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MENSAGEM PASTORAL  

“Deixai vir a mim os pequeninos e não os 
embaraceis, porque dos tais é o reino de 
Deus”. (Evangelho segundo Lucas, cap. 
18, verso 16b)

O sorriso de uma criança é algo 
sensibilizador e comovente. Doze de 
outubro é data Oficial da Igreja 
Presbiter iana do Brasi l ,  quando 
celebramos o “Dia Nacional da Criança 
Presbiteriana”. Nossos filhos são 
“Herança do Senhor” (Sl 127.3). E o que 
fazemos quando recebemos uma 
herança valiosa? Cuidamos bem dessa 
herança, com carinho, consideração e 
apego. Embora nossos filhos pertençam 
ao Senhor, eles estão sob nossa 
responsabilidade, sob nossos cuidados. 
Portanto, é nosso dever como pais, e 
também como Igreja, prover para eles 
alimento espiritual e conduzi-los a Cristo.

No Evangelho do Senhor Jesus segundo 
Lucas, nos versos 15 a 17 do capítulo 18, 
percebemos a incompreensão dos 
discípulos ao verem as pessoas trazendo 
crianças para o Mestre abençoar. A 
reação de Jesus nos ensina que as 
crianças têm lugar de destaque nos 
braços dele, pois representam e 
exemplificam dependência absoluta de 
Deus. Todos nós precisamos aprender 
com as crianças essa dependência 
confiante pois, sem que nos tornemos 
como as crianças, não entraremos no 
Reino de Deus.

Ao receber, proteger e abençoar aquelas 
crianças, Jesus demonstrou profundo 
amor por todos os pequeninos. Jesus ama 
as crianças! Sua atitude ao abençoá-las 
evidencia esse amor de forma clara e 
inconteste pois ele as recebeu de coração 
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e braços abertos. Assim também 
precisamos proceder com os pequeninos 
e dependentes, imitando a Jesus, que 
protegeu aquelas crianças da estupidez e 
da intolerância dos adultos, quando 
colocaram obstáculos ao acesso delas ao 
Salvador. 

Precisamos abrigar nossas crianças 
protegendo-as deste mundo vil e 
depravado, inculcando nelas as verdades 
imutáveis da Palavra de Deus e a graça 
daquele que recebe os que se lançam em 
seus braços. 

E o texto nos ensina que Jesus não 
somente recebeu e protegeu, mas 
também abençoou as crianças. Proteger 
e abençoar são provas de amor, por isso 
precisamos, como Igreja de Cristo, 
proteger e abençoar nossas crianças. 

Louvamos  a  Deus  po r  nossos  
p e q u e n i n o s .  Q u e  p o s s a m o s  à  
semelhança de Jesus, receber, proteger e 
abençoar  as  c r i anças .  Sa ibam 
pequeninos, que vocês são não somente 
o futuro, mas sim o presente da Igreja. De 
vocês é o Reino dos Céus. Parabéns a 
todas as nossas crianças! 

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF
SOCIEDADE 

AUXILIADORA FEMININA

“Lançando sobre ele toda a vossa 
ansiedade, porque ele tem cuidado 
de vós.”  (Primeira Carta do Apóstolo 
Pedro, cap. 5, verso 7)

Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 
14h30min
Departamento Responsável: Noeme

JANTAR EM HOMENAGEM À 
ESCOLA DOMINICAL
“Portanto, meus amados irmãos, 
sede firmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso 
trabalho não é vão.” (Primeira Carta 
do Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 
15, verso 58).

Na sexta-feira, 27/09, a SAF ofereceu 
um jantar para os Professores da 
Escola Dominical. Foi uma noite 
alegre, festiva e com as bênçãos do 
Senhor. 
Rogamos a Deus por nossa Escola e 
também pelos Professores que aqui 
estão.

CULTO DOUTRINÁRIO 
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN

Todas as quintas-feiras, às 19h30min, 
temos nosso  Es tudo Bíb l i co  
Doutrinário. 

Venha estudar a Palavra de Deus 
conosco e crescer em graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, César, Jessé 
Oliveira, Paulo Cassete, Tiago Müzel, 
Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Segunda-feira: Marcos Egg
Quinta-feira: Rodrigo Pitta
Sexta-feira: Saul Nogueira
Sábado: Valter Lopes e Aldemir 
Bissaco

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 2
Rizza Caldeira
Rua Crispim, 155
Pirajá - Tel.  3436.5405

Próximo domingo:
Equipe 1
Ismailia  M. Nunes
Av. Carandaí, 353/120
Funcionários - Tel. 3282.7173

Equipe 2
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313
Sagrada Família - Tel. 3046-3784



