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MENSAGEM PASTORAL  

Chegamos ao mês de dezembro de 
um ano de muitas aflições e perdas. 
Porém, em meio a tudo isso, a 
bênção da Salvação e a certeza da 
companhia de Cristo em meio às 
lutas nos alegra, pois “a alegria do 
SENHOR é a nossa força” (Ne 8.10).

Ao adentrarmos  o  mês  das  
Celebrações Natalinas, desejamos 
lembrar do nosso Salvador, Jesus, 
que veio ao mundo na plenitude dos 
tempos (Gl 4.4), realizou sinais e 
prodígios entre os homens e ensinou 
a amar a Deus acima de todas as 
coisas e ao próximo como a nós 
mesmos (Mc 12.30-31). 

Assim, neste Natal desejamos 
fortalecer a comunhão com Cristo e 
com os irmãos, aguardando o Dia 
glorioso de sua segunda vinda 
quando todas as coisas haverão de 
ser restauradas.

Com a chegada do Natal, precisamos 
nos conscientizar da verdade de que 
esta data tão importante não pode 
ser entendida até que nossos 
corações se encham com a verdade 
contida no Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo a narrativa de João, 
no verso 14 do capítulo 1: “E o Verbo 
se fez carne e habitou entre nós, 
cheio de graça e de verdade, e vimos 
a sua glória, glória como do 
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unigênito do Pai” .

Quando o mistério da vinda do 
Senhor Jesus se torna claro no 
coração, o homem compreende que 
o Natal não é apenas uma celebração 
anual, um feriado especial, mas sim, 
um acontecimento divino que 
aponta para a revelação do amor de 
Deus. O nascimento de Cristo não foi 
um evento trivial; foi a manifestação 
triunfante de Deus na história, em 
carne, vivendo como ser humano. É 
por causa desta manifestação divina 
que o relacionamento do homem 
com Deus é restaurado e por isso, 
para os salvos em Cristo, o Natal é 
uma grata celebração, trazendo vida 
e esperança.

Que grande oportunidade temos 
para testemunhar de Cristo neste 
mês! Devemos aproveitar esta 
ocasião tão importante para falar do 
verdadeiro sentido do Natal, do 
grande plano de salvação em Cristo e 
do amor de Deus manifestado no 
advento do único e suficiente 
Salvador. Falemos da verdadeira 
razão da nossa celebração e não nos 
esqueçamos de que a encarnação de 
Cristo é o padrão para evangelização 
(Jo 3.16).

Neste domingo iniciaremos as 
celebrações especiais alusivas ao 
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Natal com os Corais e a Congregação 
cantando canções natal inas,  
conforme a programação a seguir:

Primeiro Domingo, 05/12
Manhã – 11h, Coro Feminino  
Noite – 19h, Coro Infanto-Juvenil

Segundo Domingo, 12/12
Manhã – 11h, Coro Masculino 
Noite – 19h, Coro Jovem 

Terceiro Domingo, 19/12
Manhã – 11h, Sinos – Didison 
Noite – 19h, Coro da Igreja 

Culto de Natal: 25/12, Sábado, 
20h 
Coristas da Igreja
Conjunto Instrumental 

Culto de Vigília: 31/12, Sexta-
feira, 22h30
Coristas da Igreja 

Que à semelhança do hino 241 do 
nosso Hinário Novo Cântico, 
possamos expressar nosso louvor a 
Deus afirmando: 

Eis dos anjos a harmonia! Cantam 
glória ao Rei Jesus.
Paz aos homens! Que alegria! Paz 
com Deus em plena luz.
Ouçam povos, exultantes, ergam 
salmos triunfantes,
Aclamando seu Senhor. Nasce 
Cristo, o Redentor!

Rev. Edson Costa Silva

Exultai, ó terra e céus,
Dando glória ao Homem-Deus!

2 Cristo, eternamente honrado, do 
seu trono se ausentou!
E entre os homens, encarnado, Deus 
conosco se mostrou.
Quão bondosa Divindade! Quão 
gloriosa Humanidade!
Salve Cristo, Emanuel, luz do 
mundo, Deus fiel!

