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MENSAGEM PASTORAL  

O segundo domingo de agosto é data 
c o m e m o r a t i v a  d a  I g r e j a  
Presbiteriana do Brasil, que neste dia 
celebra o Dia dos Pais. Para o filho 
que entende o valor do pai, não existe 
apenas um único Dia dos Pais, pois 
para ele todos os dias são dos pais. 
Mas o valor deste dia somente será 
melhor entendido se refletirmos 
profundamente sobre o nosso papel 
como pais e como filhos. 

Na Palavra de Deus temos inúmeros 
exemplos de relacionamentos entre 
pai e filho e o exemplo de Davi e 
Absalão (2 Sm 15; 2 Sm 18) nos traz 
lições preciosas para o nosso 
entendimento sobre a importância de 
valorizar nosso relacionamento em 
família. Os pais precisam estar 
atentos à verdade de que os filhos 
podem ter tudo, mas podem não ter 
os pais. Absalão tinha tudo: riquezas, 
prestígio, posição social, beleza, mas 
não tinha um bom relacionamento 
com o pai. Não podemos transferir 
responsabilidades intransferíveis e 
uma das marcas do pai convertido é 
não transferir a responsabilidade de 
demonstrar amor para com os filhos, 
mesmo que, às vezes, isso signifique 
confrontá-los com a verdade, neste 
mundo de permissividade.

Ao que parece não havia um bom 
diálogo na casa de Davi. Quando Davi 
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escreveu o Salmo 133, ele disse: “Oh! 
Como é bom e agradável viverem 
unidos os irmãos”. É bem verdade 
que este Salmo fala de um contexto de 
Israel como nação, mas não podemos 
ignorar o fato de que Davi, com 
certeza, almejava esta união que ele 
não tinha em sua casa. Os casos de 
animosidade entre os filhos de Davi 
mostram que eles não viviam em 
unidade e como exemplos podemos 
citar Amnom e Absalão e Adonias e 
Salomão. Por isso, devemos fazer de 
nossos lares o nosso primeiro campo 
missionário, ensinando o caminho 
sobremodo excelente aos filhos 
(Pv 22.6, Ef 6.4). Por sua vez, os filhos 
precisam entender a seguinte 
verdade: viver longe do pai,  
indiferente, insensível, com o coração 
endurecido, é uma insensatez, uma 
loucura. Absalão seguiu esse caminho 
e teve um fim trágico. 

No Dia dos Pais acreditamos que o 
maior presente que todo pai deseja 
receber não é aquele que é comprado 
em lojas, mas sim, aquele que vem do 
coração do filho, prescrito no quinto 
mandamento da Lei de Deus: “Honra 
a teu pai e a tua mãe, para que seus 
dias sejam prolongados na face da 
terra” (Ex 20.12). Este mandamento 
ordena ao filho exercer a piedade 
para com seus pais, pois, ao 
recomendar a honra, o SENHOR está 
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dizendo que o filho deve ao pai: 
a) Reverência; b) Obediência; 
c) Gratidão; d) Serviço. Receber a 
honra do filho é o desejo de todo pai e 
não  importa  se  os  pais  são  
merecedores desta honra ou não, 
afinal, eles nos foram dados como 
pais pelo SENHOR que deseja que os 
honremos.

A única exceção para o filho 
desobedecer ao pai é quando este o 
impede de servir ao SENHOR, pois, 
se o pai ordenar ao filho qualquer 
coisa contra Deus, na verdade, dizem 
os Reformadores, não podemos 
considerá-lo como pai, mas como um 
estranho que deseja nos afastar do 
verdadeiro PAI, que é DEUS. Há 
somente esta exceção, mas até nela o 
filho precisará ter sabedoria, pois o 
mandamento ordena ao filho honrar 
ao pai e existe uma dupla promessa 
no quinto mandamento que é: 
a) Deus promete que tudo te irá bem 
para o filho (prosperidade) e b) Deus 
promete longa vida sobre a terra 
(longevidade). A vida reta é a vida 
sábia que promove longevidade e 
certamente uma vida sábia e reta, que 
se acha no caminho da justiça, passa 
pela honra aos pais.  Aqueles que se 
mostram bondosos para com seus 
genitores, de quem receberam a vida, 
têm assegurado da parte de Deus que 
tudo estará bem com eles em suas 
vidas e a longevidade estará presente. 
Em Cl 3.20, Paulo diz: “Filhos, em 
tudo obedecei a vossos pais; pois 
fazê-lo é grato diante do Senhor”. 

Obedecer é agradável, é aceitável 
diante do SENHOR, pois, afinal, foi 
Ele mesmo quem ordenou.

Voltando ao caso de Absalão, 
percebemos que ele não honrou seu 
pai, não obedeceu, portanto, teve um 
fim trágico. Que as lições desta 
fatídica história nos ensinem a 
sermos filhos melhores e a sermos 
melhores pais. Os erros de Davi nos 
proporcionam lições valiosas, mas 
também podemos aprender de Davi 
seu amor incondicional por Absalão, 
e então, amar cada vez mais nossos 
filhos. Eles são heranças do Senhor, 
não nos pertencem, pertencem sim, a 
Deus; dele recebemos os filhos e 
temos a responsabil idade de 
reconduzi-los ao verdadeiro dono, 
que é o SENHOR. 

