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MENSAGEM PASTORAL  

Amados Irmãos,

Pela graça e misericórdia de Deus 
celebramos o aniversário de 108 anos da 
nossa amada Igreja no domingo passado, 
de maneira jubilosa. Foram momentos de 
emoção e edificação espirituais, com o 
templo ocupado em sua capacidade 
máxima atual (cento e vinte pessoas), 
cerca de um quarto da lotação, em virtude 
das restrições impostas pela pandemia, 
que não nos permite ocupá-lo em sua 
totalidade. 

Os Preletores especialmente convidados, 
Rev. Giovan Casteluber e Rev. Charley 
Fernandes, foram usados por Deus e 
trouxeram mensagens edificantes. O 
Vice-presidente do Conselho, Pb. Giovani 
Lenza, com palavras de encorajamento e 
gratidão, recordou os muitos feitos do 
SENHOR pela instrumentalidade de 
nossa amada Igreja.

Em meio a esse cenário pandêmico tão 
atípico que estamos vivendo, o SENHOR 
nos permitiu marcar esse momento 

GRATIDÃO PELO ANIVERSÁRIO DA NOSSA IGREJA 
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histórico de celebração de nossa amada 
Igreja com graça e singeleza de coração e 
por isso nosso sentimento é como o do 
Profeta Samuel, que num ato de 
reconhecimento da mão providencial de 
Deus, erigiu uma pedra e a chamou 
Ebenézer – até aqui nos ajudou o 
SENHOR (1Sm 7.12). Com aquele marco, 
Samuel estava dizendo para os israelitas 
e para as gerações futuras que, se eles 
chegaram até aquele momento, foi 
porque o Senhor os conduziu. O povo de 
Israel se conscientizou de que a vitória 
fora alcançada tão somente pela boa mão 
de Deus. Esse também é o nosso 
sentimento.   

Ao olharmos para os 108 anos de nossa 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH) nos deparamos com 
uma bela história de uma Igreja sendo 
carregada no colo pelo SENHOR. 
Lembramos das palavras do Profeta 
Isaías: "Eis que o SENHOR Deus virá com 
poder, e o seu braço dominará; eis que o 
seu galardão está com ele, e diante 
dele, a sua recompensa. Como pastor, 

Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e 
lhe chamou Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. 

(1Sm 7.12)



Rev. Edson Costa Silva
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apascentará o seu rebanho; entre os seus 
braços recolherá os cordeirinhos e os 
levará no seio; as que amamentam ele 
guiará mansamente" (Is 40.10-11). O 
SENHOR é quem nos conduz. Louvado 
seja o seu Santo Nome!

Recebemos mensagens de muitos 
irmãos, demonstrando alegria ao ver 
nossa gratidão pela providência de Deus 
conduzir com graça e misericórdia a 
história de seu povo que congrega na 
PIPBH. Realmente temos muito a 
agradecer e muitos desafios à frente, mas 
temos a certeza acrisolada em nossos 
corações de que o SENHOR da Seara é 
por nós, isso nos tranquiliza e nos faz 

assumir uma postura confiante perante 
Ele e Sua preciosa obra.

Deixando para trás esses 108 anos, sem 
esquecer dos momentos marcantes 
desse período, entramos nos primeiros 
dias do centésimo nono ano olhando 
firmemente para o autor e consumador da 
Fé, Cristo Jesus, nosso Redentor Amado, 
o Cabeça da Igreja. Assim como Moisés 
oramos: "Seja sobre nós a graça do 
SENHOR nosso Deus, confirma sobre 
nós a obra das nossas mãos, sim confirma 
a obra das nossas mãos " (Sl 90). Ao 
SENHOR toda Honra e Glória, agora e 
para sempre. Amém!

