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MENSAGEM PASTORAL  

A Páscoa, no hebraico “pessach”, é uma 
festa judaica que celebra a saída do povo 
de Deus do cativeiro do Egito. O 
significado do nome “pessach” é 
“passagem, passar por cima”, uma 
referência ao episódio da décima praga 
que Deus mandou sobre o Egito, quando 
o Anjo da Morte “passou por cima” das 
casas dos judeus e não entrou em 
nenhuma de las  para  matar  os  
primogênitos. Para que o Anjo da Morte 
poupasse suas casas, seguindo a 
orientação do SENHOR, através de 
Moisés, sacrificaram um cordeiro e 
espargiram o sangue nos umbrais e 
soleiras das portas. Ao ver o sangue do 
cordeiro, o Anjo da Morte “passou, 
pulou” as casas marcadas. Naquela 
mesma noite os judeus saíram livres do 
Egito após mais de quatrocentos anos de 
cativeiro e escravidão (Êx 12).

Mas, existe alguma relação entre a festa 
da Páscoa e a morte de Jesus? Jesus foi 
traído, preso e morto durante a 
celebração de uma festa da Páscoa em 
Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no 
domingo, após o sábado Pascal. Só isso?

Não. O Apóstolo Paulo nos ensina que a 

CRISTO, NOSSO CORDEIRO PASCAL.
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morte do cordeiro no Antigo Testamento 
apontava para o sacrifício perfeito de 
Cristo, nosso cordeiro pascal (1Co 5.7-8). 
Nossa Páscoa é Cristo, e, portanto, é 
diferente da Páscoa dos judeus, pois 
naquela quinta-feira à noite, antes de ser 
traído, Jesus, como todos os demais 
judeus, comeu o cordeiro pascal com 
seus discípulos em Jerusalém. No 
entanto, ali ele determinou que os 
discípulos não mais celebrassem a 
Páscoa, mas que comessem pão e 
tomassem vinho em memória dele.

Naquele momento Cristo mostrou que o 
pão é o vinho simbolizavam seu corpo e 
seu sangue, que foram dados pelos 
nossos pecados, numa referência 
antecipada da sua morte na cruz. 
Naquela quinta-feira Jesus celebrou a 
última Páscoa e a primeira Santa Ceia 
que substitui a Páscoa judaica, assim 
como o batismo substitui a circuncisão. 

A Santa Ceia aponta para o sacrifício de 
Jesus na cruz, dando-nos a salvação, que 
era simbolizada para os judeus na morte 
dos cordeiros pascais. Jesus é o nosso 
Cordeiro pascal, o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo, como afirmou 
João Batista (Jo 1.29). 

Qual deve ser a nossa atitude como 
cristãos, na Páscoa? Cremos que 
devemos aproveitar a ocasião para 
explicar, pregar e anunciar que a Páscoa 
é uma festa judaica que celebra o resgate 
do povo de Deus no Egito, no Antigo 
Testamento (AT), e nossa Páscoa é 
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Cristo, que venceu a morte ressurgindo 
dos mortos, nos resgatou do poder do 
pecado e por isso celebramos a Ceia, pois 
o próprio Jesus fez essa substituição.

No chamado “domingo de Páscoa” 
celebramos a Ressurreição de Cristo e 
precisamos anunciar que o cordeiro 
imolado no AT tinha significação 
simbólica, como sombra de algo melhor 
no porvir. Como todos os sacrifícios 
cruentos do AT, ele ensinava ao povo que 
era necessário o derramamento de 
sangue para a remissão de pecados. 
Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, se 
manifestou em carne, o símbolo, o tipo, 
devia desaparecer (Mt 26.17-19; 26-30). 

Por isso a Páscoa, festa nacional dos 
judeus, foi substituída pela Ceia, 
banquete espiritual universal da Igreja 
de Cristo, que celebra nosso novo 
relacionamento com Ele. Nossa Páscoa é 
Cristo. Ele é o pão da vida. Sua 
ressurreição nos deu vida. O verdadeiro 
significado da Páscoa está em apontar 
para o livramento efetuado pela morte 
de Jesus na Cruz e sua consequente 
Ressurreição, que nos trouxe vida 
eterna.

