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MENSAGEM PASTORAL  

Queridos irmãos, neste final de semana 
celebramos mais um aniversário de nossa 
amada Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte (PIPBH), Igreja do 
SENHOR, plantada aqui na Capital 
Mineira, completando 108 anos de 
existência, para a glória de Deus. 

Ao olhar para trás contemplamos uma 
bela história, ao olhar para o presente 
percebemos a boa mão de Deus nos 
sustentando e nos abençoando e, 
mirando o futuro, firmados nessa história 
abençoada e na misericórdia do Senhor 
da Igreja, vislumbramos grandes 
avanços. 

Deus, que é rico em misericórdias, em sua 
soberania e bondade, tem conduzido até 
aqui a Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte nesta caminhada mais que 
centenária (1 Sm 7.12).  

ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
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Pela graça e misericórdia do SENHOR, a 
Primeira Igreja tem sido coluna e baluarte 
da verdade (1Tm 3.15), Casa de Oração 
que proclama o verdadeiro Evangelho de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 
para todos os povos. Aqui cremos em 
DEUS Pai, Todo Poderoso, Criador do 
Céu e da Terra, abrigo seguro, refúgio, 
fortaleza e socorro bem presente na 
tribulação; aqui cremos em JESUS 
CRISTO, o Unigênito Filho de Deus, a 
única esperança para o homem e aqui 
cremos no ESPÍRITO SANTO, o 
consolador eterno, ofertado a todo aquele 
que crê.

Aqui pregamos a Santa e Bendita Palavra 
de Deus, que permanece eternamente, ao 
contrário da erva que seca e da flor que 
murcha com o tempo. 
Aqui pregamos e cremos no Amor Eletivo 
daquele que nos escolheu antes da 

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



fundação do mundo, pregamos o Amor 
Redentivo daquele que deu o seu Filho 
Unigênito para que todo o que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna, 
pregamos que essa vida eterna  será 
desfrutada ao lado daquele que nasceu, 
viveu, sofreu, se entregou, ressuscitou, foi 
exaltado, venceu e está assentado à 
destra de Deus Pai Todo Poderoso, 
intercedendo ininterruptamente pelos 
seus, como único mediador destes.

Aqui pregamos o Nome do Maravilhoso 
Conselheiro, do Deus Forte, do Pai da 
Eternidade, do Príncipe da PAZ. Aqui, há 
108 anos, pregamos que o CRISTO que 
veio ao mundo e se encarnou, voltará dos 
céus para buscar a sua Igreja mediante 
uma palavra de ordem, ouvida a voz do 
arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. 
Então dizemos: Maranata! Vem Senhor 
Jesus. 

A Santa Palavra nos diz que o coração do 
homem pode fazer planos, mas a 
resposta certa dos lábios vem do 
SENHOR (Pv 16.1). Constatamos isto 
claramente, pois para as celebrações do 
aniversário da PIPBH neste ano, 
planejamos um final de semana especial, 
convidando o Rev. Donizeti Rodrigues 
Ladeia, Pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de São Bernardo do Campo 
(SP) para uma Conferência de três dias, 
porém, o SENHOR tinha outros planos 
para nós. Temos dito à Igreja nestes 
tempos, que a nossa celebração pode ser 
diferente, restrita, mas a nossa alegria 
continua sendo a mesma, enorme, afinal, 
grandes coisas o SENHOR fez, tem feito e 
fará por nós, por isso o motivo de nosso 
regozijo (Sl 126). 

Neste 30 de agosto celebramos o 
aniversário de nossa amada Igreja, 
mesmo que de maneira diferente, com a

presença de um número reduzido de 
irmãos, recebendo com muita alegria o 
Presidente do Sínodo Belo Horizonte 
(SBH), Rev. Giovan Casteluber, pregador 
do Culto Matutino e o Rev. Charley 
Fernandes de Souza, Presidente do 
Presbitério Belo Horizonte (PBHZ), que 
pregará no Culto Vespertino.

Para esta ocasião especial, em gratidão 
ao SENHOR pelos 108 anos de nossa 
amada Primeira Igreja, os Corais se 
mobilizaram e gravaram um hino em Coro 
Virtual, que será apresentado em 
momento oportuno à Igreja.

A certeza do amor e da bondade do 
SENHOR é que nos faz crer piamente que 
o mesmo Deus que conduziu até aqui a 
Sua Igreja, é o mesmo que haverá de 
continuar com sua destra estendida sobre 
t odos  nós  e  ass im  a f i rmamos  
confiantemente, como o profeta Samuel: 
"Ebenézer, até aqui nos ajudou o 
SENHOR". 

