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É no livro dos Atos dos Apóstolos, que deveria ser coração se mova e acabe se adaptando ao que é a 
chamado de “Os Atos do Espírito Santo”, que vontade boa, perfeita e agradável de Deus.
encontramos relatadas por três vezes a maneira como 
Deus transformou o coração de um homem A ignorância de nossa compreensão acaba nos 
empedernido. Zelo religioso em uma falsa religião ferindo. Entendemos de uma certa forma, e nossa 
transforma a alma em um animal selvagem, em um percepção embotada não permite que qualquer 
touro insano e raivoso. realidade venha contrariamente ao que, até então, 

entendíamos serem os  nossos planos, nossos 
Paulo vê a morte de um santo e não cede. Mamtem-se sonhos, nossos projetos, a nossa verdade.
duro, insensível, cínico. A transformação deste homem 
de alma cadavérica é registrada por três vezes no livro O Senhor Jesus é especialista em desmentir, desfazer, 
dos Atos do Espírito Santo. Tem que ser um ato do derrotar nossos sonhos pessoais e nos fazer cair de 
Espírito Santo, porque somente o Espírito de Deus nosso pedestal para encontrarmos a realidade, 
pode transformar um coração de pedra em um coração fazendo-nos entender que Deus tem seus planos, 
de carne. A primeira alusão a esta conversão, ou Deus tem seus projetos, Deus tem seus caminhos e 
mudança radical de rumo, está registrada em Lucas seus jeitos. Eles são “perfeitos”, ou melhor, 
9.1-19. As duas outras ocorrências é o próprio abrangentes, abarcam cada detalhe, enquanto os 
testemunho de Paulo em Atos 22.4-16 e Atos 26.12- nossos precisam esperar por cada passo, têm que 
18. Neste terceiro relato encontramos as palavras do aguardar o momento seguinte. E quando o passo 
próprio Senhor Jesus: “Saulo, Saulo, por que me seguinte é dado, quando o momento seguinte chega, 
persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os não poucas vezes somos tomados de surpresa, 
aguilhões”. “ficamos como quem sonha”, sem chão, sem rumo. 

Porque Deus nos leva por caminhos que não nos são 
Atos 26:14: E, caindo todos nós por terra, ouvi uma familiares e neles não nos sentimos inicialmente 
voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, confortáveis.
porque me persegues? Dura coisa é recalcitrares 
contra os aguilhões. Para Paulo, tudo o que era dele, até então, fora 

sustentado por suas mais veementes tradições, pelo 
Que declaração impressionante proferida pela boca do conforto de suas convicções arraigadas tão fortemente 
divino Mestre. “Saulo, resistir, teimar, revoltar-se é em sua mente restrita, por sua religião capenga 
coisa intensamente dolorida”. É ir contra um aguilhão, firmada pelo falso legalismo, e o vesgo entendimento 
contra aquela ponta de ferro fixada na extremidade de das Escrituras. Tinha ele imenso zelo, sem qualquer 
uma haste, instrumento para fazer picar os bois para entendimento. E este zelo o movia, ao ponto de 
que estes obedeçam. Os Salmos falam a respeito do perseguir e não somente perseguir, mas desejar com 
cavalo e da mula, que só obedecem ao seu dono se ódio matar todos aqueles que se opusessem aos 
forem fustigados. preceitos de sua religião. Este homem estava 

arraigado no que cria, no entanto, não pôde resistir a 
Jesus usa uma metáfora que nos faz lembrar um ação suave e gentil do Espírito Santo de Deus e, 
cavalo que reluta contra o seu cavaleiro, ou um boi no finalmente, à manifestação do poder e da glória do 
arado resistindo às cutucadas das varadas do seu próprio Cristo ressurreto que a ele aparece na estrada 
senhor e agricultor. rumo a Damasco. Até então Paulo respirava e 

transpirava ódio, ameaças, suspeitas. Ele era um 
Esta figura traz uma realidade intransponível. Fala a animal que não desiste até destroçar a sua presa. 
respeito da vontade irresistível de Deus. Não são Ódio na alma. Ganas de morte em seu coração.
poucos os que tem pensado neste assunto e preferem 
entender que Deus usa as circunstâncias de nossas Foi então que o Senhor o levou a experimentar o 
vidas para nos fazer inclinar, para fazer com que nosso poder de Deus e o fez se curvar em plena sujeição. 
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Rev. Ludgero Bonilha Morais

RECALCITRAR? TOLICE!