Neste dia celebramos a Ressurreição de 
Cristo que é o penhor, a garantia de 
nossa Ressurreição. Ela é o alicerce da 
esperança do crente diante da morte. 
Nestes tempos de pandemia, onde 
muitas famílias estão enlutadas, 
chorando a morte de seus entes 
queridos, como aviva a nossa esperança 
e consola o nosso coração muitas vezes 
aflito, trazermos à memória a verdade 
gloriosa da ressurreição do corpo!

Escrevendo aos tessalonicenses o 
Apóstolo Paulo disse, num contexto de 
partida de muitos irmãos, que nós não 
somos como aqueles que não têm 
esperança, pois cremos que Jesus 
morreu e ressuscitou e por ser Ele as 
primícias, nós também ressuscitaremos 
(1Ts 4.13-14). Esta é a nossa bendita 
esperança. Assim como Ele ressuscitou, 
nós ressuscitaremos. Diz o Reformador 
João Calvino: “Esta esperança anima o 
crente durante o percurso, de modo que 
não desanime durante a corrida, visto 
que repousa no forte fundamento, a 
recompensa do SENHOR. Consciente 
da promessa de uma vida eterna 
preparada por Deus que os aguarda no 
céu, um tesouro inestimável, o crente 
caminha com altruísmo”.

Então devemos zelar, como povo de 
Deus, para que a secularização de datas 
como a Páscoa, oriundas de uma certa 
confusão com o seu sentido, não nos 
desvie daquilo que a Páscoa apontava e 
que foi consumado na morte do Cordeiro 
de Deus. A crendice e a superstição 
populares acrescentaram coelhos, ovos 
de chocolate e outros apetrechos à data, 
mas estes nada têm a ver com a Páscoa 
judaica e muitos menos com a Ceia do 
Senhor, celebrada por nós, os cristãos.

Assim, neste domingo da Ressurreição, 
avivados em esperança, diante dessa 
verdade irrefutável do evangelho, 
sigamos o conselho de Paulo: “Portanto, 
meus amados irmãos, sede firmes, 
inabaláveis, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que no Senhor, 
o vosso trabalho, não é vão”, 1Co 15.58

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO PLENÁRIA, 07/04, quarta-feira – A SAF, por meio de sua Presidente, 
convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária de 07 de abril, quarta-feira, às 
14h30, através da plataforma virtual Zoom, para tratar de assuntos concernentes 
ao trabalho da Sociedade (o link será enviado ao Grupo de whatsapp da SAF para 
você acessar a reunião). 
Contamos com a participação das irmãs.
Belo Horizonte, 31 de março de 2021
Rosane Poggiali Magalhães Arumáa

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
06/04, terça-feira - (cada Departamento escolherá o melhor horário para o 
grupo):

Principais motivos de oração para abril: 
• Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa Primeira Igreja e nossos ministérios; 
• Nossos Pastores, Missionários, Evangelistas e nossa liderança;
• Trabalho missionário junto aos povos indígenas;
• Para que Deus tenha misericórdia de nossa população e para que o evangelho de 
Cristo alcance todo o povo brasileiro;
• Para que Deus dê direção àqueles que tem o poder de suprir as necessidades da 
população, neste momento tão grave;
• Desempregados, empresários, autônomos, etc;
• Nossos filhos, sobrinhos, netos, biológicos e espirituais (mães de oracão) e por 
aqueles que se distanciaram da fé;
• Relacionamentos familiares em tempos de confinamento;
• Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos;
• Por todos os profissionais da área da saúde;
• Pela erradicação da pandemia, seja através de medicamentos, de vacinas ou pela 
ação sobrenatural de nosso Deus;
• Famílias que estão atravessando o luto pelos seus entes queridos;
• Agradecendo as bençãos recebidas e os doentes recuperados.

MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
CAMINHOS...

