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Estudiosos e aqueles que lidam com estatísticas têm  este vazio? O modelo episcopal assume todo o poder 
nos dito que o crescimento da igreja evangélica e acaba criando um espaço para que um “primo entre 
brasileira, nas últimas décadas, é simplesmente pares” tenha mais poder do que os que têm poder. O 
vertiginoso. Não são poucos os que consideram isto sistema presbiterial, sempre corre o risco, ou de se 
um grande feito para o evangelismo. No entanto, uns inclinar para o sistema congregacional, onde o 
poucos têm se debruçado a fim de meditar sobre este conselho de presbíteros vai cedendo a sua autoridade 
fenômeno de crescimento da chamada “igreja” pastoral e assumindo autoridade empresarial, ou 
emergente evangélica brasileira. inclina-se para o sistema episcopal, distanciando-se 

das necessidades pastorais da congregação, 
Tenho lido e estudado sobre os métodos que estão assumindo uma mera superintendência. 
sendo utilizados para que tal crescimento seja 
promovido e me parece difícil desvincular tais Vivemos um momento em que, longe dos sistemas 
métodos de uma espécie de gerenciamento eclesiásticos acima mencionados,  o modelo 
empresarial. O método da “igreja em célula”, por empresarial  é o que tem sido adotado em muitos 
exemplo, segue este modelo de gerenciamento. As destes empreendimentos religiosos, cujo o objetivo 
tais “comunidades presbiterianas”, também, seguem inconfesso é o de enriquecer os do topo, e os da base 
este modelo. E o que me chama mais a atenção é o prover tal sustentação. Por isso, não há qualquer 
modelo piramidal de tais instituições chamadas transparência sobre o que se arrecada e como o topo 
“religiosas”.  A Igreja sempre tem a tendência de se investe e no quê. Cada vez mais, são encontradas 
transformar numa empresa e seus oficiais se fazerem igrejas e missões que nem sequer contam com rol de 
gerentes e CEOs daquela empresa. membros, como acontece em várias destas “igrejas” 

neo-surgidas. Nenhum “leigo” é efetivamente membro 
A Reforma Protestante, sempre, se indignou com a da igreja, como ocorre com a Igreja Universal do 
tentativa de dividir a Igreja de Cristo em duas classes: Reino de Deus. Não existe um governo a quem 
“clero” e “leigo”.  O clero no topo, e o restante são os reportar.  Segundo informações, a IURD conta com 
cachorrinhos que comem das migalhas que caem das somente três pessoas em seu rol. E se formos contar 
mesas de seus senhores. Ou, então, no tipo com o sucesso e crescimento dela, parece-nos que 
empresarial: executivos-donos, funcionários e estão no caminho certo. Os “leigos”  contribuem, mas 
clientes. Os donos pagam, os funcionários executam não são informados e nem, sequer, participam do 
ordens, e os clientes devem ser agradados a todo governo de sua igreja. A governança se enfeixa  nas 
custo. A igreja tem se tornado um espaço para o mãos de uns poucos. O “líder religioso” a representa, 
entretenimento, onde se atende o cliente e tudo é feito a governa, e é ele que recebe os bens, os usufrui e os 
para atraí-lo, seja pelo pão ou, então, pelo circo, ou distribui, conforme seu próprio alvitre, sem dar 
ambos. Os “funcionários” são como técnicos de satisfação a quem quer que seja.
futebol, se não apresentarem resultados, são 
substituídos. Com o surgimento dos modelos piramidais, no qual se 

promove a hierarquização nas igrejas, vê-se a 
Historicamente, os tipos de governo eclesiástico têm formação de líderes que não cuidam  do 
sido caracterizados por: congregacional, episcopal e apascentamento, mas do controle. A pregação destes, 
presbiterial. O episcopal, levado à sua última lógica, se prende, se não exclusivamente, mui notoriamente, 
deu origem ao sistema papal. O sistema à contribuição financeira, fazendo-se especialistas em 
congregacional, via de regra, acaba produzindo um apelos, movimentando o coração daqueles que se 
vazio de poder, visto que a congregação, como um apiedam da tal “obra”, ou se beneficiam pelos favores 
todo, não tem condições de decidir sobre todos os divinos nesta troca espúria e, contribuem. 
assuntos da vida de uma igreja local. Quem preenche Recentemente, vi um destes líderes religiosos, um 

