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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

GRATIDÃO PELAS CELEBRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA IGREJA

Tomou, então, Samuel uma pedra, e
a pôs entre Mispa e Sem, e lhe
chamou Ebenézer, e disse: Até aqui
nos ajudou o SENHOR. (Primeiro
Livro do Profeta Samuel, cap. 7,
versículo 12)

Também somos gratos pelas
mensagens, poderosamente pregadas
pelo Rev. Roberto Brasileiro e Rev.
Leandro Lima, instrumentos do
SENHOR, que muito edificaram
nossa Igreja.

Amados irmãos, queremos expressar
nossa alegria e gratidão a Deus pelas
celebrações do 109º aniversário de
nossa amada Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte
(PIPBH) no último final de semana.
Não obstante as restrições da
pandemia, vivenciamos momentos de
grande enlevo e edificação espiritual.
É hora de agradecer.

Foi perceptível o resultado de todas as
celebrações, fruto da graça de Deus
sobre nós, nos envolvendo, movendo,
capacitando e inclinando as nossas
mentes e corações para o trabalho do
SENHOR.

Nossa gratidão pela dedicação de
nossos Regentes, Instrumentistas,
Coristas e por todas as participações
especiais que abrilhantaram de
maneira belíssima as celebrações,
sendo todas elas usadas
poderosamente por Deus na
condução do louvor ao santo e excelso
nome do SENHOR.
Nossa gratidão ao Conselho, à Junta
Diaconal, à Administração da Igreja,
que deu todas as condições para que
tudo desse certo. Pela graça e
bondade de Deus, tudo transcorreu
muito bem e o nome do SENHOR foi
adorado e exaltado.
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Nosso sentimento é como o do profeta
Samuel, que num ato de
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 povo de Israel se
conscientizou, com o marco erguido
por Samuel, de que a vitória foi
alcançada tão somente pela boa mão
de Deus. Que assim seja conosco.
Ao olharmos para os 109 anos de
nossa Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte que ficam para trás,
nos deparamos com uma bela história
de uma Igreja sendo carregada no

colo pelo SENHOR. Lembramos das
palavras do profeta Isaías: “Eis que o
SENHOR Deus virá com poder, e o
seu braço dominará; eis que o seu
galardão está com ele, e diante dele, a
sua recompensa. Como pastor,
apascentará o seu rebanho; entre os
seus braços recolherá os
cordeirinhos e os levará no seio; as
que amamentam ele guiará
mansamente” (Is 40.10-11). O
SENHOR é quem nos conduz.
Louvado seja o seu Santo Nome!
Recebemos mensagens de vários
irmãos, todas elas retratando que
foram visíveis a alegria, a gratidão e a
certeza da mão providencial de Deus
conduzindo a história de seu povo
com graça e misericórdia.
Temos muito a agradecer, mas
também muitos desafios à nossa
frente. A certeza acrisolada em nossos
corações de que o SENHOR é por nós
nos tranquiliza e nos faz assumir uma
postura consistente perante o
SENHOR da Seara e de Sua preciosa
obra.
Ao adentrarmos os primeiros dias do
110º ano da PIPBH, olhamos
firmemente para o autor e
consumador da Fé, Cristo Jesus,
nosso Redentor Amado, o Cabeça da
Igreja, razão da nossa história. A Ele
toda Honra e Glória, agora e para
sempre. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
1. REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 07/09, terça-feira:
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo.
Motivos de oração para SETEMBRO,
Mês da Pátria, mês dos Seminários / Seminaristas:
Gratidão:
• Pelo amor sacrificial de nosso Senhor Jesus que nos trouxe a salvação, e as
bênçãos daí decorrentes ;
• Pelas orações atendidas, 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 na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelo povo do Afeganistão, do Haiti (atingido por um terremoto) e pelos moradores
da Lousiana nos EUA (atingidos por um furacão);
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
2. REUNIÃO PLENÁRIA, 08/09, quarta-feira, 14h30
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária
que será realizada dia 08 de setembro, quarta-feira, às 14h30, presencialmente, no
Salão João Calvino, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade.
Contamos com a participação valorosa das irmãs.
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente
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3. BAZAR DA SAF – “EVANGELIZAR FAZ BEM” - Projeto Panamá