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao 
Pai senão por mim.” (Jo.14.6)

A vida nos oferece diversos caminhos. Alguns são caminhos de vida, outros, de 
morte. Neste domingo em que comemoramos a Ressurreição de Cristo, 
lembramos alguns caminhos que marcaram esta importante data cristã, assim 
como outros:
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1. O caminho de Jesus até o Gólgota (Mc. 15. 21-23) – As forças de Jesus 
estavam esgotadas na sua caminhada para a cruz, mas um fato, entre outros, 
chama nossa atenção. Não aguentando mais tamanho castigo, Jesus cai e soldados 
obrigam Simão Cireneu a carregar a cruz. Esse homem tinha ido a Jerusalém 
participar da festa da Páscoa e encontra-se com o Cordeiro de Deus. Sua vida é 
transformada e seus filhos, Alexandre e Rufo, são convertidos ao evangelho e sua 
esposa torna-se como mãe do apóstolo Paulo (Rm. 16.13)

2. O caminho de Emaús (Lc. 24.13-35) – Antes de saberem da ressureição de 
Jesus, os discípulos estavam como cegos, a despeito da proximidade dele. Muitas 
vezes caminhamos pela vida vencidos e embora Jesus esteja perto, não o 
percebemos. A incredulidade coloca venda em nossos olhos que, quando não são 
iluminados pela Palavra, nos fazendo caminhar pela vida cabisbaixos, achando 
que o mal é mais forte que o bem.

3. O caminho de Damasco (At. 9.1-9) – Esse é o caminho de uma das mais 
importantes conversões da história: a conversão de Saulo de Tarso, que se tornaria 
o Apóstolo Paulo. Nesse caminho, aquele que perseguia a igreja de Deus (1 Co 
15.9), passou a ser perseguido; aquele que prendia, estava preso; aquele que se 
achava detentor de todo poder para perseguir, estava prostrado ao chão, 
impotente. O Senhor quebrou todas as resistências de Paulo, pois a voz do Senhor é 
poderosa, é irresistível. Não há salvação sem que o pecador se renda aos pés do 
Senhor Jesus.

4. O único Caminho (Jo. 14.6) - Queridas irmãs, existe um dito popular de que 
todos os caminhos levam a Deus, mas isso não é verdade. Jesus diz em sua Palavra: 
“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo. 
14.6). Jesus é o único caminho seguro para Deus, a única verdade que alimenta a 
nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma. 

Analisando cada um desses caminhos, percebemos uma coisa em comum: todos 
aqueles que se encontram com Jesus, verdadeiramente, nunca voltam pelo velho 
caminho. Eles começam a trilhar caminhos novos, de transformação, de fé, de 
esperança, que apenas um encontro com Jesus pode nos proporcionar. Veja que na 
história da visita dos magos no nascimento de Jesus em Mt. 2.1-12, o versículo 12 
relata que eles regressaram por outro caminho.

Que caminhos você tem trilhado, os caminhos de Deus, os caminhos do bem? O 
caminho da vida ou o caminho da morte? (Jr. 21.8; Dt. 11.26-28)
(adaptado de Leila Judite dos Santos Reis, Secretária de Espiritualidade, “SAF em 
Revista”, 2o. Trim. 2018, pág. 45) 

Com gratidão, Rosane Arumáa
Presidente
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POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
2Cr 7.14-15, Mt 7.7, At 4.42, Lc 18.1, 1 Ts 5.18

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos 
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar”. (2Cr 7.14-15)

A oração é um meio de graça. Orar é conectar-se ao Trono de Deus, é unir a 
fraqueza humana à onipotência divina, adentrando o Lugar Santíssimo, 
falando com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. 

Deus é soberano, fazendo tudo de acordo com o conselho da sua vontade (Ef 
1.11), mas nem por isso Ele deixa de agir na história por meio das orações do seu 
povo e uma Igreja de joelhos tem grande poder. Quando a Igreja ora, a 
promessa é “eu ouvirei dos céus e sararei a terra” (2Cr 7.14-15). 

O derramamento do Espírito nos grandes reavivamentos espirituais 
aconteceram em resposta às orações da Igreja. Neste ano Deus tem nos 
concedido motivos sobejos para a oração. Que sejamos despertados para orar 
de forma humilde, fervorosa e perseverante. Oremos sem cessar. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30

Das 19h30 às 20h30min. O link é encaminhado aos Grupos de Wahtsapp da 
Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco deste 
momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA – DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO

Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, por hora, 
apenas de forma virtual pelo canal da Igreja no Youtube. Acesse o canal, 
participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR

 "Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Sl 116.15 

Ainda consternados, registramos o passamento de nosso querido irmão, 
Diácono Aldemir Bissaco, aos 63 anos, chamado à presença do SENHOR na 
noite de sexta-feira, 26/03. Nosso irmão lutava contra a Covid-19 e suas 
complicações e aprouve ao SENHOR recolher seu servo ao lar celestial.