DISSE JESUS: “EU SOU O PÃO DA VIDA”

Rev. Ludgero Morais
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cantor sertanejo, que sai de léu em léu fazendo os aplicada”  e tantos outros.  Estes materiais exaltam o 
seus shows da fé, arrecadando somas que jamais investimento em técnicas, treinamentos, causas a 
são informadas, como dos cachês do show, da venda serem abraçadas, projetos a serem desenvolvidos, 
de livros, de cds, de santinhos,… O sistema piramidal como atingir um determinado grupo social “alvo”. Um 
sempre tem a tendência de incensar um líder  de destes livros pretende ensinar aos seus leitores em 
características “carismáticas”. Peça, a estes, contas como plantar igrejas para se alcançar os da classe 
de sua obra missionária e estes não saberão como “A”, porque, segundo o seu autor, há uma técnica 
responder, e vai-se contribuindo fortemente para a para se alcançar os ricos e outra para se alcançar os 
falta de relevância cristã na sociedade em que pobres.
vivemos. 

Não vejo em qualquer lugar das Escrituras estas 
Estava fazendo o meu doutorado em Porto Alegre e, estratégias. Paulo, quando chegou a Corinto, sentiu-
num final de semana, não pude voltar para Belo se completamente inadequado e tímido. Decidiu não 
Horizonte. Fiquei por lá. Então, sobrando tempo, fui cooptar a atenção e o interesse de seus ouvintes nem 
conhecer um pouco da capital do Rio Grande do Sul. sequer pela eloquência, nem em sabedoria e 
Um calor insuportável! Passando pela porta de uma espertezas humanas, ainda que fosse competente 
dessas igrejas, vi que havia ar condicionado. Entrei para tais. Pregou a mensagem de Deus para todos. 
para saber como as coisas se desenrolavam e me Afirmou que decidiu não saber outra coisa, senão a 
refrescar um pouco. Horas a fio e tudo girava em Cristo e este crucificado. Seu objetivo não era 
torno de uma ladainha interminável de ofertas e alcançar desprestigiados do ponto de vista social. 
sacrifícios no “vale do sal”. “Quer uma bênção? Por Seu objetivo foi plantar ali uma Igreja e foi o que fez, 
toda a bênção, tem que se pagar um preço do levando a mensagem a todos, independente de cor, 
sacrifício. Venham os que querem fazer o sacrifício de idade, situação social ou moral. E, interessante 
mil reais. Agora o de quinhentos…”.  E o show observar, a Bíblia está cheia desses exemplos. 
continuava à exaustão.  Não ouvi sequer uma leitura Nenhum chamariz, senão a loucura da pregação. 
da Bíblia. E aquele templo cheinho, cheinho. Percebi 
que é possível lotar um templo sem falar da Fico a pensar que o poder centralizado é o início de 
mensagem de Cristo, apenas adotando métodos de um despotismo, o poder de controlar pessoas não as 
crescimento. Pareceu-me que, ali, se encontravam torna o que devem ser. Ouvi sobre Stalin, o ditador 
ovelhas tontas e confusas, sem pastor para orientá- europeu. Ele afirmou que as pessoas são como 
las. galinhas. Você poderia depená-las, mas era só jogar 

