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MENSAGEM PASTORAL  

A importância do ensino entre o povo de 
Deus repousa no próprio Deus que é o 
Mestre por excelência, com quem o Filho 
aprendeu (Jo 8.28) e também se tornou 
Mestre dos seus seguidores, os quais 
reconheceram nele tal autoridade 
espiritual e para ensinar (Mt 7.28,29). As 
Escrituras ressaltam Deus como o nosso 
soberano instrutor (Is 48.17) e o Espírito 
Santo como sendo aquele que veio dar 
continuidade à obra pedagógica da 
Trindade (Jo 14.26; 16.13). 

Baseado neste atributo divino é que opera 
o dom do ensino na Igreja de Deus, pois o 
SENHOR também edifica sua Igreja pela 
prática do ministério da docência sagrada, 
o ensino da Palavra de Deus, que é 
coordenado pe lo (s )  Pas to r (es ) ,  
auxiliado(s) na supervisão pelo Conselho 
da Igreja.

Entretanto, a importância do ministério da 
educação religiosa não se restringe  à 
pregação dos Ministros da Palavra 
regularmente ordenados. Também a 
Escola Dominical é fundamental na 
transmissão do conhecimento dos 
oráculos de Deus e  inclui outras pessoas 
que o SENHOR dotou com o dom do 
ensino para auxiliarem os demais irmãos 
em Cristo, seus alunos, a entenderem 
devidamente a Palavra da Verdade. 
Sendo assim, os Professores são 
instrumentos humanos usados pelo 
Espírito Santo para alimentar os corações 
dos cristãos com a devida explicação da 
Palavra de Deus, levando o aluno a se 
conformar, cada vez mais, à vontade 
divina para a sua vida, seguindo Cristo 
como o seu Redentor pessoal.

Desta forma a docência na Escola 
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Dominical visa forjar o caráter de Cristo 
nos cristãos através da ampla e profunda 
explicação da Palavra de Deus, não se 
tratando simplesmente da transmissão de 
um conhecimento, pois se assim fora, 
seria uma distorção do propósito divino 
(2Tm 3.16,17).

Quem possui o dom espiritual de ensinar 
esclarece a Palavra de Deus de maneira 
atraente e compreensível, insistindo na 
importância de cada ensino para a vida do 
cristão. Ele não costuma ficar preso a 
roteiros de outras pessoas, mas 
comumente busca aprofundar por conta 
própria o melhor entendimento da 
questão estudada, sendo fascinado pelo 
estudo demorado e detalhado das coisas 
de Deus, pois é atraído pela compreensão 
e pelo debate dos temas bíblicos em 
maior profundidade, daí a sua maior 
liberdade entre os que já tem um maior 
grau de maturidade. Tendo a consciência 
de que o exercício deste dom é básico 
para os demais, detesta lecionar sem o 
devido preparo e tem na Palavra de Deus 
o seu livro por excelência.

Entretanto, quem exerce a docência na 
Igreja precisa tomar alguns cuidados. 
Primeiramente não deve omitir a 
importância da aplicação prática dos 
estudos. Também deve ter sensibilidade 
para perceber se está se tornando 
enfadonho ou insensível para com o 
grupo ao qual está se dirigindo e ficar 
a t e n t o  p a r a  n ã o  s e r  t i d o  p o r  
excessivamente detalhista quanto ao 
ensino e anti-social por priorizar o estudo 
em detrimento de sua vida de comunhão 
com os demais irmãos. Por fim, mesmo 
estando seguro das ideias expostas, seja 
pela pesquisa diligente dos temas, seja 
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pela larga experiência na docência na 
igreja, o Professor de ED não deve passar 
a imagem do “senhor sabe-tudo”, pois, em 
assim procedendo, corre o risco de ser 
tachado de orgulhoso ou arrogante.

Já os alunos devem atentar que a 
frequência regular e diligente à Escola 
Dominical facilitará o preparo para que 
possam “dar razão da esperança que há 
em nós” (1Pe 3.15) e embora que isto não 
implique em expor um tratado teológico da 
fé cristã ou dar aula em classes de Escola 
Dominical, dá a capacidade de explicar no
que creem e lhes dará condições de 
afirmar como o Apóstolo Paulo: "E temos  

portanto o mesmo espírito de fé, como 
está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos 
também, por isso também falamos" (2 Co 
4.13).

Por fim, devemos honrar os Mestres em 
nossa ED, estudando diligentemente os 
temas abordados em sala de aula, 
debatendo as questões, apresentando 
nossas dúvidas, buscando aplicar o que 
aprendemos. Que Deus fortaleça essa 
bendita instituição da Escola Dominical.

