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MENSAGEM PASTORAL  

Ao longo da sua história, a Igreja 
tem contado com grande número 
de testemunhas do evangelho. 
Embora cada cristão seja um 
p o t e n c i a l  c o m u n i c a d o r  d a  
mensagem da salvação ao seu 
próximo e cada comunidade local 
ministre a Palavra de Deus 
semanalmente em sua sede através 
do ministério local, a edificação 
plena da Igreja de Cristo no mundo 
se dá especialmente através do 
ministério dos vocacionados ao 
serviço eclesiástico, por aqueles 
que os evangélicos brasileiros 
costumam chamar de pastores (ou 
Presbíteros Docentes, em nossa 
terminologia reformada), os quais 
são Oficiais Presbíteros com 
atuação prioritária no ministério 
da Palavra e dos sacramentos.

A Igreja do Senhor tem pessoas 
vocacionadas e ordenadas ao 
ministério pastoral como os 
principais instrumentos de difusão 
da Palavra de Deus e da edificação 
do Corpo de Cristo pelo mundo 
afora, ministério este que também 
é composto pelas equipes de 
Pastores Auxiliares, pelos demais 
Presbíteros (também denominados 
Presbíteros Regentes) e pelo 
m i n i s t é r i o  e c l e s i á s t i c o  d a  

EM BUSCA DOS EVANGELIZÁVEIS
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m i s e r i c ó r d i a ,  e x e r c i d o  
p r e c i p u a m e n t e  p e l o  C o r p o  
Diaconal do povo da nova aliança. 
Ambas as frentes de trabalho, 
Palavra e serviço, são úteis e 
necessárias tanto onde a Igreja já 
está estabelecida, quando onde é 
realizada a obra missionária de 
implantação de novas Igrejas.

Sendo assim, uma vez enviados 
aqueles comissionados para o 
serviço missionário, a primeira 
responsabilidade destes é entrar 
em contato com as pessoas a quem 
s e  p r e t e n d e  c o m u n i c a r  o  
Evangelho. 

Isto pode parecer básico, mas não é 
automático, apesar de elementar. É 
necessária a consciência de um 
chamado divino de ir ao encontro 
dos não alcançados para que a 
Igreja seja fiel cumpridora de sua 
v o c a ç ã o  m i s s i o n á r i a ,  c a s o  
contrário cairemos facilmente na 
tentação da desobediência na 
expansão do Reino, obliterada pelo 
ativismo interno e por uma agenda 
que pode dificultar a capacitação 
dos obreiros e a coordenação das 
atividades evangelizadoras da 
Igreja, voltando-se para um 
ativismo local, esquecendo de 
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buscar os não cristãos, onde quer 
que eles estejam.

Em Atos 13.14-16, lemos que Paulo 
e  B a r n a b é  p r o c u r a r a m  
inicialmente os seus compatriotas 
judeus na sinagoga onde eles 
congregavam, numa estratégia de 
iniciar os contatos anunciando aos 
integrantes da antiga aliança que 
Jesus era o Messias prometido. 

Esta forma de evangelização 
continuou por um certo tempo, até 
que foi sendo substituída pela 
necessária investida entre os 
gentios (At 14.1; 16.13-15), os quais 
deveriam ser alcançados (Mt 28.19; 
At 1.8) e estavam recebendo melhor 
o evangelho do que os judeus. Esta 
fase do trabalho missionário 
pioneiro consiste em estabelecer 
pontos de contato e confiança 
suficientes para que as pessoas 
deem ouvidos à mensagem do 
evangelho. Caso essa fase seja 
iniciada por um ponto de pregação 
na mesma cidade onde uma Igreja 
já esteja estabelecida, estas pontes 
estarão ligadas pela cultura, pelo 
conhecimento da realidade local e 
especialmente pelas amizades e 
convívio das pessoas a serem 
contatadas. 

No lado oposto deste quadro se 
encontra a comunicação do 

evangelho para pessoas de língua, 
cultura,  cl ima e realidades 
distintas, pois o estabelecimento 
destas pontes demandará maior 
dedicação, mas é parte integrante 
da responsabilidade missionária da 
I g r e j a ,  t a n t o  q u a n t o  a  
evangelização local. A palavra-
chave desta segunda etapa do ciclo 
paulino de implantação de Igrejas é 
contatar.