4

GRATIDÃO 
ESCOLA DOMINICAL 

“Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes 
chamados em um só corpo; e sede agradecidos.” (Carta do Apóstolo Paulo aos 
Colossenses, cap. 3, verso 15)»

Conforme nota da SAF, a Escola Dominical recebeu uma preciosa homenagem 
das nossas irmãs na última sexta-feira, na forma de um delicioso jantar para toda 
a equipe de Professores, Coordenadores e os respectivos cônjuges. Foram 
momentos preciosos de comunhão e que trouxeram grande alegria aos nossos 
corações. Somos gratos a Deus pela vida das irmãs da SAF, por essa 
demonstração de carinho e reconhecimento ao trabalho tão importante dos 
Professores e de toda a Equipe da Escola Dominical, que, semana após semana, 
com zelo e dedicação, trabalha para a edificação e fortalecimento da igreja. A 
todos eles registramos aqui nossa mais profunda gratidão, rogando ao Senhor da 
seara que continue enviando trabalhadores para a sua seara.

CHEGOU JOSUÉ 
HERANÇA DO SENHOR

“Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão”
(Salmo 127, verso 3).

Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Josué Cintra Alves Xambre 
Santos, ocorrido na última segunda-feira, 30/09. Filhinho de nossos irmãos 
Marco e Flávia, avós paternos Tony e Miriam, avós maternos Fernando e Lenice. 
Josué nasceu pesando 3.280g, com 46cm de estatura. 

Que o SENHOR abençoe o seu crescimento, que ele, a exemplo do Senhor 
Jesus, cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Seja 
bem-vindo Josué! Parabéns querida família. 

DIA DA CRIANÇA 

Neste domingo o Coral Infantojuvenil participará do Culto Vespertino com seus 
louvores. Também teremos uma participação especial de crianças e juvenis na 
Liturgia.  No próximo sábado, UCP-UPJ estarão promovendo uma programação 
especial no Dia da Criança, que acontecerá na Casa de Portugal, situada à 
Avenida Santa Rosa, 556, Bairro São Luiz. A programação terá início às 9h30min 
indo até às 16h. Será um dia de muita alegria e diversão!  Oremos por nossas 
crianças. Para mais informações, procurem o Rev. Élcio ou Orientadores. 
Louvamos a Deus pela vida de nossas crianças. Nossa oração e empenho é para 
que elas cresçam amando e temendo ao SENHOR. 
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SERMÕES EM COLOSSENSES 
A SUPREMACIA DE CRISTO

Neste domingo, mercê de Deus, concluiremos a exposição do primeiro Capítulo 
da Carta de Paulo à igreja em Colossos. Vimos, no sermão do último domingo, o 
Apóstolo Paulo apresentar aos colossenses a Supremacia de Cristo na Salvação 
(vs 13-14), na Criação (vs 15-17) e na Igreja (vs 18-23).
O Apóstolo finaliza o Capítulo 1 falando sobre sua Missão como Ministro de 
Cristo. Ao estudar sobre a Missão do Apóstolo seremos levados a refletir sobre a 
nossa Missão como crentes no Senhor Jesus. Qual é a nossa Missão? Como 
temos desempenhado a nossa Missão? Estude a Carta. Oremos e participemos! 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
(PIPBH), Rev. Edson Costa Silva, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana 
do Brasil e os Estatutos da PIPBH (CI-IPB art. 9º, alínea "f"), convoca a 
Assembleia Geral Extraordinária para se reunir em Culto Solene, neste domingo, 
às 10h20min, com vistas a autorizar a transferência de propriedades que ainda 
estão em nome da PIPBH, observados os trâmites legais.  

XXII ENCONTRO DE CASAIS MAQUINÉ PARK HOTEL

"Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência 
nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado". (1ª Carta do 
Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 10, verso 11)

Ainda há vagas para o XXII Encontro de Casais de nossa Igreja, que acontecerá 
no Maquiné Park Hotel, de 18 a 20 de outubro próximos.
Inscrições: pelo endereço eletrônico contato@patriciabomfa.com.br; 
Preletor: Rev. Gustavo Henrique Quintela Franca, Pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Montes Claros (MG);
Tema: "A FAMÍLIA DA ALIANÇA NO PERÍODO DOS PATRIARCAS" -
(Ensinos para a família a partir do livro de Gênesis).

Início do evento: 18/10, sexta-feira, à noite; 
Horário das demais Palestras:
Sábado - manhã e noite
Domingo - manhã

Mais detalhes sobre o evento, procure o Pb. Erdman - Ministério de Casais  

mailto:contato@patriciabomfa.com.br
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REUNIÕES DE ORAÇÃO 
ORAI SEM CESSAR

"se o meu povo, que se chama pelo 
meu nome, se humilhar, e 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." (Segundo Livro das 
Crônicas, cap. 7, verso 14)

Às segundas-feiras: 19h30min;
Às terças-feiras: 8h30min e às 
14h30min, sob a condução da 
Sociedade Auxiliadora Feminina 
(SAF);
Às quartas-feiras: 8h. 