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto 

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Os olhos do SENHOR repousam 
sobre os justos, e os seus ouvidos 
estão abertos ao seu clamor.”  
(Salmo 34, verso 15)

Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 
14h30min 
Departamentos Responsáveis: 
Henriqueta Bergo e Terezinha Lara
Relatoras: Maria  Alba e Elani

Homenagem à Escola Dominical
Comemoramos hoje o Dia da Escola 
Dominical (ED) e louvamos a Deus 
por nossa escola tão bem preparada 
para receber seus alunos. 

A ED é a amiga da infância, a 
inspiração da mocidade, a força da 
maturidade e o conforto da velhice.  
É na Escola Dominical  que 
começamos a aprender da Palavra
de DEUS, a qual devemos dedicar

tempo para ler ouvir e estudar.

Sabemos que Deus capacita os 
escolhidos e tem sido assim em 
nossa escola, por isso parabeni-
zamos os Professores e a todos os 
que estão na Direção de nossa 
Escola Dominical. 

Recebam o nosso carinho e afeto e 
contem sempre com nossas orações 
para que Deus, em sua infinita 
m i s e r i c ó r d i a ,  c o n t i n u e  n o s  
abençoando através de nossa ED.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, 
Armando Melillo, Alysson Bomfá, 
Hildemar Neto, Paulo Falcão e Saul 
Nogueira
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Emerson Ávila
Sexta-feira: Jessé Oliveira
Sábado: José L. Espeschit e Rubem 
Pacheco



PROGRAMAÇAO CONJUNTA
SEXTA JOVEM E DISQUE PAZ

Aproveitando a oportunidade temática 
deste mês de setembro, chamado 
“Setembro Amarelo”, o Disque Paz e a 
Sexta Jovem promoverão uma 
palestra especial nesta semana. Tome 
nota e participe conosco.  

TEMA: Valorização da Vida e 
Prevenção contra o Suicídio - Uma 
Abordagem Cristã.
PRELETOR: Rev. Eduardo Santos 
DATA: Sexta-feira, 20/09/19
HORA: 20h
LOCAL: Salão João Calvino
Toda a Igreja está convidada! 
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313 
Sagrada Família  
Tel. 3046.3784

Equipe 2
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074

Próximo domingo:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 615/1201 
Funcionários
Tel. 3224.2641

Equipe 2
Flausina Jordão
Rua Dona Luci, 281 – Palmeiras
Tel. 3374.3746

REV. RAIMUNDO EM VITÓRIA-ES

Neste final de semana, mercê divina, o 
Rev. Raimundo estará com a sua 
família em Vitória (ES), onde será o 
oficiante de um casamento no sábado 
e pregará no aniversário da Igreja 
Presbiteriana da Praia do Canto no 
Domingo. 

Oremos em seu favor.

CHAMADO À PRESENÇA DO 
SENHOR 

Foi chamado à presença do Senhor no 
domingo passado, 08/09, aos 76 anos 
de idade, o Sr. Osvaldo Bernardes de 
Faria, irmão de nossa irmã Maria 
Helena Bernardes, esposo de D. 
Amélia, pai da Kely e Sabrina. 

O  v e l ó r i o  e  C u l t o  F ú n e b r e  
aconteceram no Cemitério Parque da 
Colina na segunda-feira, 09/09 para 
onde acorreram muitas pessoas e 
irmãos de nossa Igreja, todos 
trazendo um abraço à família 
enlutada. 

O Culto foi conduzido por nossos 
Pastores Revs. Edson e Rogério. A 
mensagem do Evangelho fo i  
anunciada trazendo conforto aos 
familiares e desafios aos presentes 
para que todos reflitam sobre a 
necessidade de confessar Jesus 
como único caminho, verdade e vida 
(Jo 14.6).

À toda família enlutada, expressamos 
nossos mais sinceros sentimentos, 
rogando ao Senhor doador e 
mantenedor da vida que console seus 
corações.
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XXII ENCONTRO DE CASAIS - MAQUINÉ PARK HOTEL

Estão abertas as inscrições para o XXII Encontro de Casais de nossa Igreja, que 
acontecerá no Maquiné Park Hotel, de 18 a 20 de outubro próximos.
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;
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;
&. Os horários definitivos das atividades serão informados posteriormente;
6. Mais informações a respeito do Maquiné Park Hotel  em 
http://www.maquineparkhotel.com.br/
Gente bacana em volta, conversas edificantes, muito lazer.