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 05/09: Paulo Falcão, Claudio Murilo, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul Nogueira
Reunião de Oração, segunda-feira, 06/09: Emerson Ávila
Estudo Bíblico, quinta-feira, 09/09: Jessé Oliveira
Sexta Jovem, 10/09: Frederico Porto
Sábado – 11/09: Luiz Neto e Marcos Egg
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 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.
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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 daqueles que enfrentam enfermidades, em
razão da pandemia ou não, 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. Se em dias tranquilos 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.
NESTE 7 DE SETEMBRO, OREMOS POR NOSSA PÁTRIA
As Escrituras nos convocam à oração pela Pátria, tanto no Antigo quanto no Novo
Testamento. Esta prática deve fazer parte da nossa vida de adoração a Deus e orar pelos
governantes é de fundamental importância para a Igreja do Senhor e para a sociedade, que
é abençoada por conta disso.
Na Carta do Profeta Jeremias aos cativos da Babilônia vemos a seguinte recomendação:
“Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor; porque na
sua paz vós tereis paz.” (Jr 29.7). As Escrituras dizem que feliz é a nação cujo Deus é o
Senhor (Salmo 33, verso12) e o Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo afirmou: “Antes de
tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças,
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de
autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.”
(1 Tm 2.1-2).
Portanto, neste feriado de 7 de setembro, separe momentos ao longo do dia e ore pelo nosso
País, pelos governantes, desde o âmbito federal até o municipal, ore por todos aqueles que
exercem posição de autoridade, ore pela Igreja do SENHOR, pelos anciãos, crianças,
adolescentes, jovens, famílias, enfim, como nos recomenda a Santa Palavra, ore por todos
os homens. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. (Tg 5.16b)
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.
Recomeçaremos as atividades no domingo 12 de setembro.
Esperamos por vocês!
Suzana e Equipe
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INSCRIÇÕES SOMENTE PARA OS CULTOS DAS 11H
Graças ao SENHOR nosso Deus que ouve nossas orações, a Prefeitura de Belo
Horizonte flexibilizou as regras para a presença de público nas igrejas, permitindo o
distanciamento de um metro entre as pessoas, exceto pessoas do mesmo convívio
residencial que poderão sentar-se juntas. Com isso, deixaremos de exigir inscrições
para o Culto das 19h, a exemplo do que já acontece para o Culto das 8h.
ATENÇÃO: Para os Cultos das 11h (templo e salão) permanece a necessidade de
inscrições, devido a uma maior procura nesse horário. As demais regras do Protocolo
Sanitário permanecem em vigor para todos os Cultos (uso de máscaras, higienização
das mãos com álcool em gel e etc). Caso tenha alguma dúvida, consulte um Diácono de
plantão.
Agradeçamos a Deus por suas bênçãos incontáveis e oremos para que, brevemente, o
SENHOR nos conceda a alegria de reunir toda a Igreja sem restrições.

CEIA DO SENHOR NO PRÓXIMO DOMINGO
“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”. (1 Coríntios 11.23,25)
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa do encontro
com o Senhor Jesus para esta refeição bendita (Mt 26.29). No próximo domingo,
segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para
participarmos deste banquete espiritual.
Preparemo-nos, pois, para este singular momento!

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).
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GOTAS DE DOUTRINA
DO BATISMO
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXVIII
I. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para
solenemente admitir na Igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e
selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e
também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo a fim de andar em novidade de vida.
Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua Igreja até ao fim
do mundo.
II. O elemento exterior usado neste sacramento, é água com a qual um ministro do
Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
III. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente
administrado por efusão ou aspersão.
IV. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais
crentes (embora só um deles o seja) devem ser batizados.
V. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça
e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém
possa ser regenerado e salvo os que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são
batizados.
VI. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado; contudo, pelo
devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente
manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou
crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado.
VII. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa.
SEXTA JOVEM: PALESTRAS “NAMORO CRISTÃO”
"A casa e os bens vêm como herança dos pais; mas do Senhor, a esposa prudente."
(Provérbios 19.14)
Adolescentes e jovens, nossa Sexta Jovem está expondo o tema "Namoro cristão", numa série
de Palestras às sextas-feiras, 20h. O cristão namora? Quando? Como? Com qual propósito?
Essas são algumas perguntas que têm sido respondidas ao longo da Série, através dos
princípios Bíblicos que norteiam o namoro do crente. Nossos encontros têm sido uma bênção e
um tempo precioso de edificação e aprendizado sobre a vontade do Senhor. Não fique de fora,
junte-se a nós e convide também seus amigos.
Obs: Não é necessário fazer inscrições e, como de costume, as palestras ficarão gravadas no
IGTV da umprimeiraipbh. Ore e compartilhe. Qualquer dúvida, entre em contato com o Rev.
Élcio.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): CONVOCAÇÃO
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
(PIPBH), Rev. Edson Costa Silva, conforme as atribuições que lhe são conferidas
pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) em seu artigo 9º,
transcrito abaixo, e o Estatuto desta Igreja, convoca a Assembleia Geral
Ordinária (AGO) para reunir-se no próximo dia 19 de setembro, às 11h, em Culto
Solene a Deus.
CI-IPB, artigo 9º: “A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros
em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e,
extraordinariamente quando convocada pelo Conselho, sempre que for
necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos”.
Pauta da Reunião:
1)Eleição do Secretário de Atas das Assembleias para o ano de 2021;
2)Nomeação da Comissão de Exame de Contas;
3)Apresentação, para informação da Igreja, do Relatório do Movimento
Financeiro do ano anterior e do Orçamento do ano em curso.
Embora a AGO de nossa Igreja aconteça tradicionalmente no primeiro semestre
do ano, em virtude das restrições determinadas pelas autoridades da área de
saúde em nosso município face à pandemia - Covid-19, realizamos a Assembleia
neste segundo semestre, excepcionalmente. Somos gratos a Deus pelas bênçãos
sobre Seu povo que aqui congrega.
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOMINICAL
Para conhecimento da Igreja, informamos:
1. As Classes de crianças, juvenis, pré-adolescentes, adolescentes e jovens já
retornaram ao modelo presencial. Contudo, ainda mantemos uma Classe Virtual para
crianças e outra para juvenis e pré-adolescentes;
2. As Classes de Adultos têm retornado de forma gradual e a Classe “Panorama Bíblico”
já está de volta, iniciando o tema “Novo Testamento”;
3. Neste domingo o Presbítero Marcos Vieira reinicia as aulas em sua Classe, tratando o
tema relacionado ao Apóstolo Paulo.
4. Para os adultos, a única Classe que manterá o modelo híbrido (presencial com
transmissão simultânea pelo YouTube) será a Classe de Apologética, cujas aulas são
ministradas no templo, com início às 9h30.
Conhecer o Senhor, dentre outras coisas, significa estudar sua Santa Palavra.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo!
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CLASSE DE CATECÚMENOS
Deus tem sido bondoso para conosco e com o coração grato e confiante, lhe damos graças
por mais esta oportunidade de crescermos no conhecimento e na Graça do Senhor Jesus
em mais uma Classe de Catecúmenos. Se você deseja conhecer as Doutrinas Básicas da
Fé Reformada e preparar-se para a Pública Profissão de Fé, participe desta Classe.
Neste domingo iniciamos as aulas da turma 2021/2, cujas informações apresentamos a
seguir:
Início: 05/09
Professores: Presbíteros Valério e Rubem
Curso: Catecúmenos
Objetivo: Pública Profissão de Fé
Conteúdo: Doutrinas Básicas da Fé Reformada
Duração: 15 (quinze) aulas aos domingos e 3 (três) aulas às terças-feiras
Horário:
Domingos: 09h às 10h10
Terças-feiras: 20h às 21h10
Frequência mínima: 15 (quinze) aulas
Metodologia: aulas expositivas através da Plataforma Zoom, cujo link é postado no
grupo de whatsapp da turma cerca de 10 (dez) minutos antes do horário do início da aula.
Para outras informações que vocês julguem necessárias, procurem os Presbíteros
Rubem ou Valério.