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

Reunião de Oração Virtual 
Terça-feira, 08/09, 8h30 e 14h30 

Mês de Setembro, mês da Primavera, Pátria, dos Seminários e Seminaristas

Motivos de Oração

✔Pela proteção, pelos livramentos e pelas misericórdias do Senhor para conosco, nossas 
famílias e nossa Igreja;

✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre nossos irmãos enfermos e 
suas famílias, assim como aos enlutados de nossa Igreja;

✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados; 

✔Pelas famílias de nossa Igreja;

✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 

✔Por nossas Sociedades Internas, ASPACAM, pelas Congregações, pelos profissionais 
do Hospital Evangélico e pela liderança da Igreja;

✔Para que Deus ilumine e dirija nossos governantes na adoção de medidas para 
minimizar os efeitos da pandemia;

✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais dessa área, 
pelo pessoal da limpeza urbana e pelos profissionais da segurança pública, que estão na 
linha de frente no socorro e cuidados à população;

✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de Whatsapp da SAF para nos 
unirmos em oração em favor daquela necessidade.
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REFLEXÃO PARA  A  REUNIÃO DE ORAÇÃO

ANGÚSTIAS DE MORTE E CÂNTICOS DE VIDA
 "Amo o SENHOR, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou 
para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver." (Sl  116.1-2) 
(texto para leitura: Salmo 116)

Atravessar dificuldades é um tema recorrente nos Salmos. No Salmo 116, uma fase crítica 
passara. Amainada a tempestade, o Salmista dialoga consigo mesmo, buscando restaurar 
o equilíbrio interior (verso 7). No balanço da experiência dolorosa e das decisões do 
momento presente estão incluídas:

1. Angústias profundas (v.1-11) – Não sabemos claramente as razões da aflição e 
tristeza do autor. Talvez uma doença desesperadora que o deixou às portas da morte (v.3); 
talvez a traição de pessoas íntimas, que pusera em perigo a sua vida (v.8) e o deixara 
profundamente perturbado e desiludido (v.11). Todavia, sentir-se esmagado, não é prova 
alguma de que a fé está morta. A angústia enfrentada com franqueza clama por Deus (v.4) 
e a base desse clamor é o caráter de Deus (v.5,6), cuja misericórdia socorre os fracos 
("sem forças") e se mostra protetor daqueles que não têm mérito algum ("simples").

2. Misericórdia salvadora (v.7-11) – O clamor do Salmista (v.4) abriu seus olhos 
espirituais para a ação de Deus e deu-lhe oportunidade de experimentar o caráter do 
Senhor em sua própria vida (o SENHOR tem sido bom para você? v.7). Deliberadamente 
ele traz à memória a atuação de Deus em seu favor para, assim, restabelecer o seu 
equilíbrio e harmonia interiores (v.8). Esse livramento trazido por Deus ratifica-lhe a 
orientação básica de sua vida: ter o Senhor como a realidade mais importante em sua 
caminhada (v.9).

3. Gratidão fervorosa (v.12-19) – A experiência de libertação individual ("me salvou", v.5) 
assume agora uma dimensão comunitária, tornando-se uma testemunhante gratidão. Na 
comunidade celebram-se com alegria os feitos do Senhor (v.14 e 18). Perturbado em sua 
aflição, o salmista se negara a estabelecer relacionamentos com os homens (v.11). Agora 
reconhece que Deus tem o seu povo, do qual ele próprio faz parte (v.16). Esse povo está a 
serviço de Deus, são seus servos, pois Ele lhes quebrou suas correntes. A esse povo ele 
convida para o louvor: "Aleluia!" (v.19).

Para pensar:  Que tenho aprendido acerca de Deus em períodos de dificuldades? Que 
lugar a comunidade tem na minha vida cristã?
(Prof. Ms. Wicliffe de Andrade Costa, IP de Natal, publicado em "Saf em Revista", 3o. 
Trim.2008) 

Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por telefone, 
com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar um grupo de 
whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
Com gratidão - Rosane Arumáa - Presidente
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INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS 
  

O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda 
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos 
Grupos de Whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será 
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail. 
Recomendamos que os irmãos se inscrevam em apenas UM Culto, 
propiciando a oportunidade para que um maior número de irmãos participe da 
adoração pública. Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus 
nos conceda a alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o 
mais breve possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos 
caminhos de sua Santa Palavra. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Plataforma Virtual Zoom

  
Têm sido uma grande bênção nossos encontros virtuais de oração, às 
segundas-feiras, 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.

Esperamos por você! Acesse e participe conosco! 
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ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO 
YouTube 

  
Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja no Youtube, o Rev. Raimundo 
tem ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates", 
relacionando a fé cristã com a realidade que nos rodeia. O objetivo é buscar, na 
Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e práticos enfrentados nas 
diversas áreas da vida contemporânea e assim oferecer auxílio para que os 
cristãos sejam melhores discípulos e testemunhas de Cristo na família, no 
trabalho, na academia, no lazer e na sociedade. Participe! 