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

3º DOMINGO DE SETEMBRO – DIA DA ESCOLA DOMINICAL (ED)

No Dia da Escola Dominical parabenizamos a Superintendência da ED, 
Professores, Coordenadores e alunos, bem assim a todos que estão envolvidos 
nesta agência do reino de Deus em nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. Que Deus a todos abençoe e renove, para que, domingo após 
domingo, todos estejam engajados no ensino e aprendizado das Sagradas 
Escrituras para honra e glória de Deus e edificação espiritual do Seu povo. 
Neste domingo, por ocasião do Culto Matutino, teremos um momento de gratidão 
a Deus pela vida de nossa ED. 

mailto:contato@patriciabomfa.com.br
http://www.maquineparkhotel.com.br/
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SERMÕES EM COLOSSENSES 
A SUPREMACIA DE CRISTO

Gnosticismo, ascetismo, filosofias humanas, legalismo e misticismo são 
correntes combatidas pelo Apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Como ele 
combate tudo isso? Apresentando a Obra toda suficiente de Cristo para a vida e a 
salvação, tema central desta Epístola. Como forma de desautorizar os adeptos 
do gnosticismo em suas afirmações e em seus falsos ensinamentos, o Apóstolo 
Paulo afirma a nossa suficiência em Cristo, Senhor sobre tudo e sobre todos. 
Assim, o cerne da proclamação de Paulo é a supremacia de Cristo, pois ele criou 
todas as coisas, ele está acima de toda a criação e nele reside toda plenitude da 
divindade (Cl 1.16, 2.9).

Neste domingo iniciaremos uma série de sermões nesta Carta impressionante. 
Desejamos, mercê de Deus, finalizar os estudos da Carta nos primeiros 
domingos de dezembro, afinal, falar sobre a supremacia de Cristo é como um 
prelúdio das comemorações natalinas que anualmente celebramos, quando 
exaltamos a encarnação do Verbo de Deus que veio habitar entre nós para nos 
mostrar sua Glória (Jo 1.14). 
Convidamos a Igreja a mergulhar no estudo destes quatro capítulos, com o 
desejo sincero de crescer em Graça e no Conhecimento de Cristo. 

CONCERTO DA ORQUESTRA DE CORDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS (UFMG)

Na segunda-feira, 23/09, no Salão João Calvino, às 20h30min, teremos um 
momento cultural. A Orquestra de Cordas da UFMG, que tem em sua condução o 
nosso irmão Weberson Almeida, Regente do Coro Masculino, apresentará sua 
série "Concertos de Primavera". No repertório, obras de compositores latinos 
como Carlos Gardel e Astor Piazzolla, além do brasileiro Carlos Gomes. Também 
será apresentada a "Suíte Saint Paul's" de Gustav Holst.
A Orquestra conta com vinte músicos de cordas, alunos da graduação da UFMG e 
outras universidades e tem como Coordenador o Prof. Dr. Carlos Aleixo. Você que 
aprecia a música erudita, venha participar desse momento. 

APP DA IGREJA

Você que chegou para nossa Igreja recentemente talvez não saiba que temos um 
aplicativo para telefones móveis (app) que pode ser "baixado". O aplicativo inclui 
a Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja, além de notícias, 
comunicados urgentes, como por exemplo falecimentos, e também versículos 
bíblicos diários. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” na Play Store (ou em outra 
"loja" virtual de aplicativos para telefones móveis).
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ANIVERSARIANTES 

    15/09
    David Oliveira Montenegro

    Michele Jaquelin Vargas Antezana 

    16/09
    Ketlem Marla Silva da Rocha 

    Luiza Valadão Doehler dos Reis 
    Monia Loesch de Souza 

    17/09
    Joana Peixoto Silva 

    Lorenzo Cagnoni Pereira 
    Melissa Gonçalves de Oliveira Barroso

    18/09
    André Gustavo de Oliveira 
    Benjamin Doehler dos Reis 

    Júlio César Lins Teixeira 
    Laura Hoffert Castro Oliveira 

    Raquel Silva Nogueira 
    Sarah Braz Caetano Silva 
    Tiago Eleutério Lourenço 

    19/09
    Déa Maria Ribeiro 

    Rachel Carvalho Lima

    20/09
    Flávia Cunha Campolina Bissaco 

    Paulo Penido Neto 
    Silvio Renato de Oliveira 

    21/09
    Claudia de Souza Cezar 

    Marcos Egg Freire 



CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136
Bairro Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às 
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 
19h30min

Congregação Redenção 
Parceria Nossa Missão e 
IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180  
Bairro Providência - Belo Horizonte
Domingo: Culto às 17h

Plantação de Igreja 
Cidade de Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57 
Bairro São Pedro - Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às 
19h30min. 
Quarta-feira: Estudo Bíblico às 
19h30min

Plantação de Igreja 
Cidade de Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais 
JMN - Rua Palmital, 270 – Centro  
Bom Despacho-MG

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Marco Antônio
Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Sem. W. Judson Fialho
4º ano no Seminário / Congregação 
Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20min - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do 
mês 

Segunda-feira: 19h30min Reunião de 
oração

Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

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

Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

CONTA DA IGREJA

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

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23
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