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MENSAGEM PASTORAL  

“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR 
por nós; por isso, estamos alegres”. (Salmo 
126, verso 3)

Louvamos a Deus pela vida de nossa querida 
Primeira Igreja. No domingo 19/09 tivemos 
nossa Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
quando tomamos conhecimento do Balanço 
do ano de 2020 e fomos informados da 
Previsão Orçamentária para o ano em curso e 
o desempenho observado até o mês de julho. 
Nosso Senhor tem nos abençoado 
sobremaneira também na vida financeira de 
nossa Igreja, pois no ano de 2020, não 
obstante o contexto pandêmico que nos 
levou a ficar quase cinco meses com o 
Templo fechado, Deus, por sua graça e 
misericórdia, nos permitiu não somente 
atingir a previsão orçamentária daquele ano, 
mas ultrapassá-la em 10% (dez por cento)! 
Um milagre da provisão do SENHOR. 

Esses números evidenciam a bênção de Deus 
manifestada através da fidelidade dos irmãos 
nos dízimos e ofertas. Como foi maravilhoso 
e encorajador ver vários pontos nos mapas da 
nossa Cidade, do nosso Estado, em nosso 
País e no Mundo onde estamos presentes por 
meio de servos e servas do SENHOR, 
comissionados para levar as boas novas de 
salvação. Ao fazer isso, conforme cantamos, 
cumprimos a ordem santa do bom Salvador 
(At 1.8). A Deus honras e glórias!

Nosso sentimento é como o sentimento do 
P r o f e t a  S a m u e l ,  q u e  n u m  a t o  d e  
reconhecimento da mão providencial de 
Deus, erigiu uma pedra e a chamou 
EBENÉZER – até aqui nos ajudou o 
SENHOR (1Sm 7.12). Com aquele marco ele 
estava dizendo para os israelitas e para as 
gerações futuras que, se eles chegaram até 
aquele momento, foi porque o Senhor os 
conduziu. O marco conscientizou o povo de 

O MILAGRE DA PROVISÃO  
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Israel de que a vitória foi alcançada tão 
somente pela boa mão de Deus. Que assim 
seja conosco.  

Escrevendo aos filipenses, o Apóstolo Paulo 
afirmou: “E o meu Deus, segundo a sua 
riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
Jesus, cada uma de vossas necessidades" 
(Fp 4.19), expressando total confiança no 
cuidado amoroso de Deus. Assim como 
aquela Igreja manifestou cuidado para com 
ele enviando Epafrodito com uma oferta para 
o Apóstolo na prisão, agora ele roga ao Pai 
celestial  que supra,  em Cristo,  as 
necessidades dos irmãos filipenses. Tanto as 
necessidades materiais quanto espirituais 
são supridas pela providência de Deus, 
sempre. A pandemia e suas consequências 
têm nos ensinado a orar mais, a viver na 
dependência do SENHOR.

O Professor Rev. Héber Carlos de Campos, 
falando sobre a providência de Deus, assim a 
define: “Providência divina é a atividade do 
Deus triúno por meio da qual Ele provê as 
necessidades, preserva a criação, dirige os 
caminhos, governa o universo e concorre os 
atos de suas criaturas de modo que nada 
escape ao seu controle” (“A Providência”, 
Editora Cultura Cristã, página 13). 

Assim cremos e assim vivemos. Na mesma 
linha de raciocínio, Francis Schaeffer, Pastor 
Presbiteriano e um dos maiores teólogos do 
século XX, deu o seguinte título a uma de 
suas obras: “O Deus que Intervém”, 
entendendo que o nosso Deus age em nosso 
favor no cumprimento de seus decretos, por 
isso a resposta às intempéries da vida, às 
crises, à provação, é a Fé. Por mais que as 
circunstâncias apontem o contrário, 
devemos empenhar-nos por cumprir a nossa 
vocação e viver pela fé (Hc 2.4), pois viver 
pela fé é viver crendo na providência de Deus. 
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Esta importante doutrina da providência de 
Deus é um grande conforto para os 
redimidos, pois traz a certeza de que nada 
poderá frustrar os planos d'Aquele que os 
redimiu (Jó 42.2) e assim eles podem 
descansar, sabendo que sãos sustentados 
pela mão do Deus Todo-Poderoso e apesar de 
estarmos vivendo em um mundo em crise, o 
Reino de Deus não está em crise. Não 
podemos nos esquecer que não estamos 
sozinhos nesse mundo tenebroso, pois o 
Senhor Jesus prometeu estar conosco até a 
consumação dos séculos. Mesmo vivendo em 
um mundo caído, podemos contar com a 
proteção, provisão e cuidado do Pai Celeste. 
A mão do SENHOR continua estendida. 