Então foi ele para a Arábia e levou consigo todos os glória, que defende a Sua Igreja.
rolos que possuía e passou a reler as Escrituras e 
entendeu: Deus tem seus planos e ele os fará Como deve ter ficado a consciência de Paulo ao ter 
executar. É esta a mensagem do compositor sacro: diante de seus olhos a visão da coragem e da entrega 
“Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos, de Estevão. Estevão ora e intercede em favor 
ele executa o seu querer de acordo com seus planos. ” daqueles que o estavam lapidando. Impiedade, ódio, 

rancor, respondidos com oração de intercessão. A 
Algumas vezes tem que ser uma aguilhoada forte com morte sendo respondida com vida.
a qual ele nos destrone do controle de nossa própria 
vontade. É melhor submeter-se, é melhor, para o O Senhor colocou a mão na consciência de Paulo, 
nosso bem. Deus sabe o que faz e conhece o fim tocou em seu coração, aguilhoou a sua alma. “Saulo, 
desde o começo. Saulo, você mesmo sabe que é duro para ti recalcitrar 

com os aguilhões. ”
Saulo participou da morte de Estevão e perseguindo 
um servo do Senhor, estava perseguindo o próprio Irmãos queridos, os aguilhões são bênçãos divinas 
Senhor. Mas ali, mesmo ali num apedrejamento cruel, para nos fazer submeter à Sua vontade. Somos 
sanguinário, o que ele viu no rosto do primeiro mártir naturalmente, por causa de nosso pecado, sempre 
cristão não foi agonia, foi a manifestação da glória do propensos a impor a nossa vontade e quando a 
Senhor na face daquele homem dilapidado. Nem a vontade de Deus se apresenta inexorável, imutável, 
tortura mortal consegue destruir a glória de Deus que irreversível, tendemos tremer, nos agitar, resistir, 
se posta na face dos crentes que a Ele se submetem, levantarmo-nos contra ela, como se pudéssemos. Aí, a 
que se curvam à Sua soberana vontade. Os efeitos Palavra de Deus vem mais uma vez ao nosso coração: 
destes aguilhões são espirituais. “Submeta-se ao Senhor. ” A visão de Deus haverá de 

ser mais clara se tivermos a bênção de encararmos a 
Irmãos, tenho visto homens e mulheres no meio de realidade através dos Seus próprios óculos.
suas mais profundas tristezas, das dores de suas 
almas, dos lutos, serem refinados, manifestarem o Imagino que Paulo, a partir deste momento, passou a 
esplendor e a beleza de Cristo em seus olhos. ter uma visão mais clara da vida e dos caminhos que 

ele haveria de trilhar. Santa aguilhoada, preciosa 
Sempre vem à minha mente as palavras daquele espetada. Deus sabe do que precisamos para termos 
antigo cântico que entoávamos quando crianças em um coração submisso e Ele fará o que for preciso, 
nossa igreja: “Que a beleza de Cristo se veja em mim, mesmo que seja usar um aguilhão e nos picar. Quando 
toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama ele usar o aguilhão e nos fustigar, certamente será 
divina, todo meu ser refina, té que a beleza de Cristo duro, mas será para o nosso próprio bem.
se veja em mim. ” Ou então: “Os espinhos tantos que 
nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar”. Depois de ter sido ferido por Cristo, a cura lhe foi 

ministrada. Paulo jejuou por três dias e se refez em 
Há muitos anos um pastor missionário, pregando no Deus. Foi um banquete aquele jejum, dores e alegrias. 
púlpito de nossa igreja, apresentou uma ilustração Dores, tristezas, submissão, que configuraram 
visual de como Deus defende a noiva de Seu Filho. Ele verdadeiras e profundas alegrias em Deus, fazendo o 
tirou o paletó e mostrava o quão insignificante e seu foco se tornar mais claro ao ponto de ter-lhe dada 
indefesa era aquela vestimenta. Chutou, amassou, a seguinte percepção: “renovar revestindo-se do novo 
lançou ao chão. Ficamos todos atônitos e esperando que se renova”.
para ver até onde aquele pregador iria nos levar. De 
repente ele vestiu novamente o paletó e Que bênção termos tido a alegria de sermos 
pausadamente disse em tom desafiador: “Agora chute encontrados por Cristo, ainda que numa situação tão 
este paletó! Tente lançar este paletó no chão! Veja se dolorida e chocante, como ocorrera com Paulo. Paulo 
pode amassá-lo! ” caiu para ser levantado por Cristo. Aguilhoado, ferido 