Aperfeiçoados em Cristo, vivendo na 
sua total dependência e graça, 
teremos  o  coração  dos  pa is  
convertidos aos filhos e o coração dos 
filhos convertidos aos pais, como 
profetizou Malaquias (Ml 4.6), pois 
arrependimento e conversão a Deus 
serão vistos na restauração dos 
relacionamentos familiares.  

Felicitamos os Pais pelo seu Dia! Que 
o Eterno Deus, Pai Supremo, Deus de 
Infinitas Misericórdias, tenha 
compaixão de nós e nos abençoe 
como pais e como filhos. Amém!

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

DIA DOS PAIS
A SAF parabeniza os pais de nossa Igreja, com votos de que este dia seja tempo 
oportuno para reflexão sobre a importância de pautar sua vida no Senhor Jesus, 
para que seus filhos possam tê-los como exemplo. Deus os abençoe nesta bendita 
tarefa.

ANIVERSÁRIO DA SAF: 109 ANOS!

A Diretoria da SAF convida os irmãos para participar das atividades 
comemorativas do seu aniversário (presenciais e virtuais).

AGENDA  SAF  PARA  AGOSTO  DE  2021:

01/08 – Domingo - Dia do Presbítero

03/08 – Terça-feira – Reunião de Oração – 8h30 e 14h30
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05/08 – Quinta-feira – Reunião Plenária – Palestra com Dr. Simonton, 
Psiquiatra – 14h30
Tema: Saúde Emocional em tempos de Pandemia – Salão João Calvino 

07/08 – Sábado – Estudo com Diácono Rodrigo Pitta - 10h
Tema: Exercício de Misericórdia – Pela plataforma Zoom

08/08 – Domingo – Dia dos Pais

10/08 – Terça-feira – Reunião de Oração – Sala da SAF – 8h30 e 14h30

11/08 – Quarta-feira – Palestra – Medidas de prevenção contra COVID-19, pela 
Enfermeira Débora – 14h30
Aferição de pressão arterial – Estagiárias da Escola de Enfermagem da AEBMG 
(Hospital Evangélico) 

12/08 – Quinta-feira – Dia do Presbiterianismo Nacional e Dia das Missões

17/08 – Terça-feira – Reunião de Oração – Sala da SAF – 8h30 e 14h30

18/08 – Quarta-feira – Palestra – Cuidados com a saúde física na pandemia
Dr. Glauberson, Cardiologista – 14h30

24/08 – Terça-feira – Reunião de Oração – Sala da SAF – 8h30 e 14h30

25/08 – Culto em Ações de Graças pelos 109 anos da SAF – 14h30

31/08 – Terça-feira – Reunião de Oração – Sala da SAF – 8h30 e 14h30
Reunião Executiva – 15h

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 08/08: Paulo Falcão, Claudio Murilo, Armando Melillo, Alysson 
Bomfá, Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul Nogueira
Reunião de Oração, segunda-feira, 09/08: Sérgio Maciel 
Estudo Bíblico, quinta-feira, 12/08: Tiago Muzel
Sexta Jovem, 13/08: José Luiz Espeschit
Sábado – 14/08: Rodrigo Pitta e Ariel Augusto
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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 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. 

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)
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NOTA DE GRATIDÃO 

“Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor 
morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.” 
Romanos 14.8

Agradecemos aos irmãos pelo carinho e pelas orações neste curto período de 
enfermidade de nossa mãe. Agora ela não sofre mais. 

Cremos na soberania de Deus e nesse momento de dor somos gratos a Ele 
pela vida da mamãe. Mamãe nos ensinou o caminho do Senhor como seus 
pais e nós trilhamos nessa mesma fé que também ensinamos aos nossos 
filhos. 

Estamos já saudosos, mas confortados pelo Santo Espírito.
Tânia, Patrícia e Carlos Alberto 

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR

"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Sl 116.15 

Foi chamada à presença do SENHOR, na segunda-feira, 02/08, aos 80 
anos, D. Lélia Duarte Lobenwein, mãe de nossas queridas irmãs Patrícia e 
Tânia e de nosso querido irmão Carlos Alberto (Bebeto). 

D. Lélia lutava contra um câncer e aprouve ao SENHOR chamá-la à sua 
presença naquele dia e agora ela descansa de suas lutas e aflições terrenas no 
Seio de Abraão.

O velório e sepultamento ocorreram na terça-feira, 03/08, no horário das 
9h20 às 11h20, no Cemitério Parque da Colina em cerimônia restrita à 
família. O Culto fúnebre aconteceu no mesmo local, às 10h30.

À querida família enlutada, filhos, netos, genros, nora, irmãos de D. Lélia e 
demais familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando 
ao Senhor, doador e mantenedor da vida, que console seus corações com o 
bálsamo do Espírito Santo.
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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 começam na próxima semana 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.  

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.

Aqueles irmãos serão recebidos para a Pública Profissão de Fé 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.