Continuemos nossa caminhada com a 
Palavra como nossa única regra de fé e de 
p rá t i ca ,  f i rmes  na  adoração  e  
proc lamação,  com os corações 
acolhedores e calorosos na recepção de 
irmãos e visitantes, desejosos de 
continuar estendendo o tapete, alargando 
a tenda através do avanço missionário, 
fazendo com que o SENHOR seja 
conhecido, louvado e adorado. Façamos 
isso para honra e glória do SENHOR da 
Seara. Prossigamos em nossa militância, 
proclamando e reconhecendo que 
"JESUS É A RAZÃO DA NOSSA 
HISTÓRIA. Temos motivos sobejos para 
festejar. Celebremos os 108 anos de 
bênçãos e vitórias da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 01/09, 8h30 e 14h30 

Setembro, Primavera, Mês da Pátria, dos Seminários e dos Seminaristas

Motivos de oração
✔Pela proteção, pelos livramentos e pelas misericórdias do Senhor para conosco, 
nossas famílias e nossa Igreja;
✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre nossos irmãos 
enfermos e suas famílias, assim como aos enlutados de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados; 
✔Pelas famílias de nossa Igreja;
 ✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 
✔Por nossas Sociedades Internas, ASPACAM, pelas Congregações, pelos 
profissionais do Hospital Evangélico e pela liderança da Igreja;
✔Para que Deus ilumine e dirija nossos governantes na adoção de medidas para 
minimizar os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais dessa 
área, pelo pessoal da limpeza urbana e pelos profissionais da segurança pública, que 
estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de WhatsApp da SAF para 
nos unirmos em oração em favor daquela necessidade. 

REFLEXÃO PARA  A  REUNIÃO DE ORAÇÃO

O TEMPO É CHEGADO
 "Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, 

pois o tempo certo é chegado." (Sl 102.13)

Quão inescrutável é a agenda de Deus! Há tempo para tudo. Na hora certa, no dia 
certo, no ano certo. Nem antes nem depois. Não se pode adiantar nem atrasar o 
relógio de Deus. O tempo de Deus é sagrado, deve ser tratado com respeito e 
esperado sem murmuração. Qualquer impaciência deve ser confessada e vencida, a 
ansiedade deve ser transformada em certeza e a certeza deve ser transformada em 
antegozo. Pois, pela fé, é perfeitamente possível ver e saudar de longe o que ainda 
não chegou, não importa a distância, se pequena ou grande (Hb 11.13).

Já que a agenda de Deus está trancada a sete chaves, o máximo que podemos 
imaginar é que "a noite está quase acabando" e que "agora, a nossa salvação está 
mais próxima do que quando cremos" (Rm 13.11,12). A cada dia, menor é a noite e 
mais próximo é o raiar do sol. O tempo não está parado, nós não estamos parados, 
Deus não está parado. 
De repente, poderemos exclamar: "O tempo certo é chegado" (Sl.102.13).
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Se sabemos anteceder, antecipar, antegostar, antejulgar, antepagar, antepor e 
antever, precisamos aprender também a antegozar a volta gloriosa de Jesus, a súbita 
transformação dos vivos, a incrível ressureição dos mortos, a morte da morte, o 
advento da justiça e a formação de novos céus e nova terra. Presos não à imaginação, 
mas à revelação; presos não ao que queremos, mas às promessas de Deus!
 (Adaptado do devocionário "Refeições diárias com o sabor dos Salmos", de Elben M. 
Lenz César, pág. 214, 2006)

Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por 
telefone, com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar um 
Grupo de whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.   

De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara

Reunião Plenária 
Dia 02/09, quarta-feira, 14h30, pelo aplicativo Zoom.
Vamos nos mobilizar para nos mantermos em comunhão com nosso Deus e com 
todas as sócias, ainda que à distância. "A relva murcha e as flores caem, mas a 
palavra de nosso Deus permanece para sempre." (Is 40.8)
Contamos com a presença de todas nossas irmãs.
Com gratidão

Rosane Arumáa - Presidente

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. Com orações, 
testemunhos e ofertas específicas, os cristãos se tornam agentes da mais 
gloriosa e duradoura tarefa possível, a única que tem resultados eternos: a 
salvação de pessoas.

Considere o privilégio de contribuir mais e melhor com a realização desta obra 
de consequências eternas, tanto com as suas orações, quanto com o seu 
testemunho e também com as suas ofertas específicas, para que além do 
dízimo, que mantém o trabalho local, o alcance do Evangelho se espalhe pelo 
mundo através das parcerias missionárias que a nossa Igreja tem. 
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INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
  

O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda 
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos 
Grupos de WhatsApp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será 
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail. 
Recomendamos que os irmãos se inscrevam em apenas UM Culto, 
propiciando a oportunidade para que um maior número de irmãos participe da 
adoração pública. 

Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a 
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve 
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua 
Santa Palavra. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
  

Segunda-feira, 31/08, das 19h30 às 20h30 teremos nossa Reunião de Oração 
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de 
Wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião. Tem sido uma grande bênção 
nossos encontros virtuais de oração. Acesse e participe conosco! 

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
  

Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja no Youtube, o Rev. Raimundo 
tem ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates", 
relacionando a fé cristã com a realidade que nos rodeia. O objetivo é buscar, na 
Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e práticos enfrentados nas 
diversas áreas da vida contemporânea e assim oferecer auxílio para que os 
cristãos sejam melhores discípulos e testemunhas de Cristo na família, no 
trabalho, na academia, no lazer e na sociedade. Participe!  

BATISMO INFANTIL
  

"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino, o pequeno 
Matheus Oliveira Baêta, filho de nossos irmãos Thiago e Débora, sendo avós 
paternos Domingos e Priscila e avós maternos Geasi e Elza. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa do pequenino Matheus e rogamos ao 
Senhor que, à semelhança de Jesus, ele cresça em sabedoria, estatura e 
graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 
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CONFERÊNCIA FIEL ONLINE PARA JOVENS 
Período: 04 a 07 de setembro 

  
Estamos felizes em anunciar que a Conferência Fiel Jovens vai acontecer!
Acreditamos que o tema "Com toda pureza" abençoará muitos jovens e 
queremos ensinar essas verdades bíblicas tão necessárias. 

Então, diante do cenário em que vivemos, resolvemos fazer a Conferência Fiel 
Jovens de forma online. Mas talvez você esteja pensando: "Mais uma live?" 
Realmente o Ministério Fiel já oferece transmissão ao vivo das Conferências 
há anos, então queremos ir além. Vamos fazer a Fiel Jovens Interativa!

Você se lembra de que, nas Conferências, poucas perguntas conseguem ser 
respondidas nas Mesas Redondas? Não mais! Este novo formato nos oferece 
a oportunidade de realizar estudos de 30min, seguidos de mais 30min de 
interação com o Preletor. Você poderá enviar sua pergunta e, se quiser, ligar 
sua câmera e fazê-la ao vivo!

Sem as demandas logísticas do modelo presencial, temos a oportunidade de 
trazer um número maior de Preletores para compor nosso time. Além de 
Alexandre "Sacha" Mendes, Filipe Fontes, Gilson Santos e Sillas Campos, 
teremos a participação de Aender Borba, Augustus Nicodemus, Daniel 
Gardner, Emílio Garofalo, Filipe Niel, Heber Campos Jr., Jonas Madureira, 
Juliana Madureira, Thiago Guerra, Tiago Santos, Vinicius Musselman, Wanger 
Campos e estamos sondando ainda outros!

Também levaremos a Conferência até sua casa através de um Kit 
Conferencista mais parrudo.

Ao se inscrever, você vai receber (entregue em todo o território nacional) um 
Box Exclusivo com três livros fantásticos: "Coronavírus e Cristo", de John 
Piper, a novidade "A Guerra dos Espetáculos", de Tony Reinke e um título novo, 
sobre sexualidade, lançamento da Editora Fiel que você vai receber antes de 
todo mundo!

E, claro, muitas outras surpresas. 
Convidamos você para fazer parte desta experiência incrível. 

Vai ter conferência! 
Vai ter Fiel Jovens Interativa!

Faça sua inscrição pelo link
ministeriofiel.com.br/jovens
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CONFERÊNCIA CULTURA CRISTÃ ONLINE
  

Tema: 
MESTRES PARA ESTE TEMPO: 
Ensino bíblico para uma Igreja 
conectada.

A II CONFERÊNCIA CULTURA 
CRISTÃ ONLINE acontecerá no 
período de 07 a 11 de setembro e 
será transmitida pelos canais 
oficiais da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. 

A Conferência é organizada pelo 
Conselho de Educação Cristã e 
Publicações da IPB (CECEP) e 
Editora Cultura Cristã (CEP), com 
apoio da Agência Presbiteriana 
de Evangelização e Comu-
nicação da IPB (APECOM). 

Tem o objetivo de melhor 
preparar  nossos Líderes,  
Professores de Escola Dominical 
(ED) e todas as pessoas 
envolvidas com a EDUCAÇÃO 
CRISTÃ em nossas Igrejas. 
Teremos Preletores com larga 
experiência nos assuntos que 
serão tratados. 

Também serão oferecidas dez Oficinas, das quais você poderá escolher até 
cinco para participar.