CONFERÊNCIA CULTURA CRISTÃ 
ONLINE

  
Tema: 
MESTRES PARA ESTE TEMPO:
Ensino bíblico para uma Igreja 
conectada.

A II CONFERÊNCIA CULTURA CRISTÃ 
ONLINE acontecerá no período de 07 a 11 
de setembro e será transmitida pelos canais 
oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil.

A Conferência é organizada pelo Conselho 
de Educação Cristã e Publicações da IPB 
(CECEP) e Editora Cultura Cristã (CEP), 
com apoio da Agência Presbiteriana de 
Evangelização e Comunicação (APECOM). 
Tem o objetivo de melhor preparar nossos 
Líderes, Professores de Escola Dominical 
(ED) e todas as pessoas envolvidas com a 
EDUCAÇÃO CRISTÃ em nossas Igrejas. 

Teremos Preletores com larga experiência nos assuntos que serão tratados. 
Também serão oferecidas dez Oficinas, das quais você poderá escolher até 
cinco para participar.

* Sem custos.
* Haverá sorteio de livros todos os dias. 
Inscreva-se em https://bit.ly/30Z0cGq e participe de mais esta oportunidade de 
aperfeiçoamento. Contamos com VOCÊ! 
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A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
  

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e 
se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os 
seus pecados e sararei a sua terra. (2 Cr 7.14)

Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que 
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais e os que estão 
se recuperando em casa, todos devem ser alvos de nossas constantes 
intercessões.

Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, "sem 
cessar" e se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em 
tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da 
intercessão, pois na intercessão apresentamos as necessidades e 
preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a 
dádiva do amor ao próximo. 

ORANDO POR NOSSA PÁTRIA
  
No Antigo e no Novo Testamento as 
Escrituras nos convocam à oração pela 
Pátria como parte da nossa vida de 
adoração a Deus. 

Orar pelos governantes é de 
fundamental importância para a Igreja 
e para a sociedade, que é abençoada 
por conta disso. Na Carta que o Profeta 
Jeremias escreveu aos cativos da 
B a b i l ô n i a  l e m o s  a  s e g u i n t e  
recomendação: "Procurai a paz da 

cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor; porque na sua paz 
vós tereis paz." (Jr 29.7).

As Escrituras dizem que "feliz é a nação cujo Deus é o Senhor" (Salmo 33, 
verso12) e o Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo afirmou: "Antes de tudo, 
recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças 
por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para 
que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade" 
(1 Tm 2.1-2).
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CATECÚMENOS
CLASSE VIRTUAL

  
A partir do domingo 13 de setembro iniciaremos a Classe Virtual de Catecúmenos, 
pela Plataforma Zoom, no horário de 09h às 10h10. A Classe já conta com mais de 
uma dezena de alunos inscritos. 

A frequência mínima para candidatar-se à Profissão de Fé e Batismo é de 75% 
(setenta e cinco por cento) e o link para acesso à Sala de Aula Virtual será 
encaminhado aos alunos inscritos, via whatsapp, cerca de 15 (quinze) minutos 
antes do início das atividades de cada domingo.

Não perca esta oportunidade de crescer no conhecimento Senhor Jesus e de 
preparar-se para ser membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. 
Caso você tenha interesse em participar e não recebeu o Convite via e-mail e/ou 
whatsapp, entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação será 
motivo de grande alegria para nós.

PRÓXIMO DOMINGO 
CEIA DO SENHOR

  
"Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na 
noite em que foi traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois de haver 
ceado, tomou também o cálice". (1 Coríntios 11.23,25)

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa pelos novos 
céus e nova terra. No domingo 13/09, como em todos os segundos domingos do 
mês, por ocasião dos Cultos Matutino e Vespertino, estaremos ao derredor da 
Mesa do Senhor, para participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, 
pois, para este singular momento!

CHEGOU TOMÁS, HERANÇA DO SENHOR!
  

 "Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão" (Sl 127.3).

Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Tomás Lima Rentes, ocorrido 
no dia 03/09, pesando 3,500kg e com 49cm, filho de nossos irmãos Tiago e 
Karolina, sendo avós maternos Antônio e Clébia e avós paternos Orlando e Elídia.
 