Não esqueçamos que a provisão de Deus 
acontece, muitas vezes, em meio ao deserto 
existencial. Durante quarenta anos o Senhor 
sustentou o seu povo no deserto e todos os 
dias, com exceção do sábado, os israelitas 
recebiam o maná e cordonizes para o seu 
sustento (Êx 16), recebiam a provisão diária. 
Não faltaram água, alimento, roupa e calçado 
até o dia em que chegaram à Terra 
Prometida. Da mesma forma Deus sustentou 
Elias, que estava sendo perseguido por 
Acabe, mandando que ele se escondesse 
junto ao ribeiro de Querite (1Rs 17.1-6). Elias 
obedeceu a Deus e isso o fez experimentar a 
Sua provisão. O servo do Senhor bebia das 
águas do ribeiro e a cada manhã comia da 
comida que os corvos lhe traziam. 

Em outra ocasião, a provisão de Deus 
manifestou-se a Elias em Sarepta (1Rs 17.8-
16), quando ele não podia aparecer 
publicamente pois Acabe estava à sua 
procura (1Rs 17.1-6). Depois que o riacho de 
Querite secou, Deus ordenou que o seu 
Profeta se dirigisse à Sarepta e, perto dos 
portões da cidade, ele encontrou uma viúva 
que recolhia gravetos. Como no ribeiro de 
Querite, a provisão de Deus veio de forma 
inusitada. Durante sua permanência junto 
ao ribeiro, Deus utilizou corvos para 
alimentar o Profeta e agora uma viúva 

deveria cuidar de Elias. Isso iria demonstrar, 
mais uma vez, que a providência é de Deus, 
pois em geral as viúvas não tinham recursos 
para a própria manutenção e dependiam dos 
seus filhos e parentes para sobreviver. Ao 
chegar à casa da viúva, Elias lhe pede água e 
pão e a mulher responde que não tinha pão. 
Em sua casa havia apenas um punhado de 
farinha e um pouco de azeite. Então, o 
Profeta ordena àquela mulher que lhe asse 
primeiro um pão e alguns podem estranhar a 
atitude da mulher, que prontamente 
obedeceu ao Profeta, mas para desfrutar da 
provisão divina é preciso crer e a viúva creu 
na palavra do Profeta de Deus. A provisão de 
Deus veio para Elias e para aquela viúva, pois 
a farinha e o azeite da mulher não se 
acabaram até o dia em que as chuvas 
voltaram a cair.

Fiquemos atentos para perceber os sinais da 
Providência, pois vivemos numa sociedade 
em que o antropocentrismo prevalece e por 
isso o homem é tido como o centro de tudo, o 
que pode nos levar a acreditar que nós somos 
os únicos responsáveis pela provisão em 
nossas vidas. Mas a Igreja do SENHOR, ao 
testemunhar o milagre da provisão, precisa 
dizer em alto e bom som que o nosso DEUS é 
o Deus da providência. Ele, e não o homem, é 
o centro de todas as cosias, que o SENHOR 
da Igreja é quem sustenta a Sua Igreja.  A Ele 
seja a glória, agora e eternamente. 

Temos muito a agradecer e muitos desafios à 
nossa frente, mas a certeza acrisolada em 
nossos corações é que o SENHOR é por nós e 
isso nos tranquiliza e nos faz assumir uma 
postura confiante perante o SENHOR da 
Seara e de Sua preciosa obra. Avancemos 
rumo aos desafios, permanecendo sempre 
firmes, inabaláveis e sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o 
nosso trabalho não é vão (1Co 15.58).

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO: 28/9, terça-feira:  
VIRTUAL às 8h30 (whatsapp) 

PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino

Motivos de oração para SETEMBRO, mês da Pátria, mês dos Seminários e dos 
Seminaristas.