um pouco de comida que elas se aproximariam de 
Podemos, por sua vez, estabelecer esta ou aquela você para comer e se aquecer. O uso de métodos 
necessidade social com o risco de que este seja que têm por finalidade comprar a simpatia daqueles 
somente um chamariz para se obter recursos. Causas que estão ao seu derredor, foge e está longe do 
e mais causas e somos ludibriados a ponto de espírito de Cristo. Tivemos uma experiência assim em 
perdermos o foco. Tornei-me amigo de um dos uma de nossas congregações. Os relatórios 
grandes líderes da Igreja Presbiteriana dos Estados apontavam para o crescimento daquela congregação. 
Unidos, Rev. Dr. Parker Willianson, redator chefe do No entanto, comprava-se a presença e simpatia de 
Jornal “Presbyterian Layman”. Esta denominação vários, com cestas básicas. Quando aquele pastor 
apostatou da fé e tornou-se um simulacro de igreja. deixou aquele trabalho, a congregação esmoreceu, 
Perguntei a ele a razão de tal derrocada, e ele me feneceu, acabou. Podemos comprar as consciências 
respondeu: “A nossa denominação abraçou tantas das pessoas e escravizá-las com um pedaço de pão. 
causas, que perdeu-se sem saber mais qual era a Passo dominicalmente à porta de um centro espírita 
Causa das causas.” de nossa cidade, onde filas se formam. Estão em 

busca da “cesta básica”. Mas, meus irmãos, a 
Corremos o risco de estarmos investindo em técnicas, consciência  do crente deve estar cativa unicamente à 
projetos, causas, como se estas fossem os meios Cristo, o Verdadeiro e Único Pão, o “Pão da Vida”. 
para maior  eficiência no espargir do Evangelho. De Tudo mais é escravidão. 
quando em vez, quando passo em alguma livraria 
evangélica, fico pasmado de ver a quantidade de Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e 
livros que têm sido lançados com títulos tais como peixes. Alimentou uma multidão, que se fartou. O 
“Como  se tornar um líder”, “10 passos para uma povo, ainda com o gosto do pão na  boca, corria após 
liderança forte”, “Técnicas e métodos de liderança Jesus, mas Jesus conhecia a futilidade daquela gente 
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e lhes afirmou: “Em verdade, em verdade vos digo: geral que se aplica à Igreja de Cristo em todas as 
eras e em todas as situações: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas 

porque comestes dos pães e vos fartastes. (…) Eu 
“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. sou o pão da vida.”
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem 
submeter novamente a um jugo de escravidão.” Paulo, escrevendo aos Gálatas, tratando da 
(Gálatas 5.1)libertação promovida no Evangelho, falando contra os 

judaizantes, colocou, diante de nós  um princípio 

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

Reunião de Oração:
Dia 11, terça-feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba B. Da Silveira – 3225-5875 Bazar - dia 26 de agosto

Um grupo de senhoras de nossa Igreja se reúne, 
semanalmente, para, juntas, fazerem trabalhos Reuniões Departamentais:
manuais lindos. O resultado deste trabalho artesanal Dia 12, quarta-feira, às 14h30min.
tem sido utilizado para contribuir com a nossa igreja e Evangelina Deslandes (casa da sócia Meira), 
outras atividades missionárias. Henriqueta Bergo (casa da sócia Simone), 

Noeme e Therezinha Lara (casa da sócia Elani 
No dia 26 de agosto, quarta-feira, estarão expostas Figueiredo).
estas obras artesanais, no Salão Social João Calvino 
de nossa Igreja. Temos certeza de que estas obras 
das mãos delicadas das senhoras de nossa Igreja 
serão enfeite de muito bom gosto para a nossa casa, 
para presentearmos, para espalharmos um pouco 
destes dons artísticos.

Parte do resultado do bazar será destinado para a 
campanha de aniversário de nossa igreja.
Anote em sua agenda – 26 de agosto – logo após o 
culto de aniversário de nossa Igreja. Salão Social.

será chamado "um homem de bem." 
Sabemos que sim, porém muito mais: deve ser 
irrepreensível, temperante, sóbrio, inimigo de 
contendas ... e ter bom testemunho dos de fora! 
Deus os abençoe ricamente! (Salmo 92.12-15) 

Dia dos Pais
Pai , Tu que és todo amor , cheio de misericórdia e de 
todo poder ... 
Abençoa nossos pais aqui na terra ! 
Reveste-os de força  e de ternos afetos de 
misericórdia ...
Como Tu és, Senhor ! 
À todos os pais, o carinho da SAF. 