Como Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte ficamos de coração 
partido e choramos junto à querida esposa, Sandra, à filha, Flávia, 
D. Rejane, mãe do nosso irmão e demais familiares. Aldemir foi um servo 
exemplar, um verdadeiro DIÁCONO, sempre pronto e disposto a servir, sem 
medir esforços. Habilidoso em seu trabalho com “arte em madeira”, quando 
olhamos para a parte frontal interna de nosso Templo vemos o Púlpito, os 
Gazofilácios, a Mesa da Ceia e a Pia Batismal, todos feitos pelo Aldemir. 

Não é fácil ser privado do convívio de alguém tão querido. Porém, há 
consolo para os que choram, pois o Apóstolo Paulo afirmou que a razão de 
sua existência era Cristo, quer na vida, quer na morte e a morte não desfaz 
nossa união com Cristo, pelo contrário, introduz o crente no céu. 

A morte é a porta de entrada no céu para o crente e morrer fisicamente 
implica em estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor (Fp 1.23).  

A certeza da Ressurreição de Cristo e a sua promessa de nos buscar, nos 
consola e assim como disse Davi, afirmamos: Ele não virá a nós, mas nós 
iremos ao seu encontro (2Sm 12.23). 

E o Apóstolo Paulo escrevendo aos tessalonicenses, disse que a certeza da 
Ressurreição e do retorno de Cristo deve consolar os nossos corações 
quando a morte nos separar de alguém querido, nos recomendando 
consolar uns aos outros com estas palavras (1Ts 4.18).

Como Igreja, deixamos às nossas queridas irmãs Sandra, Flávia, D. Rejane e 
aos demais familiares, as palavras de 2Co 1.3-4: "Bendito seja o Deus e Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda 
consolação! É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para 
podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a 
consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus".
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O sepultamento do corpo de nosso irmão aconteceu no sábado, 27/03, às 
16h, no Cemitério Bosque da Esperança, em cerimônia restrita. Assim como 
o patriarca Jó, afirmamos: “O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; 
bendito seja o nome do SENHOR”, Jó 1.21. 

______________________________

Foi chamada à presença do SENHOR no sábado, 27/03, nossa querida irmã 
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira, aos 83 anos. D. Rizza tinha problemas 
cardiológicos e recentemente sofreu um infarto. 

Fez uma angioplastia, contraiu a Covid-19 e teve comprometimento 
pulmonar e renal e chegou a ser levada ao CTI, mas aprouve ao SENHOR 
chamá-la à sua presença.

Nossa irmã, enquanto teve condições físicas, participou de diversos 
Departamentos da SAF e em tempos passados cantou no Coral da Igreja, 
sempre servindo ao SENHOR em nossa Igreja com alegria. Foi assistida por 
nossa Escola Dominical Itinerante, pelo que a família muito agradece o 
carinho de nossa Igreja. Louvamos a Deus por vida tão preciosa que agora 
descansa de suas lutas terreais e entra no seio de Abraão.

O sepultamento de seu corpo aconteceu na segunda-feira, 29/03, restrito à 
família, no Cemitério da Paz. Oremos em favor da querida família enlutada.

___________________________________

Foi chamada à presença do SENHOR na noite de segunda-feira, 29/03, D. 
Eluse Duarte Coelho aos 69 anos, mãe de nossa irmã Adriana Duarte, 
esposa do Pb. Helmut. D. Eluse lutou contra um câncer por mais de dois 
anos, chegando a fazer um transplante da própria medula 
(autotransplante), mas ao SENHOR foi servido chamá-la. 

Em virtude do contexto pandêmico não houve velório. A família agradece as 
orações e todo o apoio que os queridos irmãos de nossa Igreja manifestaram 
durante o período de sua enfermidade. Deixou seu esposo Washington e os 
filhos Adriana e Bruno.