3 Cante o povo resgatado: Glória ao 
Príncipe da Paz!
Deus em Cristo, revelado, vida e luz 
ao mundo traz!
Nasce a fim de renascermos! Vive 
para revivermos!
Rei, Profeta, intercessor, louvem 
todos ao Senhor!
(C. Wesley — R. H. Moreton)

Portanto, cantemos o Natal,  
celebremos o Natal! Permita que o 
espírito natalino invada a sua mente 
e o seu coração. Venhamos todos, 
p a r t i c i p e m o s  d o s  C u l t o s ,  
convidando amigos e familiares a 
desfrutar da alegria do Natal 
conosco. 

Anuncie que somente Cristo pode 
restabelecer a Paz, a verdadeira 
reconciliação do pecador com Deus. 
Vinde e cantai, Jesus nasceu!
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO, 07/12, terça-feira:
às 8h30, pelo whatsapp.

Motivos de oração para DEZEMBRO, Mês do Nascimento de Jesus:

Gratidão: pela intervenção divina em nossa salvação, pela vida, pelas providências e 
misericórdias do Senhor.
Intercessão: pela nossa fé, por nossa Igreja e seus líderes, pelos Projetos Missionários, 
por nossos irmãos enfermos, pelos irmãos enlutados e por nossas famílias.

REUNIÃO PLENÁRIA, 07/12, às 14h30 h, no Salão João Calvino:
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária de 
7/12, às 14h30 no Salão João Calvino, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho 
da Sociedade. Contamos com a participação valorosa das irmãs.
Belo Horizonte, 28 de novembro de 2021.
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa - Presidente

OBS: Data alterada para 07 de dezembro em virtude do feriado municipal dia 08.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 05/12: José L. Espeschit, Carlos Galvão, João, Natanias, José Maria, 
Thiago Bryan e Marco Vince
Reunião de Oração, segunda-feira, 06/12: Cláudio Murilo
Estudo Bíblico, quinta-feira, 09/12: Hildemar Neto
Sexta Jovem, 10/12: Saul
Sábado – 11/12: Jessé Oliveira e Paulo Falcão

BATISMO INFANTIL

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 11h, o 
pequeno Benny Miranda Azevedo, filho de nossos irmãos Paulo Henrique e 
Tamara. Que o querido Benny, à semelhança de Jesus, cresça em sabedoria, 
estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 
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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

 
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos irmãos 
que fiquem atentos a esta mudança de local.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30

Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de 
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste 
momento de enlevo espiritual.

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1) 

Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus. Lugar de 
adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da Palavra do SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento espiritual, 
agora sem necessidade de inscrição. 

1º Culto Matutino: 8h 
2º Culto Matutino: 11h 
Culto Vespertino: 19h 

“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e 
tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25).

IRMÃOS ENFERMOS

“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)

Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por ocasião 
da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11 do Evangelho 
segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento daquela família de Betânia, a 
ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).

Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes queridos 
hospitalizados ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o nosso coração “sangrar” e, a exemplo 
do Mestre, choramos junto aos queridos que têm enfrentado a enfermidade e o luto. 
Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando para o SENHOR, afinal, o 
nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o céu a terra (Sl 121).  
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GRATIDÃO PELOS 24 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CORAL FEMININO

"Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto 
eu viver." (Sl 146.2)

Temos muito a agradecer por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. A 
primeira vez que nosso coro cantou foi no Culto Vespertino de novembro 1997, com dez 
mulheres, sob a regência do Elias. O tempo foi passando e o grupo aumentou. Vários 
regentes e pianistas passaram pelo Coral, contribuindo para que nosso Coro se 
mantivesse em crescimento, sempre com o mesmo propósito de louvar a Deus.