em sua petulância para encontrar verdadeiramente a 
Quem persegue a Igreja de Cristo, persegue o dono Cristo e encontrando o Senhor, encontrar-se a si 
dela. É o próprio Senhor Jesus, com o seu poder e mesmo.
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Reunião de Oração: 
15.03.2016- Terça-feira - 8h30 e 14h30
Departamento responsável: Noeme
Coordenadora: Miriam Gherardi Ribeiro - 98648 3171 
As reuniões de oração da SAF não são restritas às 
mulheres, mas toda Igreja está convidada. Venha 
orar conosco! Momentos abençoados de comunhão 
e súplicas!

Reuniões Departamentais:
16.03.2016 – Quarta-feira - 14H30
Departamento Noeme - Local: casa da sócia Miriam
Departamento Rute - Local: casa da sócia Maria Braz

Encontro das Mulheres
Queridas irmãs, teremos o Encontro de Mulheres 
da 1a. Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte no 
Acampamento Ebenezer dia 19/03 (sábado) 
das 9h às 17h.

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Você mulher presbiteriana não pode perder essa 
oportunidade de comunhão e de estreitar laços de amizade 
aproveitando para conhecer um pouco do trabalho que a 
SAF realiza em nossa igreja. Estão todas convidadas.

Mais informações e inscrição na SAF com Valéria - 
3213.0203

"Enganosa é a graça, e vã a formosura, 
mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada".

Provérbios 31.30

VI Encontro de Mulheres
No mês em que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher, venha louvar e agradecer a Deus, que nos chamou 
para exercer o papel de mulher cristã, e refletir sobre as 
marcas que estamos imprimindo na nossa sociedade. 
Aproveite também para passar um dia em comunhão com 
as irmãs, ao ar livre e desfrutando de nosso acampamento!
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Equipe 1 - Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 - Venda Nova - F. 3451-4430

Equipe 2 - Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 - Anchieta - F. 3223-7227 

Próximo domingo:

Hoje:

Equipe 1 - Déa Maria Ribeiro
Pç. Raul Soares, 265/1202 - Centro - F. 3291-8837

Equipe 2 - Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302-Serra - F. 3282-7049

UMP

Sexta Jovem

Coral Jovem

Convidamos a todos os jovens para estarmos juntos 
todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, para juntos louvarmos a Deus e 
aprendermos mais de Sua Santa Palavra. 

Durante esse semestre o Rev. Edson Costa 
ministrará estudos das Cartas a Timóteo. Esperamos 
por você!

O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens 
que desejam cantar para os ensaios que acontecem 
todos os sábados a partir das 17h no templo de 
nossa igreja. Venha louvar a Deus! 

Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco todos 
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos 
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da 
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.  

Hospital Evangélico - Primeira Visita de 2016
No próximo domingo, 20/03, faremos a nossa 
primeira visita do ano de 2016 aos enfermos do 
Hospital Evangélico. Nosso compromisso é todo 
quarto domingo do mês. Reserve esta data e 
participe deste trabalho muito edificante que tem sido 
desenvolvido pela juventude de nossa igreja. 
Momento precioso, em que oramos e pregamos a 
Palavra de Deus aos enfermos e acompanhantes 
que ali estão. Àqueles que precisam de carona 
sairemos às 14h15min da porta da Igreja. Não perca 
a oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo!

VI Encontro de Mulheres 
No próximo sábado, 19/03, de 9h às 16h30, no 
Acampamento Ebenézer, acontecerá o VI Encontro 
de Mulheres. Como uma atividade da nossa igreja, 
todos somos chamados a participar. A programação 
do encontro será voltada para as mulheres, mas os 
homens terão participação essencial na organização 
e no desenvolvimento das atividades. Então mãos à 
obra! 

A UMP, especificamente, estará responsável pela 
recepção dos participantes na chegada, às 9h. 
Portanto, é indispensável que estejamos lá com certa 
antecedência. Vamos auxiliar também no cuidado 
das crianças, enquanto os pais estiverem 
participando das atividades.