Uma vez que o Corpo de Cristo 
identifica dentre os seus membros 
aqueles que demonstram vocação 
ministerial, ele deve se empenhar 
em oferecer-lhes os recursos 
capacitadores ao ministério para o 
qual foram chamados.

A o  a t e n d e r  a o  i m p e r a t i v o  
missionário de Cristo, a Igreja deve 
enviar os vocacionados ao trabalho 
missionário, para que estes iniciem 
a primeira fase do trabalho que é, 
após a devida ambientação no novo 
campo de atuação, o empenho na 
aproximação e no contato com 
aqueles  que  serão a lvo  da  
evangelização, sempre com o 
objetivo de ver Deus sendo 
glorificado na consolidação de um 
novo corpo de adoradores, uma 
nova Igreja.

Rev. Raimundo Monteiro 
Montenegro Neto
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, terça-feira, 18/5 
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo.

Principais motivos de oração Maio (Mês do Lar)
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e seu Ministério de Família;
• Pela  Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte; 
• Por nossos Pastores, Missionários, Evangelistas, Presbíteros, Diáconos e  lideranças 
dos diversos Ministérios da PIPBH;
• Pelas autoridades governamentais, particularmente da área de saúde (federal, 
estaduais e municipais), rogando a melhora da situação econômica, social e política do 
Brasil;
• Por nossos lares, pelos relacionamentos conjugais e entre pais e filhos;
• Pelos recém-casados ou jovens mulheres;
• Pelo Projeto Gestantes e por nossas irmãs grávidas;
• Por nossos filhos biológicos e espirituais (mães de oração), pelos netos, sobrinhos, etc 
e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos, bem como para que Deus acalme o 
coração dos familiares;
• Pelos curados e recuperados, alcançados pelo milagre do Senhor;
•Agradecendo a Deus pelos profissionais da saúde e pelos profissionais 
administrativos dessa área, pedindo proteção para eles;
• Pelo fim da pandemia no mundo, quer pela ação sobrenatural do Senhor, quer pelos 
meios ordinários (vacinas e medicamentos); 
• Pelas famílias que estão atravessando o luto;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO
INSTRUINDO AS  JOVENS RECÉM CASADAS*
“[...] a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus 
filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, 
para que a Palavra de Deus não seja difamada.”  (Tt.  2.4-5)

Continuação...
Mas o que as mulheres idosas devem ensinar às recém casadas?

A) A AMAREM SEUS MARIDOS - O Apóstolo Paulo deu várias orientações para o 
marido amar a esposa da mesma forma que Cristo ama a Igreja (Ef 5.25-33; Cl 3.19). 
Ali, a palavra grega utilizada para amor é ágape, o amor sacrificial, incondicional. Por 
sua vez, as esposas devem amar seus maridos com o amor philéo, um amor terno. A 
base da felicidade conjugal está no amor mútuo e nenhuma fortuna ou luxo, nenhuma 
mansão ou conforto, nenhum sucesso profissional ou posição social, pode compensar 
a falta de amor no casamento. Quando esse amor prevalece, até mesmo a casa mais 
humilde é palco da maior felicidade do mundo;
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B) A AMAREM SEUS FILHOS - A palavra grega para “amarem seus filhos” é 
philoteknos. Esta palavra é a combinação de philos (amado, ternura) e teknos (filho). A 
mãe deve considerar seu filho como amado e querido. Assim, as jovens recém-casadas 
não devem negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. Como uma mulher 
idosa que instrui jovens mães, eu as orientaria a ter pensamentos amáveis (memorizar 
1Co 13.4-7), serem bondosas e compassivas (orar pedindo a Deus que lhe faça uma mãe 
mais compassiva e sensível (leia Ef 4.31-32)), demonstrar afeição e alegria pelos filhos 
(a atitude das mães cristãs deve ser a atitude do Senhor - Sl 127.3-5), ensiná-las a 
aplicar a disciplina amorosa (a Bíblia nos dá instruções claras – Pv  22.15);

C) SEREM SENSATAS - Sensata é a pessoa que tem domínio próprio, autocontrole, 
bom senso, prudência. É a pessoa que domina seus desejos em vez de ser dominada por 
eles. “Prudente” é uma palavra que significa “sábio” e como o dia é constituído de 
muitas horas, as esposas e as mães devem decidir com prudência como usá-las (Ef  
5.15-17). Em Salmos 90.12, Moisés reconheceu a importância de usar cuidadosamente 
os dias de vida que o Senhor nos concede;