No último ano, devido a dificuldades provenientes da pandemia, tivemos perdas, 
algumas momentâneas e outras definitivas, mas Deus tem dirigido e abençoado nosso 
grupo de louvor e adoração, razão por que expressamos nossa gratidão a Ele.
Que assim seja em 2022!
Coral Feminino

´

“Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas.” Is.52.7

Agradecemos aos queridos irmãos pela participação na semeadura da Palavra de 
Deus através do “Cada Dia Natal”. Todos os 3.000 exemplares adquiridos pela 
Igreja foram repassados aos irmãos, que certamente serão ricamente abençoados 
e abençoarão àqueles que foram presenteados com o Devocionário. É chegado o 
momento de meditarmos, diariamente, nos textos do “Cada Dia Natal”, para nossa 
edificação e alegria. 

(31) 3209 8888

APP DA IGREJA 

O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele 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. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store 
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.
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PROJETO PANAMÁ

Entre os dias 11 e 25 de novembro, eu e Veridiana estivemos em uma viagem de 
investigação no Panamá. Tal visita foi muito esclarecedora, pois através dela pudemos 
verificar melhor o atual estado no qual se encontra o trabalho missionário da IPB 
naquele país da América Central através da Agência Presbiteriana de Missões 
Transculturais (APMT), assim como conhecer um pouco duas das quatro famílias 
(somos uma delas) designadas pela nossa Autarquia Missionária para atuar naquela 
região do continente americano e iniciarmos o processo de pesquisa sobre o caminho a 
ser percorrido para a nossa instalação legal e eclesiástica no país. 

O Panamá ainda não conta com Igrejas Presbiterianas estabelecidas e a primeira 
informação que recebemos da família missionária mais antiga lá presente é que, após o 
período de quarentena imposto pela COVID-19, as reuniões presenciais do Ponto de 
Pregação que dará origem a denominação presbiteriana em solo panamenho 
retornaram, não mais na residência do casal, indo para uma casa alugada no bairro de 
San Francisco, na Cidade do Panamá. É este pequeno grupo que está aguardando o fim 
do processo de legalização e instalação da Igreja Presbiteriana do Panamá, sob a 
condução da família do Rev. Luiz Otávio e sua esposa Janete, presentes no país há 
quatro anos, iniciando agora o chamado Segundo Ciclo de plantação da Igreja.

Além daqueles irmãos, responsáveis pelo atual trabalho da IPB no Panamá, já se 
encontram no país o Rev. Paulo e sua esposa Késia, casal com larga experiência 
missionária (até então com povos indígenas, tradução bíblica e docência sagrada), mas 
agora redirecionados pela APMT para cooperarem com o impulso inicial no trabalho 
presbiteriano no Panamá, que conta com sete etnias indígenas sem a Bíblia concluída 
em seu idioma. Além destas duas famílias já vivendo no Panamá, mas ainda em 
processo de aquisição do Visto de Permanência, há outras duas famílias aprovadas pela 
APMT para se mudarem para lá em breve, sob a aprovação da Providência divina. Um 
casal de missionários com trabalho focado na evangelização através das artes 
(Joaquim Ivanil e Elisabete) e nós, que contamos com uma breve experiência 
transcultural na Albânia e em Portugal, mas com maior experiência na vida eclesiástica 
no contexto do ministério pastoral em igrejas e docência eclesiástica.

Em decorrência das conversas, reuniões e visitas institucionais que fizemos, demos 
início a uma consulta oficial, buscando estabelecer o melhor caminho legal para o 
nosso estabelecimento como família no Panamá. O processo de pedido do Visto de 
Permanência para missionários pioneiros, sem uma denominação estabelecida, 
aparentemente é bastante burocrático, caro e confuso. Nós e o grupo dos missionários 
que residem no país já iniciamos tratativas com uma advogada local em busca do 
melhor caminho a ser trilhado com vistas à nossa permanência autorizada no país.

