoso, isso não implica que deva ser 
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Finalmente, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é respeitável, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, 
tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se alguma virtude há e se 
algum louvor existe, seja isso o que 
ocupe o vosso pensamento.”  (Carta 
do Apóstolo Paulo aos Filipenses, cap. 
4, verso 8)

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às 14h30min: 
Departamento Responsável: 
Evangelina Deslandes

Reunião Plenária
Quarta-feira, 07 de agosto às 
14h30min
Esperamos todas as Sócias.

Convite
Convidamos a todos os irmãos para o 
Culto de Ação de Graças pelo 
aniversário de 107 anos da SAF no dia 
21 de agosto às 14h30min.

Louvamos a Deus por tudo que Ele 
tem feito em favor de nós. 

rígido e sem vida, pois o verdadeiro culto a 
Deus é também fervoroso e alegre. Aliás, o 
maior fervor que se espera em um culto é a 
o b e d i ê n c i a  à  S a n t a  P a l a v r a .  

F ina lmen te ,  a  v ida  das  Ig re jas  
Presbiterianas brasileiras não se restringe 
ao culto, por mais importante que este seja. 
Essas Igrejas também valorizam a 
educação cristã dos seus adeptos através 
da Escola Dominical e outros meios de 
instrução, congregam seus membros em 
di ferentes agremiações in ternas,  
chamadas Sociedades Internas, para 
comunhão e trabalho, com a consciência 
de ter uma missão dada por Deus, a ser 
cumprida através da evangelização e do 
t e s t e m u n h o  c r i s t ã o .  C o m o  o  
presb i ter ian ismo tem uma v isão 
abrangente da vida, entendendo que o 
Evangelho de Cristo tem implicações para 
todas as áreas da sociedade e da cultura, 
muitas Igrejas locais também se dedicam
escolas, creches, orfanatos, ambulatórios  

e outras iniciativas para auxílio da 
comunidade na qual estão inseridas. Cada 
uma dessas Igrejas possui um Corpo de 
Oficiais, formado pelos Presbíteros e 
Diáconos, sendo estes últimos voltados à 
função primordial do exercício da 
misericórdia cristã. Os Presbíteros estão 
incumbidos da administração das Igrejas 
locais em conjunto com o Corpo Pastoral, 
formando assim o Conselho de cada Igreja. 
O mês de agosto é especial para nós 
presbiterianos, afinal, nele celebramos o 
aniversário do presbiterianismo. Neste 
ano, celebramos o 160º aniversário da 
Igreja Presbiteriana do Brasil (1859-2019) 
e também o 107º aniversário de nossa 
amada Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte (1912-2019). Louvado seja 
o SENHOR por tão rica história. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes, 
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Segunda-feira: Carlos Galvão
Quinta-feira: Hildemar Neto
Sexta-feira: José Maria
Sábado: Marco Vince e Natanias

Rev. Edson Costa Silva
Fonte Bibliográfica: 

Rev. Alderi Souza de Matos
Historiador Oficial da IPB

www.ipb.org.br/ipb/historia

http://www.ipb.org.br/ipb/historia
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XXII ENCONTRO DE CASAIS - MAQUINÉ PARK HOTEL 

Estão abertas as inscrições para o XXII Encontro de Casais de nossa Primeira 
Igreja, que acontecerá no Maquiné  Park Hotel, no final de semana de 18 a 20 
de outubro do corrente ano.

Os preços do final de semana serão os seguintes:
Casal: R$1.120,00, com pagamento de 30% desse valor no ato da inscrição; o 
saldo remanescente poderá ser parcelado junto ao hotel

Crianças: 
até 5 anos - R$100,00;
de 6 a 12 anos - R$220,00; e
a partir de 13 anos - R$365,00

Inscrições: pelo endereço eletrônico contato@patriciabomfa.com.br; 
Número de Vagas: 52 (cinquenta e duas);
Preletor: Rev. Gustavo Henrique Quintela Franca, Pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Montes Claros (MG);
Início do evento: 18/10, sexta-feira, à noite;
Horário das demais Palestras:
Sábado - manhã e noite
Domingo - manhã

Observações importantes:
1. Cada casal/família é responsável pelo seu próprio transporte até o hotel;
2.  Haverá monitores para as crianças durante toda a programação;
3. Àqueles que optarem por almoçar no hotel na sexta-feira, informamos que o 
valor desta refeição não está incluído no preço do evento; 
4. As tardes de sexta-feira e sábado serão livres para aproveitarmos o hotel;
5. Após a Palestra do sábado à noite teremos uma programação especial, 
bastante divertida;
6. Os horários definitivos das atividades serão informados posteriormente;
7.Mais informações a respeito do Maquiné Park Hotel  em 
http://www.maquineparkhotel.com.br/

Gente bacana em volta, conversas edificantes, muito lazer. 