D) SEREM HONESTAS - As mulheres devem ser puras de mente e coração. A palavra 
grega hagnos significa pureza moral no matrimônio, significa ser “livre de 
contaminação ritual; santo; sagrado; casto; puro; livre de pecado; inocente”. 
Pensamos que a escravidão à lascívia é geralmente um problema para o homem, mas 
não para a mulher. Não é verdade. A mulher também pode se deixar enredar pelo 
mundo das fantasias e imoralidade. O critério bíblico para pensamentos puros é 
encontrado em Filipenses 4.8.
(Adaptado de “SAF em Revista”, 2º. Trimestre/2020, pág. 44-46)

Sendo maio considerado o “Mês do lar”, no próximo Boletim publicaremos a última 
mensagem voltada à reflexão do papel das mulheres mais experientes junto às 
mulheres jovens. Vamos orar e nos preparar para exercer bem a missão que nos foi 
atribuída. 

DIA DO JOVEM PRESBITERIANO 

SAF HOMENAGEIA SUA PRESIDENTE
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SAF HOMENAGEIA SUA PRESIDENTE

“Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa; seu 
marido a louva, dizendo: Muitas mulheres 
procedem virtuosamente, mas tu a todas 
sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã, a 
formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, 
essa será louvada."(Pv 31.28-30)

Nossa Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF) 
homenageou sua Presidente nesta semana, nossa 
querida irmã Rosane Arumaa, escolhida “Mãe do 
Ano”.

Louvamos a Deus por vida tão preciosa. Rosane é 
uma serva fiel do SENHOR, gentil, dedicada, 
diligente, amorosa, generosa, enfim, não faltam 
adjetivos para adornar nossa irmã. 

Querida Rosane, parabéns pela homenagem e que 
Deus a abençoe grandemente. 

REUNIÃO DE CASAIS  

Queridos Casais, no próximo dia 22/05, sábado, teremos a alegria de nos reunir 
para ouvir o Rev. Renê Stofel, Pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Nazaré em 
nossa Capital. Nossa reunião será pela plataforma virtual Zoom, às 20h. O link 
para acesso à reunião será enviado por volta das 19h45. 
Aproveite esta oportunidade de edificação da vida conjugal e convide outros 
casais.

NOVOS CONTEÚDOS DO CANAL DA IGREJA NO YOUTUBE 

No canal da PIPBH no Youtube você encontra novos conteúdos feitos para a sua 
edificação espiritual. Agora os Estudos Bíblicos das quintas-feiras e as aulas da 
Classe Apologética podem ser assistidas ou revistas por todos.

Além destes conteúdos, também estão disponíveis duas “Séries”. Uma com o 
conteúdo básico da fé cristã, útil para evangelismo, discipulado e complemento 
para iniciantes na jornada de fé cristã e outra “Série” que traz reflexões no Breve 
Catecismo de Westminster. Confira lá, assista e divulgue.
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UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA 
 “CRISTIANISMO TOTAL” 

"Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso 
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional."  (Rm 12.1)

Com a graça de Deus a Federação de Mocidades do Presbitério Belo Horizonte 
(PBHZ) anuncia o “Cristianismo Total 2021”. O evento ocorrerá no dia 15 de 
maio (sábado), das 17h30 às 21h pela plataforma Zoom. 
O “Cristianismo Total” tem o objetivo de apresentar uma cosmovisão cristã 
reformada de assuntos cotidianos por meio de palestras e debates à luz das 
Sagradas Escrituras. O tema deste ano será "Minha vida, um culto a Deus".
Os Palestrantes serão o Rev. Giovan Castelluber, Presidente do Sínodo Belo 
Horizonte e Pastor da Igreja Presbiteriana da Pampulha, João Pedro Rios, do 
projeto Efeito Prisma e Maeli Galdino, fundadora da Purpose Paper.
 
O evento será gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link disponibilizado 
na descrição do Instagram da Federação (@fmpbhz) e no grupo do WhatsApp da 
sua UMP. Fique atento: você receberá o link do Zoom após concluir sua 
inscrição! 