Que o SENHOR Eterno, pai de misericórdias e Deus de toda consolação 
suavize a dor da separação com seu bálsamo de consolo. 

Oremos em favor da querida família enlutada. 



NOTA DE GRATIDÃO – FAMÍLIA D. RIZZA

Aos irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Agradecemos imensamente as orações, as palavras de conforto e pelo alimento 
espiritual que nunca faltou a nossa querida mãe.

O que nos conforta é saber que o céu está em festa, estamos em paz pois nossa 
mãe serviu a Deus com alegria e Ele a levou para Si.
Nossa gratidão, por todo carinho e reconhecimento.

Filhos da Rizza.

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 a Covid-19 com entes 
queridos hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo 
isso faz o nosso coração “sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos 
queridos que tem enfrentado a enfermidade e o luto.

Continuemos orando em favor de todos os nossos amados e olhando para o 
SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que 
fez o céu a terra (Sl 121).  

FÉRIAS PASTORAIS 

Entre os dias 31/03 e 16/04 o Rev. Raimundo e sua família estarão em um 
primeiro período de férias, referentes ao ano de 2020. Com o período 
prolongado da pandemia e as dificuldades de viagens, as férias pastorais 
acabaram sendo alteradas, mas os nossos Pastores têm procurado tirá-las para 
um importante e necessário descanso. Que Deus conceda ao Rev. Raimundo e 
família um tempo seguro e abençoado de comunhão familiar. 
Oremos em favor de nossos queridos irmãos. 
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NOTA DA JUNTA DIACONAL

"Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos 
justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus." (1Tm 3.13)
"Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a 
glória eternamente. Amém!" (Rm 11.36)

Louvamos a Deus pela vida e legado de testemunho e de obras do nosso 
amado irmão Aldemir. Muitos são os relatos da sua instrumentalidade 
como um operoso servo de Deus. 

A Junta Diaconal e a PIPBH tiveram o privilégio dado por Deus de contar 
com a sua disposição e dedicação incessantes. 

O nosso amado diácono não media esforços para estar presente nas missões 
confiadas a ele. Quando perguntado se poderia ir atender a determinado 
irmão ou situação tínhamos sempre a mesma resposta: "Estou sempre às 
ordens!" Um homem de coração generoso com os seus recursos e tempo em 
favor dos seus próximos, genuinamente preocupado em amar os 
necessitados.

Esse amor e esse serviço procedem do amor dAquele que nos amou primeiro 
e que veio nos servir com a sua própria vida: Jesus Cristo. O nosso coração se 
entristece pela separação da sua companhia e pelo soldado que não estará 
mais na linha de frente combatendo o bom combate conosco. 

Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e agora o Aldemir 
desfruta da companhia bendita do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o 
que é incomparavelmente melhor.

À toda família o nosso apoio e nossas orações pedindo que o consolo de Deus 
e a sua paz, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de 
vocês em Cristo Jesus.

"Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor."
(Ap 14.13)

JUNTA DIACONAL DA PRIMEIRA IGREJA 
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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O EXERCÍCIO DA MISERICÓRDIA – JUNTA DIACONAL 

"Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação."
(Salmos 68.19)

Queridos irmãos,
Há um ano começou a pandemia e a Junta Diaconal tem atuado em diferentes frentes 
para dar suporte e ajudar a levar as cargas dos irmãos (Ef 4.2) e de outros necessitados. 
Dentre as atividades destacamos:
• Fornecimento de cesta básica padrão e personalizada;
• Doação e entrega de medicamentos;
• Doação de roupas;
• Apoio a questões de moradia;
• Ajuda em deslocamentos (passagens) a irmãos necessitados;
• Suporte ao trabalho de acompanhamento psiquiátrico realizado pela Dra. Carol 
Mizerani;
• Incentivo ao Planejamento Financeiro (estruturação de orçamento, planejamento 
para redução de dívidas, incentivo a novas formas de renda, divulgação de trabalhos de 
irmãos);
• Acompanhamento de famílias enlutadas.