Gratidão: 

• Pelo amor sacrificial de nosso Senhor Jesus que nos trouxe a salvação, e as 
bênçãos daí decorrentes ;
• Pelas orações atendidas e pela restauração da saúde de nossos irmãos;
• Pela pátria terrena que nos foi concedida pelo Senhor;
• Pelos Seminários e Seminaristas que se preparam para o serviço no Reino de 
Deus.

Intercessão:

• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e 
Sociedades  Internas;
• Pelos projetos missionários apoiados pela nossa Igreja, pela Junta de Missões 
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais 
(APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes (federal, estaduais e municipais);
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos, etc – 
Projeto ANA) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos  que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos nesta área; 
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelo povo do Afeganistão;
• Pelo povo do Haiti  e do México (atingidos por terremotos) e pelos moradores 
da Lousiana nos EUA (atingidos por um furacão);
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
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BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM”, em prol do “Projeto Panamá”. 

Venha se juntar à SAF neste projeto!!!

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 26/09: Paulo Cassete, César, Jessé Oliveira, Rubem Pacheco, Tiago 
Müzel, Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira, 27/09: Valter Lopes
Estudo Bíblico, quinta-feira, 30/09: Rodrigo Pitta
Sexta Jovem, 01/10: César Vieira
Sábado – 02/10: Ariel Augusto e Bruno Cabaleiro

SEXTA JOVEM

Todas as sextas-feiras, às 20h, nossa juventude se reúne para louvar a Deus e estudar a 
bendita Palavra. Por isso, jovens, não fiquem de fora, participem e convidem seus amigos. 

Também faremos a transmissão da live pelo Instagram da UMP (ump.primeiraipbh), que 
ficará gravada no IGTV.

Qualquer dúvida, entre em contato com o Rev. Élcio ou com as Diretorias da UPA e UMP.
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO

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

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO SALÃO JOÃO CALVINO 
A reunião de oração presencial de segunda-feira, das 19h30 às 20h30, acontecerá no 
Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos irmãos participantes 
deste momento especial de oração que fiquem atentos a esta mudança de local. 

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.

BATISMO INFANTIL 

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos neste domingo com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 8h, a 
pequena Ana Lívia Oliveira dos Reis, filha de nossos irmãos Tiago e Larissa. Louvamos a Deus 
pela vida preciosa da Ana Lívia e rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ela cresça 
em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 

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 e 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).

NASCEU A BISNETA DE D. AMÉLIA 

Nasceu em Brasília (DF), no dia 08 de setembro, Amélia Spínola Tiveron, filha de Raquel 
Spínola Tiveron e Tiago Tiveron, bisneta de nossa querida irmã D. Amélia Spínola de 
Andrade. Pesando 3,095Kg, com estatura de 49,5cm, a pequena Amélia chegou para alegrar 
ainda mais a amada família a quem parabenizamos, louvando a Deus por mais esta bênção.  
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SUGESTÃO DE NOMES PARA A ELEIÇÃO DE OFICIAIS EM DEZEMBRO 
(PRESBÍTEROS E DIÁCONOS) 

Conforme “Instruções e Procedimentos”, aprovados pelo Conselho e publicados em 
nosso Boletim de 12/09, no mês de dezembro, mercê de Deus, teremos Assembleia para 
Eleição de Oficiais Presbíteros e Diáconos em nossa Igreja.

Estamos agora no período de indicação de candidatos, sendo este domingo, 26/09, a data 
final para se fazer as indicações. À porta da Igreja temos os Formulários para este fim, que 
deverão ser depositados nos gazofilácios. Caso necessite de outras informações a respeito 
do assunto, procure os Diáconos à porta do Templo. 

Reiteramos o teor dos Procedimentos aprovados pelo Conselho quanto à sugestão de 
nomes e consequente avaliação do Conselho: 

Da Sugestão de Nomes
Data limite das indicações: dia 26/09 (último domingo de setembro) 
Os membros da Igreja em plena comunhão, têm o direito de sugerir nomes de irmãos, 
remetendo-os ao Conselho em Formulário padrão fornecido pela Secretaria da Igreja, 
devidamente assinado, observando o que preceitua o ensino bíblico sobre o Oficial da 
Igreja de Jesus Cristo (Ler 1Tm 3.1-7; Tt 1.5-9 e 1Pe 5.1-4).