Mas a viagem foi muito esclarecedora. De antemão estabelecemos com o Rev. Luiz 
Otávio que o foco da nossa atuação inicial, enquanto estivermos juntos no atual Ponto 
de Pregação da Igreja Presbiteriana do Panamá, experimentando a adaptação cultural 



8

e o desenvolvimento linguístico dos demais membros da família Montenegro, será no 
discipulado dos novos membros e oportunamente na preparação dos futuros Oficiais e 
liderança da Igreja. No mais, carecemos de graça, direção e provisão do Senhor da 
Seara e da Igreja, para termos condições de nos dirigirmos como família ao Panamá, 
em breve. Estimamos que, pela graça de Deus, a mudança da família para o novo país e 
campo de atuação ministerial ocorra no fim do próximo mês de abril. Até lá, deveremos 
nos dedicar mais à divulgação do Projeto Panamá, especialmente nos finais de semana, 
visitando igrejas em busca de complementação das parcerias e apoios missionários que 
viabilizem, suportem e nos sustentem com orações e ofertas.

Mercê divina, por ocasião da aula da Escola Dominical deste domingo, na classe do 
Templo, detalharemos as informações que trouxemos aqui de forma resumida e o 
conteúdo do Projeto conforme foi aprovado pela APMT e pelo Conselho de nossa 
Igreja.

Pela família Montenegro, Rev. Raimundo

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA DOS OFICIAIS ELEITOS

O Conselho da Igreja, em obediência à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(CI-IPB), em seu art. 83, alínea "d", verificou a regularidade do processo de eleição de 
Oficiais, ocorrido em 28/11, bem como a idoneidade dos eleitos e registrou a Ata 
daquela Assembleia Extraordinária em sua Ata de 29/11 para os anais da história de 
nossa Igreja.

Para cumprir o que preceitua o artigo 113 da CI-IPB que diz: “Eleito alguém que aceite o 
cargo e não havendo objeção do Conselho, designará este o lugar, dia e hora da 
ordenação e instalação, que serão realizadas perante a Igreja”, designou a data de 
05/12, no Culto das 19h desta Igreja, para a ordenação e instalação dos eleitos.

Também nos orienta a CI-IPB, no artigo 114: “Só poderá ser ordenado e instalado 
quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe honra e obediência 
no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta constituição”. Assim, uma vez que foram 
instruídos, resta aos eleitos fazer seu juramento de observância fiel à doutrina, 
governo, disciplina e Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e acima de tudo, 
submissão à Santa e Bendita Palavra de Deus, por ocasião da cerimônia de instalação e 
ordenação. A Igreja, por sua vez, deverá se comprometer a tributar aos eleitos honra e 
obediência no SENHOR. 

Portanto, cumpridas as exigências constitucionais, convidamos a Igreja para 
participar deste momento de Ordenação e Investidura dos irmãos eleitos, em Culto de 
louvor a Deus.

Que Deus seja louvado em todos esses momentos.

8
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR  

“O Senhor o deu e o SENHOR o tomou; bendito 
seja o nome do Senhor”.  Jó 1.21 

Registramos o falecimento de nosso querido 
irmão Paulo Roberto Ferreira Júnior, aos 43 
anos, ocorrido na madrugada do dia 30/11.  

Paulinho, como assim o chamávamos, cresceu 
em nossa Igreja, evidenciando sempre seus 
dons e talentos, em especial na área da música. 
Exerceu papel de liderança na Mocidade, 

durante os acampamentos e em outros trabalhos, sempre muito ativo na 
vida da Igreja. Tal envolvimento e reconhecimento o fez ser eleito Diácono, 
onde serviu ao SENHOR sempre com muita alegria. 

Transferiu-se para a Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nossa 
querida Igreja filha, onde continuou servindo ao SENHOR e ali também foi 
eleito Diácono. Faleceu em virtude de complicações de um procedimento 
cirúrgico, mas sabemos que o SENHOR tem os nossos dias contados no 
conselho de sua soberania, e assim, o Eterno decidiu chamá-lo.

O velório e culto fúnebre aconteceram na Sexta Igreja, na quarta-feira, 
01/12, onde um grande número de irmãos, familiares e amigos compareceu 
para prestar solidariedade à querida família e agradecer a Deus por vida tão 
preciosa. Muitos membros de nossa Igreja também estiveram presentes e o 
nosso Pastor, Rev. Edson, a convite do Rev. Antônio, Pastor da Sexta Igreja, 
levou uma palavra de consolo e gratidão ao SENHOR em nome de nossa 
Igreja, pela vida preciosa do querido Paulinho.