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 se dedicou na 
ministração do curso aos alunos. Glórias sejam dadas a Deus.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DO MATRIMÔNIO E DO DIVÓRCIO”

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXIV

I. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher; ao homem não é 
lícito ter mais de urna mulher nem à mulher mais de um marido, ao mesmo 
tempo.

II. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, 
para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja 
por uma semente santa, e para impedir a impureza.

III. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito 
casar; mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor; portanto, os que 
professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, 
papistas ou outros idólatras; nem devem os piedosos prender-se 
desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em 
suas vidas ou que mantém heresias perniciosas.

IV. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de 
consagüinidade ou afinidade proibidos na Palavra de Deus, tais casamentos 
incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou 
consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e 
mulher.

V. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo 
descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de 
dissolver o contrato; no caso de adultério depois do casamento, à parte 
inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio casar com 
outrem, como se a parte infiel fosse morta.

VI. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar 
argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em 
matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do 
matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser 
remediada nem pela Igreja nem pelo magistrado civil; para a dissolução do 
matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se 
devendo deixar ao arbítrio e discreção das partes o decidirem seu próprio 
caso.
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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 12/08, 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. 

A SANTA COMUNHÃO – 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”. (1 Co 11.23)

Quando nos reunimos ao derredor da mesa do SENHOR para participarmos da 
Ceia, vivemos um momento de singular e alto privilégio, um momento especial na 
vida de todos aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como Salvador e 
Senhor de suas vidas, pois este é o banquete espiritual do crente. É a Santa 
Comunhão!

Neste domingo teremos a ministração da Santa Ceia do SENHOR em todos os 
Cultos. Oremos para que, no tempo do SENHOR, tenhamos a alegria de celebrá-la 
com a Igreja reunida em sua plenitude. 

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)

Como já anunciamos, na semana passada concluímos o protocolo que será adotado por 
ocasião do retorno às aulas no regime presencial. Embora sabendo do desconforto que 
eventualmente poderemos enfrentar nestes primeiros momentos de retorno à rotina 
das aulas presenciais, é muito importante a compreensão e o envolvimento de todos, 
pois trata-se de um período de adaptação. Os detalhes do protocolo aprovado serão 
transmitidos pelos professores de acordo com a situação de cada classe, visto que neste 
momento não temos como adotar um procedimento único para toda a ED. Fique 
atento e aguarde a orientação do seu professor, pois pretendemos concluir todos os 
ajustes até o terceiro domingo deste mês, 15/08. Os professores avisarão seus alunos 
sobre o retorno de sua respectiva classe. 

Sendo agosto o mês de aniversário de nossa amada Igreja, entendemos que o retorno às 
aulas presenciais neste mês, mesmo que parcial, é mais um motivo de alegria para nós 
como Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

Relembramos os irmãos que as aulas presenciais terão início às 9h30 e as aulas virtuais 
se manterão nos horários usuais que já vêm sendo praticados durante este período de 
pandemia. Com isso, permitiremos às pessoas que desejarem ir ao culto presencial, 
depois da aula virtual, fazê-lo com tranquilidade.
Agradecemos a Deus pela vida de nossos Diáconos e dos Médicos que contribuíram 
com a formatação do protocolo. Oremos para que Deus nos abençoe neste retorno. 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL EVANGÉLICO

A Escola de Enfermagem do Hospital Evangélico tem a formação técnica perfeita para 
que você ingresse de forma qualificada na área da saúde hospitalar, que tem uma das 
mais altas taxas de empregabilidade do mercado.

Faça o Curso Técnico em Enfermagem com um Corpo Docente experiente e capacitado 
para atender às demandas atuais da saúde. Reserve sua matrícula! Últimas 
oportunidades. 

Agende o seu horário na secretaria escolar.

Nossos canais de comunicação: 
(31) 3227-1400 
(31) 3615-9050 
WhatsApp: (31) 9 8428-9522
E-mail: secretariaeehe@eehe.org.br

Escola de Enfermagem do HE
Há 54 anos formando com maestria profissionais da saúde.
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08/08
    Amália Larissa Rickli Séllos 

    Leir Ferreira Gomide 
    Veridiana Gel Oliveira Montenegro 

09/08
    Gabriel Rocha Cardoso 
    Glauber Barbosa Porto 
    Kleber Alberto Nogueira 

    Yohan Diniz Penido 

10/08
    Paolo Enrico Iacomo Fulloni 

11/08
    Maria Monica Gonzaga Fernandes 
    Mateus Cardoso Mattos de Oliveira

    Patricia Cristina Silva Lima Fernandes 
    Peterson Isaac Gomes e Silva 

    Rafael Lopes da Costa

12/08
    Beatriz Valadão Doehler 

    Rayssa Fernanda da Rocha Fernandes
    Sarah Zaghi Borges Reis 

13/08
    Bárbara Olívia Villas Bôas 

    Ivan Tanure Sant´Anna 
    Natanias Bertolini Bueno

 
14/08

    Elizabeth Costa de Souza Borges
    Fernando Baumgratz Ribeiro 

    Júlia Bernardes Falcão 

ANIVERSARIANTES 