Ore para que Deus abençoe esta programação como oportunidade de 
enriquecer a sua vida conjugal e familiar. 
Participe conosco! 

Aguardamos o seu contato.

mailto:contato@patriciabomfa.com.br
http://www.maquineparkhotel.com.br/
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HOMENAGEM AO INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMOM 

Desde suas origens até os dias de hoje, o pioneirismo tem sido um dos elementos 
distintivos do Instituto Presbiteriano Gammon. Seus fundadores trouxeram uma 
concepção de ensino voltada não somente para a vertente do conhecimento 
acadêmico, mas também para a formação de valores, principalmente aqueles 
relacionados à ética cristã reformada como respeito, solidariedade e 
reconhecimento de Deus como o autor da nossa vida e soberano sobre todas as 
coisas. 

Em virtude nos de fundação do Instituto, a serem completados no próximo mês de 
agosto, e reconhecendo sua importante contribuição para a sociedade mineira, a 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageará o Gammon no 
próximo dia 5 de agosto, às 20h. A Direção do Instituto compartilha conosco esta 
alegria e convida nossa Igreja para a referida solenidade.  

No 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!

E PERSEVERAVAM NA ORAÇÃO... (At 2.42) 

O cristão é também identificado pela perseverança em sua vida, notadamente na 
vida espiritual. Temos diversas reuniões de oração durante a semana, conforme 
calendário a seguir:

Segundas-feiras: às 19h30min
Terças-feiras: às 8h30min e 14h30min, sob condução da SAF; 
Quartas-feiras: às 8h, conduzida pelo Pb. Cassiano.

São momentos propícios para juntos, elevarmos a Deus nossas petições, 
intercessões e gratidão por tudo o que o SENHOR tem bondosamente nos 
oferecido através de suas dadivosas mãos. Separe esse momento e venha juntar-
se a nós em oração. 

REINÍCIO DA ESCOLA DOMINICAL EM SUAS CLASSES
2º SEMESTRE

Neste domingo, 04/08, reiniciaremos nossa Escola Dominical em suas classes 
normais. Participemos com alegria neste semestre, 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.
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DIA DO PRESBÍTERO 
PRIMEIRO DOMINGO DE AGOSTO

No calendário de datas comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o dia 05 
de agosto é o Dia do Presbítero. A Igreja comemora esta data no primeiro 
domingo de agosto.  No sistema de governo presbiteriano existe o Presbítero 
Docente e o Presbítero Regente. 

Os Docentes são os Pastores, chamados Ministros do Evangelho ou 
Reverendos, responsáveis por dirigir e doutrinar a Igreja, conduzindo o rebanho 
nos caminhos do Senhor. 

Os Regentes são os Presbíteros eleitos pela Igreja, responsáveis pela 
Administração e que ao lado dos Pastores compõem o Conselho da Igreja, 
conforme já mencionamos na Pastoral. 

Diz a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil: 
art. 50: O Presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito 
e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a 
disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a que pertencer, bem como pelos de 
toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado.

art.51: Compete ao Presbítero: a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas 
que não puder corrigir por meio de admoestações particulares; b) auxiliar o 
Pastor no trabalho de visitas; c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da 
infância e da juventude; d) orar com os crentes e por eles; e) informar o Pastor 
dos casos de doenças e aflições; f) distribuir os elementos da Santa Ceia; g) 
tomar parte na ordenação de Ministros e Oficiais; h) representar o Conselho no 
Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
art. 52: O presbítero tem nos Concílios da Igreja autoridade igual à dos ministros. 

Louvamos a Deus pelos nossos Presbíteros e os parabenizamos pelo seu dia. 
Que o Eterno Deus continue capacitando-os e usando a cada um para Sua glória 
e o bem da Igreja de Cristo. 

PRÓXIMO DOMINGO 
CEIA DO SENHOR

No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa 
do SENHOR para este solene sacramento.

Venham à Mesa, convida o SENHOR. 
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ANIVERSARIANTES 

  04/08
    Cristiane Bernardes Ferreira Cunha 

    Elberth Nogueira Bernardes

    05/08
    João Marcos Balthazar dos Santos Freire 

    Maria Alice Souza

    06/08
    Rafaela Juliana Lutes Carneiro 

    Raquel Figueiredo Alves 

    07/08
    Altamira Paula Lima Salum 

    Cícera Gomes do Nascimento
    Flaviane Ferreira Cunha Lasmar 

    Gustavo Catizani Faria 

    08/08
    Amália Larissa Rickli Séllos 

    Leir Ferreira Gomide
    Veridiana Gel Oliveira Montenegro 

    09/08
    Gabriel Rocha Cardoso 
    Kleber Alberto Nogueira 

    Yohan Diniz Penido 

    10/08
    Paolo Enrico Iacomo Fulloni 