O irmão cujo nome for indicado deve ser obrigatoriamente:
a) Membro da Igreja há mais de um ano, salvo casos excepcionais, a juízo do Conselho, 

SERMÕES EM JONAS: UM ESTUDO SOBRE A COMPAIXÃO
DO SENHOR E A NOSSA

Como anda sua compaixão pelos perdidos? O livro de Jonas termina em aberto e é finalizado 
com uma pergunta: “E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há 
mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão 
esquerda, e também muitos animais?” Jn 4.11

Estudar o livro de Jonas é estudar sobre compaixão, a  do SENHOR e a falta de compaixão de 
Jonas e então, refletir sobre a nossa. Porque Deus se compadeceu de nós, assim devemos nos 
compadecer das pessoas que jazem sem Cristo, na perdição. Estudar o livro de Jonas é antes 
de tudo estudar sobre a compaixão do SENHOR e a nossa. Aquele que se compadeceu de nós 
é o mesmo que nos comissionou para pregar o seu Evangelho. Mas não somente ir e pregar, 
porque isso, ao ter a segunda oportunidade, Jonas fez. Mas sim, ir pregar e sobretudo, 
demonstrar misericórdia e olhar o pecador de maneira compassiva.

Certamente o estudo deste precioso Livro nos levará a refletir sobre a compaixão do 
SENHOR e a nossa compaixão. Convidamos você para essa jornada no livro do Profeta Jonas. 
Estude esse precioso livro e participe conosco desses momentos de crescimento espiritual na 
Palavra. 
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quando se tratar de Oficiais vindos de outra Igreja Presbiteriana (Art. 13, § 2º da 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil);
b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, § 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana do 
Brasil);
c) Aceitar integralmente as doutrinas, a disciplina e o governo da Igreja Presbiteriana do 
Brasil (Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia e Confissão de 
Fé e Catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil);
d) Participar integralmente da vida da Igreja local.

Da Avaliação do Conselho
O Conselho avaliará os nomes sugeridos conforme item 1, podendo, ou não, apresentá-los 
como candidatos à Assembleia da Igreja (Artigo 111 da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil).

Listamos os nomes dos irmãos Diáconos e Presbíteros cujos mandatos estão vencendo e 
que são candidatos à reeleição, exceto se manifestarem o desejo de não participar do 
pleito. 

IMPORTANTE: Esses irmãos NÃO PRECISAM ser indicados.

Diáconos:

1) Diác. Alysson Vinicius Bomfá Barbosa 
2) Diác. Ariel Augusto Pinheiro dos Santos 
3) Diác. Frederico Porto Caldeira 
4) Diác. Hildemar Rodrigues Falcão Neto 
5) Diác. Jessé de Oliveira 
6) Diác. José Maria Borges da Silva
7) Diác. Luiz de Oliveira Neto 
8) Diác. Marcos Egg Freire 
9) Diác. Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna 
10) Diác. Rubem Pacheco Santos Jr 

Presbíteros:

1) Presb. Anderson Fleming de Souza 
2) Presb. Crysthian Purcino Bernardes de Azevedo 
3) Presb. Erasmo Borja Sobrinho
4) Presb. Erdman Ferreira da Cunha
5) Presb. Flávio Sérgio Gibram Silva
6) Presb. Giovani Coutinho Lenza 
7) Presb. Helmut Alexander Riegg 
8) Presb. Humberto Rodrigues Falcão
9) Presb. Ilton Elias de Freitas
10)  Presb. Marco Antônio Fonseca Paiva 
11)  Presb. Marcos Vieira de Souza
12)  Presb. Rômulo da Silva Leitão
13)  Presb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa 
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DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”

O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 mensagens sobre a pessoa mais 
importante de todos os tempos: Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal 
para ser distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos lares. 

O “Cada Dia Natal 2021”, com mensagens dedicadas a contar a incomparável história de 
Jesus, tem enfoque especial no tema “A Mensagem da Esperança”, com o objetivo de lembrar 
às pessoas que elas não estão sozinhas, que o Pai celestial cuida de nós e nos traz esperança.