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje: César, Paulo Cassete, Sérgio Linares, Ariel, 
Jessé Oliveira, Ricardo Serra.

Segunda-feira: Frederico Porto

Quinta-feira: Guilherme

UPA
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES

No último sábado tivemos nosso Decadum na casa do 
Lucas Andrade, a quem agradecemos junto aos seus 
pais pela receptividade.

No próximo sábado, dia 19, estaremos no 
acampamento apoiando o trabalho da SAF. 
Participemos todos com alegria e entusiasmo. 

GRATIDÃO!

Queremos agradecer a toda Igreja pelas 
manifestações de amor, carinho e orações, por 
ocasião do falecimento do avô de minha esposa 
Clayde, ocorrido no último dia 05/03, em Abaeté dos 
Mendes, município de Rio Paranaíba, nossa terra 
natal. 

Que Deus a todos abençoe. 
Rev. Edson e família.  
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CORAL INFANTO-JUVENIL
Ensaio hoje às 17h. Cantamos no próximo domingo 
por ocasião do culto da noite. Temos trabalhado com 
nossos coristas a importância do compromisso com 
a obra do Senhor. Nossa prioridade no domingo 
sempre deve ser as atividades ligadas a esta 
gloriosa obra. Pedimos aos pais que nos ajudem 
neste intuito, trazendo-os sempre aos ensaios a fim 
de desenvolvermos um trabalho bonito, digno do 
Senhor a quem servimos.

Não se esqueçam de trazer sua garrafinha de água!! 

Esperamos você!!
Até mais,
Aninha e Equipe

UCP E UPJ

Programação hoje, domingo, 13/03, às 17:30, logo 
depois do ensaio do coral. Continuaremos a estudar 
o tema anual - Falando de Jesus.

VIAGEM DO CORAL MASCULINO
O coral masculino da nossa Igreja, aceitando o 

convite da Igreja Presbiteriana de Manhumirim para a 

celebração do aniversário daquela Igreja-irmã, vai 

levando a mensagem cantada aos corações daqueles 

irmãos. Acompanha o coral o Reverendo Ludgero que 

foi convidado a ser o pregador nesta oportunidade.

Convidamos a todos a orar em favor de nossos 

irmãos da Igreja de Manhumirim e também em favor 

de nosso coral para que possam ir e voltar debaixo 

da graça e da proteção do Senhor

PRIVILÉGIOS DA SEMANA

As atividades de nossa igreja durante a semana 

são intensas. Anote em sua agenda e participe:

Segunda-feira:

Reunião de oração às 19h30min.

Terça-feira:

Reunião de Oração às 8h30min e 14h30min.

Ensaio do Coral Feminino às 20 horas.

Quarta-feira:

Ensaio do Coral da Igreja às 20 horas.

Primeira Quarta-feira: reunião plenária da 

Sociedade Auxiliadora Feminina às 14h30min 

Quinta-feira:

Culto Doutrinário às 19h30min.

Ensaio do Coral Masculino

Sexta-feira:

“Sexta Jovem” – encontro da juventude da igreja 

às 19h30min.

Sábado:

Ensaio do Coral da Juventude às  15 horas.

Domingo:

Escola Dominical às 9 horas.

Culto Matutino às 10h20min.

Ensaio de corais às 17 horas.

Culto Vespertino às 19 horas. 

Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   
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SANTA CEIA
A celebração da ceia do Senhor ocorrerá por ocasião 
do culto da manhã. Lembramos a todos os irmãos do 
nosso dever sagrado de nos prepararmos para este 
momento solene, quando nos lembraremos e 
anunciaremos a morte do Senhor até que Ele venha.

Devemos recordar que nenhum de nós é digno de 
participar deste momento sagrado, visto que nossa 
dignidade está não em nós mesmos mas em Cristo, 
e é na certeza dos méritos de Cristo que 
participamos. A Ceia foi instituída para os membros 
da família da fé e todos os verdadeiros crentes no 
Senhor Jesus, que esteja em comunhão com alguma 
igreja genuinamente evangélica, que tenha a bíblia 
como única regra de fé e prática, que professa ser 
Jesus o seu salvador e senhor, estes, então, são 
convidados a participarem deste momento sagrado.

ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO 
DE CAETÉ EM IGREJA

No dia 20 deste mês de março, uma Comissão do 
Presbitério Belo Horizonte, especialmente 
nomeada com a finalidade de organizar nossa 
congreção em igreja, estará na cidade de Caeté 
com este objetivo.