Amados Presbíteros, 
Vocês são um exemplo para a Igreja e alvos das 
orações da SAF.  Na linguagem secular, o presbítero 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Eder Mota, Frederico Porto, 

Guilherme, Sérgio Maciel, Nei Ovídio, Fernando 

Ferreira, Leandro Gomes

Segunda-feira: Leandro Gomes

Quinta-feira: Marco Vince

LIVRARIA EVANGÉLICA

Nossa livraria está se preparando para receber 
alguns dos títulos de livros do Rev. Augustus 
Nicodemus. Temos vários títulos de livros 
Reformados e, certamente, todos nós haveremos de 
ser edificados com esta boa literatura que nossa 
Igreja tem disponibilizado no decorrer dos anos.

Procure a Livraria durante a semana ou nos 
domingos, nos finais de nossos cultos. Boa leitura.



ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227.3273

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 - Centro
Tel.: 3291.8837

Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719

CORAL JUVENIL

Cantaremos hoje, pela manhã, em culto de ações 
de graças a Deus pelos nossos pais. Não teremos 
ensaio à tarde. Aproveitem para curtir, em família, 
este dia tão significativo!

As comemorações do aniversário de nossa Igreja 
estão de vento em popa. Precisamos, porém, de 
nos prepararmos bem para apresentarmos a nosso 
Deus um louvor maravilhoso, pois Ele é digno de 
todo nosso louvor e adoração. Portanto, atenção 
aos nossos compromissos para este mês de 
aniversário:

16/08 -- Ensaio normal -- 17h

23/08 -- Cantaremos no Culto da Manhã, na série    
 de conferências.

              Ensaio normal -- 17h

27/08 -- Quinta-feira -- Ensaio Extra -- Grande Coro

29/08 -- Sábado -- Ensaio Geral -- Grande Coro

30/08 -- Domingo -- Grande Coro -- Culto Manhã e 
Noite.

 
Vamos nos preparar, não apenas com nossas 
vozes, mas em oração para que nosso Deus seja 
engrandecido com todas estas programações!

UMP

UNIÃO DA MOCIDADE 

PRESBITERIANA 

Sexta Jovem

Reunião Plenária

Nessa sexta-feira, dia 14/08, esperamos todos os 
jovens para mais uma Sexta Jovem, às 20h, no 
Salão João Calvino. Não perca!

A presidente convoca todos os membros da UMP 
para reunião plenária, a se realiza no próximo 
domingo, dia 16/08, na sala da UMP, pontualmente, 
às 17h em primeira chamada e, não havendo 
quorum, às 17h30min, em segunda chamada. 

VIAGEM DO REV. LUDGERO

Rev. Ludgero viajará para os Estados Unidos nesta 
semana, retornando no dia 19 desde mês. Pedimos a 
todos que o estejam acompanhando em suas 
atividades na outra América. 

PREGADORES DO MÊS DE AGOSTO

9 de agosto manhã Rev. Folton
noite Rev. Alberto Sperber

16 de agosto manhã Rev. Edson
noite Rev. Rogério

23 de agosto manhã Rev. Augustus
noite Rev. Augustus

30 de agosto manhã Rev. Ludgero
noite Coral e Rev. Ludgero
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NOVA SÉRIE DE SERMÕES

No mês de setembro, começaremos uma nova série 
de pregações baseadas no tema: “A Cruz de Cristo”.  A 
série que terminamos sobre a doutrina da “Justificação 
Pela Fé”  já está postada em nosso site. 