Recentemente apoiamos a cidade de Carangola, que passou por uma situação de forte 
enchente. Foram doados recursos específicos para a reconstrução de uma casa e, com o 
apoio da SAF, outras diversas doações foram feitas à Primeira Igreja Presbiteriana de 
Carangola.
Anteriormente, em 2020, tivemos a campanha "Costurando o Bem" em conjunto com 
a SAF para a doação de máscaras ao Hospital Evangélico, doações para a Missão Vida e 
o acompanhamento do irmão Carlão na sua luta para um tratamento médico contra um 
câncer.

Pela graça e exclusiva bondade de Deus, alguns irmãos assistidos durante o ano de 
2020 nos procuraram avisando que não precisariam mais de suporte, uma vez que 
tinham conseguido emprego ou tiveram a concessão de aposentadoria.

No presente ano de 2021, entre outros trabalhos, a Junta Diaconal planeja também a 
retomada do "Catálogo de Serviços" para ajudar na divulgação de trabalhos e talentos 
dos membros da Primeira Igreja Presbiteriana de BH.

Não podemos deixar de agradecer a doação de recursos de alguns irmãos ao nosso 
trabalho e pedimos que os irmãos nos sustentem em oração. Por fim, nos colocamos à 
disposição para conversar sobre os atuais trabalhos e receber sugestões, além de nos 
dispor para atendermos as necessidades de irmãos ainda não contemplados. Seguem 
alguns contatos de membros da Diretoria:
Presidente: Rodrigo Pitta - (31) 98448-8332
Secretário: Hildemar Falcão Neto - (31) 98306-1584
Tesoureiro: Ariel Santos - (31) 99162-2335
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CLASSE VIRTUAL DE CATECÚMENOS 

(Prepare-se para se tornar membro da Igreja)

Amados irmãos,
Você quer servir ao Senhor Jesus Cristo como Membro Comungante da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH)? Então matricule-se na Classe Virtual de 
Catecúmenos. Neste Curso são ministradas lições que tratam das Doutrinas Básicas da 
Igreja Presbiteriana, tanto no que diz respeito à nossa confessionalidade (aquilo que 
cremos e praticamos como Igreja), bem como expõem a história do Presbiterianismo no 
Brasil e no mundo. A Classe de Catecúmenos é a porta de entrada das igrejas presbiterianas 
e nela você se prepara para a Pública Profissão de Fé, quando então será declarado Membro 
Comungante da Igreja local, com todos os deveres e direitos daí decorrentes. As aulas, 
iniciadas no último dia 28/03, são ministradas aos domingos pela Plataforma Zoom, das 9h 
às 10h10. Serão aceitas novas inscrições até 09/04. 

Não perca esta oportunidade de conhecer mais da Palavra de Deus e dos fundamentos da Fé 
Reformada. Ficou interessado? Procure o Pb. Valério pelo telefone (31) 99204 8225 
(whatsapp). Será uma grande alegria recebê-lo.

GOTAS DE DOUTRINA
“DA QUEDA DO HOMEM, DO PECADO E DO SEU CASTIGO”

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO VI 

I. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo 
do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este 
pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória.

II. Por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim 
se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e 
partes do corpo e da alma.

II. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus 
filhos; e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram 
transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária.

IV. Desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o 
bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais.

V. Esta corrupção da natureza persiste, durante esta vida, naqueles que são regenerados; e, 
embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela, como os seus 
impulsos, é real e propriamente pecado.

VI. Todo o pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a 
ela contrária, torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador e por essa culpa está ele 
sujeito à ira de Deus e à maldição da lei e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias 
espirituais, temporais e eternas.
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PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 

“Espera pelo SENHOR, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; 
espera, pois, pelo SENHOR”. (Salmo 27.14)

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, reunido em 30 
de março, em oração e no temor do SENHOR,

CONSIDERANDO:
1. A continuidade da intensificação da pandemia de COVID-19 em nossa 
cidade e a triste realidade do sistema de saúde sobrecarregado;

2. Os altos índices de transmissão, internação e mortes pela enfermidade;

3. A necessidade de compreendermos o momento gravíssimo que 
vivemos, exigindo das autoridades medidas extremas;

4. A responsabilidade do Conselho em zelar pelo bem-estar dos membros 
da Igreja sob sua jurisdição, conforme preceitua a Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (CI-IPB);