Louvamos a Deus pela vida do Rev. Duarte, nosso 
estimado pastor que tem sido usado nas mãos de 
Deus e alcançado ali grandes vitórias. A 
congregação nestes anos cresceu e a Primeira 
Igreja, entendendo ser privilégio, continuará 
sustentando aquele trabalho numa parceria de 
cinco anos, sendo que a cada ano diminuirá a sua 
participação em 20%. 

Nossa igreja sente-se abençoada por Deus por 
ser parte deste empreendimento missionário e 
conclama a todos os irmãos aqui para que 
participem de forma espontânea e generosa. Da 
mesma forma oramos para que o trabalho da 
igreja de Caeté se consolide mais e mais e o 
conselho que haverá de ser eleito e instalado 
possa ser composto de homens que vivam para a 
solução de problemas, sempre postos nas mãos 
de Deus.

VISITANTES

Nossa igreja tem sido abençoada com um número 
cada vez maior de visitantes que privam conosco 
destes momentos de cutlo que prestamos a Deus. 
Temos mantido um ambiente sóbrio, reverente e 
de adoração ao Senhor. Desejamos que esses 
momentos possam trazer impacto à nossa vida 
não pelo sensacionalismo, mas pela fidelidade à 
palavra de Deus.

Se você tem frequentado a nossa igreja e quer 
conhecer melhor sua história, sua convicções, 
seus objetivos, então existem duas classes 
especialmente criadas para você. Uma é a classe 
de catecumenos e a outra a classe de doutrinas 
básicas. Todas as classes da escola dominical têm 
seu início as nove horas da manhã todos os 
domingos. Participe conosoco.

TRANSMISSÃO DOS CULTOS 
VIA INTERNET

Temos recebido notícias sobre os cultos de nossa 
igreja transmitidos via internet. Esta transmissão não 
veio para substituir a presença dos crentes no 
momento do culto comunitário, mas é um recurso 
especialmente utilizado em favor daqueles irmãos que 
não podem comparecer. Ou estão enfermos, ou em 
viagem, ou por qualquer outro motivo justificável. 
Temos ouvido o quão abençoador tem sido participar, 
mesmo que a distância, dos momentos de cutlo de 
nossa igreja.
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LIVRARIA
Entre todos sos livros que a nossa livraria 
oferece queremos sugerir os cinco livros recém 
lançados do Reverendo Doutor Heber Carlos de 
Campos. Trata-se do livro entitulado “O Habitat 
Humano – O Paraíso Perdido.” 

São estudos da antropologia bíblica e o 
Reverendo Heber, mais uma vez, apresenta uma 
obra essencial para a compreensão da historia 
humana, da realidade do pecado e de satanás, e 
também a maneira como Deus decidiu interferir 
restaurando a glória original da criação.

Sugerimos que os irmãos comprem estes livros e 
façam um bom uso da leitura desta imprtante 
obra agora publicada pela editora Hagnos.

O CULTO QUE PRESTAMOS A DEUS
O momento mais importante na vida de nossa igreja 
está quando reunidos em Assembleia solene e sagrada. 
Prestamos com toda reverência o culto a Deus.

Estamos vivendo uma babel cultica em nossos dias. 
Igrejas por aí, inadvertidamente, determinaram se reunir 
com a finalidade de se entreterem. O que fazem é para 
um simples extravasar de emoções, buscando serem 
cada vez mais criativos, agregando ao culto as mais 
extravagantes cerimônias, que de cerimônia não têm 
nada. 

É assim a mente humana. Se deixada a si mesma 
extravasará uma babel de cultos. O que fazer diante 
deste caos? Buscar o que Deus prescreveu para o culto 
que lhe agrada. Sua prescrição é encontrada na Sua 
santa e bendita Palavra. Sendo assim, o culto precisa 
ser bíblico, cristocêntrico.

É isso que temos buscado fazer, com muita humildade, 
na vida de nossa igreja. Muitos têm sido atraídos pela 
singeleza de nosso comportamento. As pressões não 
são pequenas para que voltemos ao culto do gosto 
popular, ao culto que atenda os prazeres da cultura 
brasileira e que dêm destaque a certos líderes do 
“Ministério de Adoração”. Não tem sido fácil manter esta 
boa ordem que, pela graça de Deus, temos preservado 
aqui em nossa igreja.