Para a nova série, sugerimos a leitura do livro de John 
Stott, sob o título: “A Cruz de Cristo” publicado pela 
Editora Vida. Este livro,também, está disponível em 
PDF no seguinte endereço eletrônico 
http://www.centroestudosanglicanos.com.br/ebooks/joh
n_stott_a_cruz_de_cristo.pdf

Estes sermões, que serão pregados em nossa Igreja, 
nos dão uma feliz oportunidade de trazermos 
visitantes para que conheçam o centro da mensagem 
do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Estamos 
orando e pedimos que todos orem para que Deus use 
as exposições bíblicas para que muitos cheguem ao 
conhecimento do amor de Deus e dos seus propósitos 
redentores.

CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO 

DA PRIMEIRA IGREJA

No domingo passado, iniciamos a nossa 
“Campanha de Aniversário”. Temos como alvo 
alcançarmos 150 mil reais e, pela graça de Deus, já 
temos uma boa participação da Igreja. 

Rev. Ludgero foi convidado para estar com as 
senhoras do “Grupo de Artesanato”, quando 
recebeu uma preciosa contribuição de mil reais, 
perfazendo o valor total de contribuições iniciais de 
quase 6 mil reais ao todo.

Bem, o alvo continua a ser perseguido  e temos 4 
semanas pela frente e cremos que Deus pode nos 
abençoar de tal maneira a fazermos frente aos 
desafios de nossa querida Igreja. 

Ao celebrarmos os seus 103 anos, temos diante de 
nós uma preciosa oportunidade para abrirmos o 
nosso coração generosamente e, além dos nossos 
dízimos e ofertas regulares, consagrarmos ao 
Senhor esta oferta especial de aniversário.

PEDIDO DE ORAÇÃO

A família de nosso querido irmão Dr. Alysson Bomfá, 
seu primo, esposa e filhas, sofreram um acidente 
automobilístico nesta segunda-feira. O primo do Dr. 
Alysson, Sr. Jacy, veio a falecer. A viúva do irmão 
Jacy, D. Luciana e suas filhas Dora e Ana Laura 
devem ser alvos de nossas orações, especialmente 
a pequena Dora que se encontra internada no CTI. 

O Dr. Alysson nos informou que seu primo, Sr. Jacy, 
era um homem crente, temente a Deus, membro da 
Igreja Maranata, tendo deixado em vida o seu 
testemunho cristão. 

Rogamos as bênçãos da graça do Senhor Nosso 
Deus em favor de toda esta família.

CAMINHANDO... 3,96%

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Tome nota e participe:
Segundas-feiras: 19h30min.
Terças-feiras: 8h30min e às 14h30min 
Quartas-feiras: às 8h. 

QUINTA-FEIRA – CULTO 
DOUTRINÁRIO – 19H30MIN.

Todas as quintas-feiras, às 19h30min., venha louvar 
a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça 
e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo.

REV. EDSON NA 
CONGREGAÇÃO BELÉM

Neste domingo, por ocasião do culto vespertino, o 
Rev. Edson pregará e ministrará a Santa Ceia na 
nossa Congregação Belém. Rua Real Madrid, 162 – 
Bairro São Salvador.
Oremos por este trabalho. 



Temporada de 

Inverno 2015Acampamento
Acampamento
AcampamentoTemporada de 

Inverno 2015

GRATIDÃO

ACAMPAMENTOS DE INVERNO
Acampamento Ebenézer! 41 anos de bênçãos na vida de 

nossa Igreja! (1974-2015)

Agradecemos a toda a Igreja pelo envolvimento na 

temporada de acampamentos deste mês de julho – 

Inverno 2015.

Louvamos a Deus por tantas pessoas se mostrarem 

interessadas em ajudar, contribuindo de alguma forma, 

para que, ao final, tudo desse certo e, graças ao bom 

Deus, concluímos mais uma etapa com alegria e voltamos 

para casa regozijando-nos com os feixes de bênçãos 

proporcionados por Deus, Sl 126.
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PARA CASAIS
22 de agosto - Sábado - 20 horas – Encontro com os casais

PARA TODA A IGREJA
23 de agosto - Domingo – 10h20min e 19 horas 

24 a 26 de agosto - Segunda a Quarta-feira – 19hs30min.