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E PATRIMÔNIO
ELEVADOR DA IGREJA
Temos mais um motivo de gratidão a Deus. Recebemos Ofício da Diretora de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura (Ofício DPCA/EXTER nr
0367/2021) no dia 30/08/2021, aprovando o Projeto de Instalação de nosso elevador.
Esta aprovação é um passo importante neste processo, uma vez que o conjunto
arquitetônico da sede da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte foi tombado
anos atrás por aquele Órgão Municipal, com o grau máximo de restrições, por se
constituir em relevante obra do patrimônio histórico e cultural de nossa cidade.
Para nós, membros da Igreja, este foi e continua sendo o local dedicado para o Culto de
adoração a Deus, para ministração de Seus sacramentos, para ensino de Sua Palavra e
comunhão dos irmãos, motivos que justificam todo o nosso zelo e cuidado. O Projeto
segue agora para aprovação final pela Prefeitura de nossa cidade.
Rendemos graças a Deus por este importante passo, e mantemos as nossas súplicas para
que Ele continue a conduzir este processo até a sua conclusão, para a Sua Glória e Honra.
Comissão de Construção e Patrimônio – setembro/2021
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ANIVERSARIANTES

05/09
Maria Diomar de Souza Bussinger
06/09
Alice Teixeira Gerlach
Gustavo Antonio da Silveira Iacomini
Jane Maria Peixoto Silva
Júlia Duarte Coelho Riegg
Jerusa Gontijo Eleutério Lourenço
Maria Josina de Souza Fernandes
Sandra Cunha Campolina Bissaco
07/09
Josué Aragão Cotrim
Kleber Rocha
08/09
Elaine Rodrigues Lacerda
Firmino Costa Perilo
Idail Costa Martins
Ivy Bastos Matos Elias
Laura Porto Assis Oliveira
09/09
Cecília Silva Steves Bragança Maciel
10/09
Lívia Dias Lopes Caldeira
Maíra Cardoso Ribeiro
Richard Rezende
11/09
Bethese Bernardes Ferreira da Cunha
Sônia Maria Guerra Carvalho
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1. Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
2. Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e
com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus
celeiros, e transbordarão de vinho os
teus lagares." Pv 3.9-10

5. Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
7. Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
8. Plantação de Igreja – Bairro
Bandeirinhas – Betim-MG
Parceria IP Luz e Vida - Betim
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
12

9. Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões
11. Plantação de Igreja em Conceição
do Mato Dentro-MG
Parceria IP Guanhães
Supervisão: Ministério de Missões