As pregações dominicais procuram refletir o 
entendimento de que a exposição fiel das sagradas 
escrituras é o ponto mais importante deste culto que 
prestamos a Deus.

chegaram com antencedência para cultuar a Deus e PONTUALIDADE
que gostariam de aproveitar aquele momento sem o Pontualidade para com as coisas de Deus. O participar 
burburinho de pessoas que entram tardiamente ao do culto chegando na hora atrasada é manifestação do 
templo, depois que o culto já teve seu início.caráter do crente. Crentes relapsos, que não se 

importam em chegar na hora marcada, não somente 
Nosso apelo é para que todos os membros cheguem dão um péssimo testemunho, como também 
com pelo menos dez minutos de antencedência, atrapalham, e em muito, aqueles crentes que 
ocupem seus lugares, mantenham-se silenciosos e em 
oração intercedendo em favor daqueles que 
participarão mais diretamente da condução litúrgica e 
que o Espírito do Senhor encontre liberdade para agir 
e aplicar a palavra de Deus ao coração dos ouvintes.

Você pode ser uma benção se você for pontual. Você 
pode ser motivo para atrapalhar se você for displicente 
quanto a pontualidade.
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13/03
Francisca Teixeira Lisboa 
Josias Rodrigues Soares 
Lívia Sousa Sant´Ana 

14/03
José Alves dos Reis 
Maria de Fátima Lacerda Laguárdia

15/03
Amanda Louise Rickli Séllos  
Juliana Melgaço Silveira 
Luísa Vilela Paes Figueiredo 
Rosa Monica de Almeida Cardoso  

16/03
João Guido Costa Galvão 

17/03
Raquel Mendes Franco Rodrigues de Oliveira 

    
18/03
    Clarice Alvarenga Cabaleiro 

Letícia Vince Ribeiro 
Martha Brant Heringer 

    Patricia Barbosa Nogueira 

19/03
Cátia Aparecida de Oliveira Gomes 
Jéssica Machado de Souza 
Lucas Santana Ramos 

    
    
    

    
    

    
    
    
    

    

    

    
    

    
    
    

CONGREGAÇÕES
O trabalho que nossa igreja tem empreendido na 
plantação de novas igrejas é simplesmente 
admirável. Temos sido abençoados de tal forma que 
somos considerados uma das igrejas mais atuantes 
no Brasil na plantação de novas igrejas.

Atualmente, temos a Congregação do Bairro Belém, 
Congregação de Caeté, Congregação do Bairro 
Nova Suíça, Congregação do Bairro Fonte Grande 
em Contagem e a Congregação entre os 
Pomeranos na Mata Fria, Espírito Santo.

Em cada uma delas temos um pastor dando 
assistência em tempo integral e desejamos que o 
trabalho que estes irmãos realizam possa ser 
transformado o mais rápido possível em Igreja. 

Temos um projeto, que se mostra bem sucedido no 
decorrer dos anos, que é plantar igrejas 
organizando-as, ainda que não tenham todas as 
condições necessárias indispensáveis. Para que 
isso ocorra, desejamos que haja um número de 
membros, homens que possam assumir o oficialato 
da igreja e organização das sociedades internas. A 
primeira igreja a organizar suas congregações em 
igreja pactua-se com elas num projeto de 
sustentação durante cinco anos. Com isto, temos 
visto que estas igrejas nascidas adquirem sua 
própria identidade, criam um ambiente de edificação 
e evangelização e se consolidam, algumas delas, 
antes de findar o projeto dos cinco anos de 
sustentabilidade.

Entendemos que tem chegado a hora para que 
novos projetos sejam encarados, um desafio de 
plantarmos uma nova igreja em cada bairro de 
nossa cidade.

Existem bairros que são tão grandes que 
comportariam mais de uma igreja presbiteriana. Se 
é assim, e se este é o nosso alvo, temos diante de 
nós um imenso desafio. Como temos dito, não 
desejamos construir uma torre, mas um tapete. Não 
uma mega igreja, mas comunidades de cinquenta, 
cem, cento e cinquenta membros que tenham 
condições de sustentar esta obra bendita no 
espargir do evangelho de Jesus Cristo.

Sonhos sempre começam com orações, até que 
Deus os consolide. Devemos olhar os campos que 
estão brancos para a ceifa.