PARA LÍDERES – Presbíteros, Diáconos, pastores, liderança em geral 
24 a 26 de agosto - Segunda a Quarta-feira – 10 horas da manhã

Quando tratará dos problemas da igreja contemporânea, 

tendências carismáticas, movimento gay e também sobre as tendência 

e problemas que enfrenta o presbiterianismo no mundo e na IPB

Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 2655 – Belo Horizonte – Minas Gerais

www.primeiraipbh.com.br  -  31 3273-7044

Aniversário da Igreja 
Presbiteriana do Brasil

156 anos

Aniversário da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte

103 anos

Rev. Dr. Augustus Nicodemus 
Lopes

Pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Goiânia

Vice-Presidente do Supremo Concílio 
da Igreja Presbiteriana do Brasil
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09/08
 Kleber Alberto Nogueira 
Yohan Diniz Penido

10/08
    Felipe de Assis Gonzaga 

Fernando Ferreira G. de Souza 
Paolo Enrico Iacomo Fulloni

11/08
    Elvira Bueno de Pádua 

Maria Monica Gonzaga Fernandes 
    Mateus Cardoso Mattos de Oliveira

Patricia Cristina Silva Lima Fernandes 
   
12/08

Beatriz Valadão Doehler 
    Rayssa Fernanda da Rocha Fernandes 

Sarah Zaghi Borges Reis 

13/08
Ivan Tanure Sant´Anna 
Natanias Bertolini Bueno 

14/08
    Elizabeth Costa de Souza Borges 

Fernando Baumgratz Ribeiro
    Júlia Bernardes Falcão

15/08
Geraldo Magela Emídio 
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CLASSE DE CATECÚMENOS 

PARA NOVOS MEMBROS

Tem início, hoje, a  nova turma da Classe de 
Catecúmenos. Esta classe tem como objetivo orientar 
aqueles que estão desejosos de se tornar membros de 
nossa Igreja através da Pública Profissão de Fé. 
Aqueles que estão vindo de outras igrejas e desejam 
conhecer melhor as doutrinas básicas, a história e o 
que é a nossa Igreja, também são muito bem vindos.

Procure se informar à porta da Igreja com um dos 
diáconos, que lhe será indicado o local do 
funcionamento da Classe de Catecúmenos. Todos os 
domingos, 9 horas da manhã. Esperamos por você.

ORANDO EM FAVOR DE NOSSOS 

MISSIONÁRIOS

Deus tem nos dado a bênção de participarmos do 
ministério e sustento de nossos missionários. Esta 
semana, recebemos notícias das dificuldades que um 
deles enfrenta. Estando no Oriente, estabelecendo 
bases para a fundação de igrejas, o preparo de líderes 
nacionais, o contato com famílias, a evangelização 
pessoal, Deus tem sustentado a vida de nosso querido 
MA. Está num lugar onde as decisões governamentais 
procuram, de todas as formas, impedir a divulgação da 
Palavra de Deus, no entanto, o Evangelho não está 
preso. 

No meio de lutas, tem sido ele alvo de chantagens. 
Tivemos uma conversa telefônica,nesta semana, 
quando procuramos encorajar o nosso missionário, 
reafirmando que nossa Igreja continua orando por ele 
e sua querida família.  Disse-lhe que uma das 
estratégias de Satanás é exatamente esta, tentar 
amedrontar com difamações, mentiras e chantagens. 
Foi isto que Jesus enfrentou. Foi isto que Paulo 
enfrentou, muitas vezes de falsos irmãos. Mas Deus 
não tem deixado de acompanhar os seus servos com a 
sua mão poderosa.

Oremos em favor do MA, implorando que Deus o 
sustente neste trabalho maravilhoso de fazer 
conhecido o Evangelho que salva vidas e promove a 
glória de Deus.