O Conselho decidiu adquirir três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao preço 
unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  Os exemplares deverão chegar em 
novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através do Disque Paz, com a 
Missionária Suely, telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o “Cada Dia Natal” para presentear a quem você ama. 

GRUPO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Pela graça de nosso Deus, a PIPBH dispõe de diversos instrumentos musicais, que estão à 
disposição dos Membros para estudos e com o objetivo maior de integrar e reforçar o Grupo 
de Instrumentos de nossa Igreja, segundo aprovação do Conselho. Temos à disposição para 
empréstimo os seguintes instrumentos:
- Violinos; 
- Violas de arco;
- Violoncelos;
- Contrabaixos de arco;
- Trombones e
- Trompetes.

Para mais detalhes e solicitação do Documento de Empréstimo, pedimos aos irmãos 
interessados que entrem em contato com o maestro Weberson Almeida pelo telefone número 
(31)99899.9706, Regente de nossa Igreja e responsável pelo Grupo de Instrumentos. O 
empréstimo não acarretará custos aos solicitantes e o Maestro Weberson se coloca à 
disposição para indicar Professores capacitados para ministrar aulas para cada instrumento.

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. 
Esperamos por vocês!

Suzana e Equipe

mailto:disquepazbh@gmail.com
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GOTAS DE DOUTRINA
DA CEIA DO SENHOR

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXIX

IV. A missa ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a 
negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem 
adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste 
sacramento e à instituição de Cristo.

V. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por 
Cristo, têm tal relação com Cristo Crucificado, que verdadeira, mas só sacramentalmente, são às vezes 
chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo; porém em 
substância e natureza conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes.

VI. A doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e 
do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou 
por qualquer outro meio, é contrária, não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão, 
destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de crassa idolatria.

VII. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste 
sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo Crucificado e todos os benefícios da sua 
morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não 
estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com 
eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os 
próprios elementos aos seus sentidos corporais.

VIII. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, não 
recebem a coisa por eles significada, mas, pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do 
sangue do Senhor para a sua própria condenação; portanto eles como são indignos de gozar 
comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra 
Cristo, participar destes santos mistérios nem a eles ser admitidos, enquanto permanecerem nesse 
estado.

VIAGEM MISSIONÁRIA AO AMAZONAS 

Desde o dia 24, sexta-feira, com retorno previsto para 01/10, nossos irmãos Rev. Marco Antônio e 
Rossana e Pb. Flávio Gibram e Jane, estão em viagem missionária ao Amazonas, com o propósito de 
conhecer de perto os trabalhos e a equipe de Missionários “Pescadores de Vidas”. Desde o ano 
passado temos apoiado diversas atividades desses nossos irmãos, que pregam o Evangelho da Graça e 
prestam socorro às populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia. 

Com esse contato pretendemos estreitar nossos laços de fraternidade, animar os irmãos em suas lutas 
e conhecer de perto o que o nosso Deus vem fazendo entre aquelas populações, que estão entre os 
grupos menos alcançados em nosso país. Nossos irmãos visitarão duas aldeias indígenas e uma 
comunidade ribeirinha onde os “Pescadores de Vida” já têm um trabalho implantado. Outro objetivo 
importante é identificar as principais carências e dificuldades daqueles Obreiros na evangelização, 
discipulado e plantação de igrejas com vistas à qualificação teológica daqueles irmãos (à distância), 
visando aprimorar os conhecimentos dos Missionários e Evangelistas. Na oportunidade também 
farão contato com a Igreja Presbiteriana de Manaus, a qual enviamos ajuda por ocasião da crise 
sanitária causada pela COVID-19. 

Conclamamos a Igreja a orar pelos nossos queridos irmãos para que essa viagem missionária seja 
uma grande bênção, trazendo frutos graciosos para o Reino e para a Glória de Deus.
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PASSOS DE RETORNO AO CAMPO MISSIONÁRIO

Nessas últimas duas semanas o Rev. Raimundo e sua esposa Veridiana cumpriram mais uma 
importante etapa do preparo para o regresso ao campo missionário transcultural. Entre outras 
atividades visitaram alguns casais missionários, bem como fizeram contatos com irmãos na região do 
Planalto Central brasileiro.