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 um momento e venha 
juntar-se a nós em oração. 

Grandes bênçãos o Senhor tem 
reservado para aqueles que o buscam 
com perseverança, sem esmorecer, 
através deste precioso meio, a oração.

CHAMADOS 
À PRESENÇA DO SENHOR

Foi chamado à presença do SENHOR 
na última segunda-feira, dia 30/09, 
aos 94 anos, o Pastor da Assembleia 
de Deus, Sr. Nicodemos de Souza, pai 
de nossa querida irmã Maria Josina.
O velório, culto e sepultamento foram 
realizados na terça-feira, no Cemitério 
Terra Santa, em Sabará. Nosso Pastor 
Rev. Edson representou nossa Igreja.  

Também o pai de nossa querida irmã 
Maria Renata, Sr. Ismailles Fernandes 
e Silva, aos 72  anos de idade, foi 
chamado à presença do SENHOR na 
quarta-feira, dia 02/10. O velório e 
sepultamento aconteceram no 
Cemitério Bosque da Esperança. 
Nossos pastores Rev. Edson e Rev.  
Rogério representaram nossa Igreja.

Às famílias enlutadas, em especial às 
nossas queridas irmãs Maria Josina, 
Maria Renata, filhos e demais 
familiares, expressamos os nossos 
mais sinceros sentimentos, rogando 
ao Senhor, doador e mantenedor da 
vida, o consolo de seu Santo Espírito.
Oremos por estas  famílias. 

PRÓXIMO DOMINGO 
CEIA DO SENHOR 

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, 
na noite em que foi traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois de haver 
ceado, tomou também o cálice”. (Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, 
cap. 11, versos 23 e 25)

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectação. No próximo 
domingo, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino e 
Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor para participarmos deste 
banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular momento!
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ALFABETIZAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO INTERNACIONAL – AEI 

Viagem Missionária a Luanda – Angola
Nossas irmãs  Melise Carvalho Pereira D'Agostini, Diretora do AEI, membro da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e Nilza de Souza Nonato, 
Coordenadora Nacional do AEI, membro da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, viajarão para Luanda, Angola, no período de 12 a 21/10/2019, para 
treinar e formar Obreiros e Missionários para alfabetização, evangelização e 
plantação de Igrejas, em parceria com a Missão Desafio Integral de Associados - 
Missão DIA e Igrejas locais, com abrangência em Angola e Namíbia.
Participemos dessa iniciativa, orando pela viagem de nossas irmãs e pelo 
trabalho que será realizado.

“Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque teu é 
tudo quanto há nos céus e na terra; teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por 
chefe sobre todos”. (Primeira Livro das Crônicas, cap. 29, verso 11)

3209.8888
Neste fio também passa esperança

Você pode evitar que alguém corte o fio. 
O fio de vida, o fio de esperança. 
Ele pode salvar uma vida. 
Ajude alguém a se libertar do jugo da depressão.
Depressão tem cura.
Divulgue este número.

Entre os meses de julho e agosto 3.785 pessoas ligaram para ouvir nossas 
mensagens, com 36 pessoas atendidas em aconselhamento e quatro 
devocionais feitas na Oficina do Amor.

DEVOCIONAL - CADA DIA NATAL 

Com 31 mensagens dedicadas a contar a 
incomparável história de Jesus, o Cada Dia 
Natal foi elaborado para evangelizar e 
alcançar vidas. Encomende e adquira logo o 
Cada Dia Natal e dê de presente a quem 
você ama.  
Faça seu pedido através do Disque Paz com 

a Missionária Suely, telefone 3273 4201 ou disquepazbh@gmail.com

mailto:disquepazbh@gmail.com
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ANIVERSARIANTES 

06/10
    Maria de Fátima Melo Costa 

    Nereu Alberto Nogueira Bastos 
    Tiago Soares Boaventura 
    Zilma Rodrigues de Ávila 

07/10
    Ariel Augusto Pinheiro dos Santos 

08/10
    Anna Flávia Lehman Battaglia 

    Denise Silva Miranda 
    Giovani Coutinho Lenza 

    Luciana Colares Figueiredo 
    Mateus Fonseca dos Reis 

    Thiago Couto de Albuquerque Baêta 

09/10
    Gabriel Catizani Faria Oliveira 

10/10
    Carlos Francisco Borja

    Raquel Christina Boy Paiva 
    Vinicius Alves dos Santos 

12/10
    Gessilana Eler Ramos

    Guilherme Pedro Souza Bussinger 
    Sabrina Coutinho Bernardes Pereira 