5. A necessidade do testemunho da Igreja na cooperação com as 
autoridades neste momento de calamidade, 

DECIDE:
1. PRORROGAR a suspensão de TODAS as atividades presenciais 
coletivas e regulares da Igreja e Congregações, no período de 31/03 a 13/04, 
quando o Conselho voltará a dar parecer sobre o assunto; 

2. Reiterar que a Igreja somos nós, corpo de Cristo e continua aberta, 
embora, momentaneamente o Templo esteja fechado. A Santa e Bendita 
Palavra de Deus continua aberta edificando o povo de Deus, sendo transmitida 
por meio dos Sermões Dominicais e Estudos Bíblicos ao vivo, pelo canal da 
Igreja no YouTube e por meio das aulas de Escola Dominical no modo virtual; 

3. Continuar incentivando os irmãos a realizarem o CULTO 
INDIVIDUAL E DOMÉSTICO, aproveitando essa situação de momentânea 
privação do CULTO PÚBLICO para solidificar a adoração pessoal, familiar e o 
crescimento espiritual, recomendados na Escritura Sagrada (Dt 6);
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4. Conclamar os membros da Igreja para que continuem exercendo 
fielmente a mordomia dos dízimos e ofertas, não obstante a ausência dos 
Cultos presenciais no Templo, para que a Igreja continue tendo as condições 
necessárias para a manutenção de seu vasto ministério, abençoando vidas não 
somente em território brasileiro, mas também ao derredor do mundo; 

5. CONCLAMAR A IGREJA A ORAÇÃO E AO JEJUM nas próximas 
sextas-feiras 02/04 e 09/04, seguindo o que preceitua os artigos 24 e 25, 
Capítulo XI, dos Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), 
observadas as condições de saúde individuais, preferencialmente no período 
da manhã, ou em havendo dificuldade, em outro período do mesmo dia, de 
acordo com cada família, em clamor, rogando ao Pai das misericórdias o 
auxílio e o socorro para este momento de calamidade que vive a humanidade; 

6. Promover Reunião de Oração Virtual com os Oficiais da Igreja 
(Pastores, Presbíteros e Diáconos) nos próximos sábados 03/04 e 10/04, às 
07h e 19h, respectivamente;  

7. Reiterar a recomendação para que os irmãos continuem tomando todas 
as precauções higiênicas recomendadas pelas autoridades da área da saúde;
8. Recomendar aos irmãos sabedoria e prudência na divulgação de 
notícias e informações, com o objetivo de não contribuir para inquietações e 
pânico social;

9. Conclamar os irmãos para que continuem ORANDO pela contenção 
dessa moléstia no Brasil e no mundo, pelos enfermos que enfrentam esta 
doença, pelas famílias enlutadas, pelas autoridades de nosso país, pelos 
profissionais da área da saúde e serviços essenciais, pela Igreja no seu 
testemunho e pelo Conselho da Igreja no acompanhamento e tomada de 
decisões.  

Finalmente irmãos, louvamos a Deus pela forma gentil e compreensiva que a 
Igreja tem se portado nestes momentos de tribulações, mantendo-se 
perseverante na oração e com os olhos fixos para além dos montes, onde 
encontramos o fiel guarda de Israel, aquele que não dormita nem dorme (Sl 
121). 

A Ele a glória e o louvor, agora e no Dia Eterno. Amém!

Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
“JESUS, a Razão da Nossa História”.
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04/04
    Alessandra Bueno Dias 

    Ciro Octávio de Souza Fernandes

05/04
    Daniel Pinto Monteiro de Oliveira

    
06/04

    Edith Medeiros de Oliveira
    Eunice Fernandes Oliveira

    Nilcemar Rickli
    Priscila Teixeira da Cunha

    Rafael Campos Penido Werner

    
07/04

    Cristina Grossi de Morais
    Matheus Rafael Souza Bussinger

08/04
    Eny Augusta V. de Oliveira

09/04
    Daniel Bitencourt Rebouças

    Karolina Cordeiro Lima Rentes
    Kemmily Jéssica Ciribelli Casteluber

    Lílian Werner Martins

10/04
    Eleonora de Oliveira Santos

ANIVERSARIANTES 
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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

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

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

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

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

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular

Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Pastor Auxiliar

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

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
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