Nesse período também tiveram a oportunidade de visitar um antigo apoiador ministerial, uma nova 
Igreja e participaram de apresentações do novo desafio missionário transcultural a ocorrer no 
Panamá, com vistas a possíveis parcerias, mercê divina, a partir do início de 2022.

Por fim, e não menos importante, tiveram um tempo de busca de orientação e aconselhamento bíblico 
e ministerial com Conselheiros especializados no cuidado de Obreiros cristãos evangélicos 
(Ministério Oásis), com quem tiveram dias de conversa, estudo, leitura e treinamento, visando o 
retorno ao campo missionário transcultural ainda mais fortalecidos espiritual e emocionalmente. 

Rev. Raimundo e Veridiana agradecem o apoio, as orações e a compreensão de nossa amada PIPBH, e 
rogam ao soberano Pastor da Igreja que supra e sustente a todos com a sua suficiente e providencial 
graça. O casal retorna à Belo Horizonte neste domingo, certamente exaustos, mas certos de terem 
investido tempo, recursos, energia e atenção em preciosos meios na busca de andar com o Senhor e 
melhor servi-lo em sua Seara e na sua Igreja.

Continuemos nossas intercessões em favor da querida família e dos recursos a serem levantados para 
que, mercê de Deus, a mudança para o Panamá ocorra debaixo das bênçãos do SENHOR. 

DECISÕES DO CONSELHO

O Conselho de nossa Igreja esteve reunido na segunda-feira, 20/09, e no temor do SENHOR tomou as 
seguintes decisões: 

1 – Registrar a Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada no domingo, 19/09, com gratidão 
a Deus pelos resultados contemplados, que evidenciam a boa mão de Deus conduzindo a vida de 
nossa Igreja;

2 – Atender à solicitação da Junta Diaconal, aprovando mudança do local da reunião de oração 
presencial de segunda-feira, do Templo para o Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará;

3 – Atender à solicitação da UCP e UPJ (Programação no Acampamento Ebenézer), autorizando 
verba no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para custear as atividades com as 
crianças em comemoração ao Dia da Criança, a ser realizada no Acampamento Ebenézer, observado o 
Protocolo Sanitário em vigor na PIPBH; 

4 – Apoiar financeiramente a Viagem Missionária do Presb. Flávio Gibram e Rev. Marco Antônio e 
esposas, no período de 24/09 a 01/10, que visa conhecer melhor o trabalho junto à população 
indígena e ribeirinhos na região do Amazonas, desenvolvido pela Missão “Pescadores de Vida”, 
apoiada pela “Nossa Missão”. Sensível às carências enfrentadas pelos nossos irmãos daquela região 
brasileira, o Conselho aprovou verba no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para custear as 
despesas da viagem, contemplando também uma oferta ao trabalho missionário ali realizado; 

5 – Aprovar o Relatório da Comissão de Distribuição de Campo, pedindo a recondução dos Pastores 
Auxiliares Rev. Rogério William Bussinger e Rev. Élcio Cardoso dos Reis e Missionários Rev. Marco 
Antônio Lopes da Silva e Rev. Raimundo Monteiro Montenegro Neto ao PBHZ, para o ano de 2022.
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26/09
    Isabela Lourenço de Souza Fleming 

    Lílian Rute Bergamo 
    Maria Helena Bernardes 

27/09
    Catarina Froes Pitta Maciel 
    Fernanda dos Santos Vidal 

    Herica Patrícia Santos Barbosa 

28/09
    Alda Brasil Rocha 

    

30/09
    Josué Cintra Alves Xambre Santos 

    Luiz Cleive Ribeiro Ferraz de Almeida 
    Margareth Alvarenga de Carvalho Suarez 
    Rebeca Gabriel de Vasconcelos Silveira 

01/10
    Luca Scherrer Fulloni

02/10
    Deborah Hannah Souza Bussinger 

    Luciano Jorge Barreto Salum 
    Luiza Duarte Leite Porto
    Paulo Bernardes Falcão 

    Talita Oliveira Leonel

ANIVERSARIANTES 