Parabéns querida família! 
Que o SENHOR abençoe o crescimento do querido Tomás. 
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BATISMO INFANTIL
  

"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)

Com muita alegria, recebemos por ocasião do Culto Matutino a pequena Sofia 
Barbosa Soares Souto de Carvalho, filha de nossos irmãos Müller Carvalho 
dos Santos e Nayara Barbosa Soares Souto, sendo avós paternos Geraldo (in 
memorian) e Jane e avós maternos Wille Max e Eliete. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa da pequenina Sofia e rogamos ao Senhor 
que, à semelhança de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura e graça, diante 
de Deus e dos homens (Lc 2.52). 

APP DA IGREJA
  

Você que ainda não "baixou" o aplicativo para telefones móveis (app) de nossa 
Igreja, saiba que ele está disponível. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos 
bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja, as 
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por 
exemplo notas de falecimento. 

Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH" na Play Store (ou em outra "loja" virtual 
de aplicativos para telefones móveis). Você também pode usar o QR Code 
acima.
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NOTA DE FALECIMENTO
  

"O SENHOR o deu, o SENHOR o tomou, bendito seja o nome do SENHOR". 
(Jó 1.21)

Faleceu na manhã de 31/08, aos 96 anos de idade, o Sr. Manoel de Paula 
Estrela, esposo de nossa querida irmã Ivanete Estrela, avô de Manuela, 
esposa do Henrique Dias. Depois de um longo período hospitalizado, aprouve 
ao SENHOR chamar o Sr. Manoel à sua presença. Deus concedeu 
longevidade ao Sr. Manoel, bem assim sessenta e dois anos de vida conjugal 
com nossa irmã Ivanete. Que Bênção! 

O sepultamento aconteceu na terça-feira, 01/09, no Cemitério Parque 
Renascer em Contagem. Nosso Pastor Rev. Edson esteve presente oficiando 
o momento fúnebre.

Oremos em favor de nossas queridas irmãs Ivanete e Manuela, dos filhos 
Telma, Sandra, Roberto, Alexandre, Márcio e demais familiares.

GRATIDÃO 
  

"Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns 
aos outros em amor". (Efésios 4.2) 

Caros irmãos e irmãs em Cristo,

Com os corações alegres e cheios de gratidão a Deus, informamos que 
chegamos ao número de 10.000 (dez mil) máscaras confeccionadas para 
atender ao Hospital Evangélico. Apesar das circunstâncias atuais, temos feito 
este trabalho de forma incansável, conseguindo atingir nossos alvos.

Somos gratos pelo empenho de todos os envolvidos com esse ministério de 
amor ao próximo e espírito evangelístico neste período de isolamento social. 
Pedimos que os irmãos continuem fazendo suas doações para este trabalho, 
acrescentando R$0,03 (três centavos) aos valores depositados nas contas da 
Igreja para este fim, conforme já orientado anteriormente.
Que Deus os abençoe.

Rodrigo Pitta - Presidente da Junta Diaconal
Rosane Arumáa - Presidente da SAF
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ANIVERSARIANTES 

    06/09
    Alice Teixeira Gerlach

    Gustavo Antonio da Silveira Iacomini 
    Jane Maria Peixoto Silva 

    Júlia Duarte Coelho Riegg 
    Júlia Oliveira de Rodrigues 

    Jerusa Gontijo Eleutério Lourenço 
    Maria Josina de Souza Fernandes 
    Sandra Cunha Campolina Bissaco 

    
    07/09

    Josué Aragão Cotrim 
    Kleber Rocha 

    08/09
    Elaine Rodrigues Lacerda 

    Firmino Costa Perilo 
    Idail Costa Martins 

    Ivy Bastos Matos Elias
    Laura Porto Assis Oliveira

    
    09/09

    Cecília Silva Steves Bragança Maciel
    

    10/09
    Lívia Dias Lopes
    Richard Rezende 

    11/09
    Bethese Bernardes Ferreira da Cunha

    Sônia Maria Guerra Carvalho 

    12/09
    Gislaine Bertolini Bueno 

    Maria Lúcia Alvarenga Muinhos 
    Talita Santiago Siqueira



CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom Despacho 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-MG 
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
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 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20 - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia
Segundo domingo do mês 

Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração

Terça-feira: 8h30 e 14h30 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h 
Reunião de oração no salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
Estudo Bíblico Doutrinário

Sexta-feira: 20h
Sexta-Jovem, no Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta Corrente: 13 000405-3

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