* Sem custos.
* Haverá sorteio de livros todos os dias. 

Inscreva-se e participe de mais esta oportunidade de aperfeiçoamento.
Contamos com VOCÊ!  
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CATECÚMENOS - CLASSE VIRTUAL
  

A partir do domingo 06 de setembro, iniciaremos a Classe Virtual de 
Catecúmenos, pela Plataforma Zoom, no horário das 09h às 10h10 que já 
conta com mais de uma dezena de alunos inscritos. 

A frequência mínima para candidatar-se à Profissão de Fé e Batismo é de 75% 
(setenta e cinco por cento) e o link para acesso à Sala de Aula Virtual será 
encaminhado aos alunos inscritos, via whatsapp, cerca de 15 (quinze) minutos 
antes do início das atividades de cada domingo.

Não perca esta oportunidade de crescer no conhecimento do Senhor Jesus e 
de preparar-se para ser membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. Caso você tenha interesse em participar e não recebeu o Convite 
via e-mail e/ou whatsapp, entre em contato com a Secretaria da Igreja.
Sua participação será motivo de grande alegria para nós.

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)

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. 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. 
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APP DA IGREJA
  

Você que ainda não "baixou" o aplicativo para telefones móveis (app) de nossa 
Igreja, saiba que ele está disponível. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos 
bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja, as 
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por 
exemplo notas de falecimento. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH" na Play 
Store (ou em outra "loja" virtual de aplicativos para telefones móveis).



GRATIDÃO ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA 
  

Parabenizar a Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte é realmente um 
privilégio e também uma honra, até por poder expressar-nos com 
particularidade e ganho de causa. Sim! Fui membro e sou pai de filhos 
professos aqui - que Igreja acolhedora! Fui Superintendente da Escola 
Dominical - que ensino firmado nas Escrituras! Fui Presbítero - que Conselho 
amoroso e de homens piedosos! Fui Pastor Auxiliar, que púlpito solene, 
reformado! Fui Presidente do PBHZ, que Concílio gentil, firme e sóbrio! E hoje, 
presidimos o Sínodo BH, podendo dar Graças ao SENHOR por ter cumprido a 
sua Palavra, quando essa Congregação de Santos vai perseverando e 
vencendo para lhe honrar o Santo Nome. (Mt 16.18). Soli DEO Gloria! 
Doravante, desejar o que mais além de permanecerem "pistós", sob 
Misericórdia e Graça abundantes? Amados e queridos irmãos, que o Amado 
de nossa alma os encontre, até o fim, fiéis... Em alcançar os eleitos e com a 
organização de tantas outras Igrejas! Em firmar joelhos trôpegos e braços 
descaídos! Em ser instrumento bendito à libertação dos cativos! Em assentar 
as famílias dos herdeiros da Aliança no irrevogável Amor de Deus, que os 
trouxe até aqui e assim será até o Dia Glorioso de Cristo Jesus!

Rev. Giovan Casteluber 
Presidente do Sínodo Belo Horizonte - SBH

O Presbitério Belo Horizonte se une à nossa amada Primeira Igreja nos 
louvores a Deus por seus 108 anos de existência. Testemunhamos, diante de 
Deus, da sua relevância no Evangelho, não só aqui, mas por todo o nosso 
vasto País, bem como pelo mundo. Esta Igreja pode contar com as nossas 
orações e ações de graças, hoje e sempre.

Rev. Charley Fernandes 
Presidente do Presbitério Belo Horizonte – PBHZ

1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.
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   30/08
    Gabriel Cavalcanti D. da Silva 

 
  

    31/08
    Rodrigo Castório de Carvalho 

    01/09
    Cecília de Oliveira Pereira Rezende 

    Crysthian P. Bernardes Azevedo 
    Maria das Graças Vieira Mota 

    Marisa Souza Vieira 

    
    02/09

    Arthur Castellani Reis
    César Vieira dos Santos

    Letícia de Camargo Generoso 
    Victor Eliel Bastos de Carvalho 

    
    03/09

    Gian Pietro T. de Oliveira Santos
    José Câmara 

    
    04/09

    Floriano Dornas de Amorim Junior 
    Jurema da Conceição Rocha 

    05/09
    Maria Diomar de S. Bussinger 

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas  
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom Despacho 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-MG 
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20 - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia: Segundo domingo do mês 

Segunda-feira: 19h30 
Reunião de oração

Terça-feira: 8h30 e 14h30
 Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h
Reunião de oração no salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
 Estudo Bíblico Doutrinário

Sexta-feira: 20h
Sexta-Jovem, no Salão João Calvino

Agende-se e venha participar conosco!

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

12