À esposa, nossa querida irmã Luciana, a filhinha Ana Paula, aos pais 
Catarina e Paulo Roberto e a todos os demais familiares, expressamos 
nossos sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da 
vida, o consolo de seu Santo Espírito. Oremos irmãos em favor desta 
querida família. 
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DIA DA BÍBLIA: AQUISIÇÃO DE DOIS MIL EXEMPLARES 

“Assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que me 
apraz e prosperará naquilo para que a designei”. (Is 55.11)

O Dia da Bíblia, celebrado no segundo domingo de dezembro, foi criado em 1549, na Grã-
Bretanha, pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia 
da Bíblia é um dia especial, criado para que a população interceda em favor da leitura da Bíblia. 
No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos EUA os 
primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu 
quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), em 1948, no Monumento do Ipiranga, 
em São Paulo (SP).

Graças ao trabalho da SBB na divulgação das Escrituras Sagradas, o Dia da Bíblia passou a ser 
comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana 
que antecede a data. Desde dezembro de 2001 essa comemoração tão especial passou a integrar 
o calendário oficial do país, por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da 
Bíblia em todo o território nacional.

Hoje, as celebrações se intensificaram e se diversificaram. Cultos, carreatas, maratonas de 
leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça 
das Escrituras, são algumas das formas que os cristãos encontraram para agradecer a Deus por 
esse alimento para a vida.

No intuito de contribuir com a distribuição da Santa Palavra, este ano o Conselho de nossa Igreja 
aderiu à campanha da SBB e adquiriu dois mil exemplares do “Novo Testamento, Salmos e 
Provérbios”, para distribuir com a Igreja no Dia da Bíblia, próximo domingo, para que nós 
façamos chegar a outras pessoas a Santa e Bendita Palavra de Deus. Portanto, no dia 12/12, Dia 
da Bíblia, você poderá levar para casa exemplares do “NT, Salmos e Provérbios” e distribuí-los 
com a família e amigos, para nos ajudar na divulgação do Evangelho da Salvação em Cristo. 

TEMA ANUAL 2022

O contexto pandêmico da COVID-19 tem mexido com os nossos relacionamentos porque, em 
um mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda. A pandemia é um lembrete de 
que o pecado trouxe barreiras sociais resultando em desajustes em nosso convívio e falta de 
satisfação nos relacionamentos, gerando descontentamento. Em momentos de restrições 
sociais ainda há o risco de esfriamento espiritual, afetando a comunhão dos crentes e, assim, 
podendo trazer consequências danosas ao Corpo de Cristo. 

Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar um tema com 
a Igreja no próximo ano e o tema escolhido foi “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO 
CORPO DE CRISTO”.

Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções bíblicas 
sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.

É nosso objetivo com esse tema unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades Internas e 
demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de comunhão. Supliquemos ao Pai 
Eterno que nos abençoe neste solene objetivo. 
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05/12
    Amin Silva 

    Arthur Guimarães Muschioni
    Gustavo Cunha Lasmar

    Lucilia Cabral e Silva
    Zulene Maria de Oliveira

06/12
    Hannah Doehler dos Reis

    João Crysthian Santana Purcino
    Shirley França Baumgratz 

    
07/12

    Alessandra Viviana da Conceição Carvalho
    

08/12
    Arthur Araújo Ribeiro 

    Davi César Catizani Faria Oliveira 
    Juliana Barbosa Nogueira

    Sofia Barbosa Soares Souto de Carvalho

09/12
    Aline Guerra Campolina 

    Emerson Ferreira da Cunha 
    Rodrigo Faria Melo Freitas

    Vitor Rodrigues Pereira

10/12
    Adriano Klem Fernandes 
    Érica Rezende Gusmão 

    Conceição Ferreira Souza 
    Erasmo Borja Sobrinho

    Paulo Sérgio de Queiroz Cassete

ANIVERSARIANTES 