Para mais informações, acesse @fmpbhz ou procure alguém da Diretoria da 
UMP da 1ª IPBH. Ore pela nossa programação. Aguardamos você lá!
Link para inscrição: https://forms.gle/qtfHmn3HWyHrLVtt6
Diretoria da Federação de Mocidades Belo Horizonte

SERMÕES: SÉRIE “FAMÍLIA” 

Maio é conhecido como o Mês da Família e por isso é oportuno aproveitar a 
ocasião para estudarmos os princípios da Palavra para a Família da Aliança. 
Quantos desafios para a família atualmente, não é mesmo? Ainda mais nestes 
tempos de pandemia! Vida espiritual, perdão, convivência, escola, trabalho, vida 
social, etc. 

A Igreja do Senhor Jesus como “coluna e baluarte da verdade” (1Tm 3.15), 
sustenta e proclama a verdade de Deus, independentemente do tempo, ocasião 
ou circunstância. Ela permanece apontando para a Palavra de Deus e para os 
benditos princípios apresentados para a Família Pactual, pois quem define a 
família e sabe o que é melhor para ela é aquele que a idealizou e a instituiu desde o 
Éden, ou seja, o SENHOR Deus. Neste mês de maio o Rev. Edson pregará uma 
série de Sermões sobre o precioso tema “PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA A 
FAMÍLIA DA ALIANÇA”.  Oremos e participemos! 

https://forms.gle/qtfHmn3HWyHrLVtt6
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JUNTA DIACONAL

CAMPANHAS DE DOAÇÃO
A Junta Diaconal informa à Igreja as oportunidades para fazer doações:

1) Campanha de Calçados Masculinos: chinelos, tênis, sapatos e sandálias, em 
bom estado de conservação;

2) Campanha do Agasalho/Roupas: tendo em vista que o frio está chegando, 
recolheremos agasalhos (preferencialmente) e roupas masculinas e femininas que 
serão destinadas a pessoas carentes;

3) Campanha de Alimentos / Produtos de Higiene: a Cidade Refúgio está 
passando por momentos de dificuldades devido à redução de donativos durante a 
pandemia. Neste momento recolheremos especificamente os seguintes itens para 
aquela Instituição: arroz, feijão, macarrão e papel higiênico.

As doações podem ser entregues a um Diácono em algum dos Cultos de domingo ou 
durante a semana, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e 13h30 às 16h30, na 
Secretaria da Igreja.

CIDADE REFÚGIO
No dia 1º de maio a Junta Diaconal esteve na Cidade Refúgio para entregar 258 kg 
de alimentos. Conforme já mencionado, ampliaremos a campanha para que a 
Igreja também participe com itens como arroz, feijão, macarrão e papel higiênico. 
Para quem não conhece o Projeto, a Cidade Refúgio é uma escola de 
empreendedorismo social para pessoas em situação de rua com ou sem vício em 
álcool e/ou outras drogas. Mais detalhes em www.cidaderefugio.com.br.

POR QUE A IGREJA DEVE ORAR? 

Porque a oração é um meio de graça e um dever de todos nós como Igreja de Cristo 
(Lc 18.1). Orar é conectar-se ao Trono da Graça; é unir a fraqueza humana à 
onipotência divina; é entrar na Sala do Trono e falar com aquele que tem as rédeas 
da história em suas mãos. Mesmo sendo Deus soberano, Ele escolheu agir na 
história por meio das orações do seu povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder 
grandioso e quando a Igreja ora, a promessa é “eu ouvirei dos céus e sararei a 
terra” (2Cr 7.14-15). O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração 
e os 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 oração de forma humilde, fervorosa e perseverante. Orai sem 
cessar.  

http://www.cidaderefugio.com.br/
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ORANDO POR NOSSA PÁTRIA

As Escrituras nos convocam à oração pela Pátria, tanto no Antigo quanto no Novo 
Testamento. Esta prática deve fazer parte da nossa vida de adoração a Deus. 

Orar pelos governantes é de fundamental importância para nós, enquanto Igreja, e 
para a sociedade, que é abençoada por conta disso. Na Carta que o Profeta Jeremias 
escreveu aos cativos da Babilônia vemos a seguinte 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).

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30

Das 19h30 às 20h30 no templo. 
Para a reunião virtual o link é encaminhado aos grupos de Whatsapp da Igreja 
momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.

REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS 

Às 7h dos sábados, os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de Reunião de 
Oração, através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder pelos enfermos e 
enlutados, pela Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo avanço do reino de Deus e 
pela erradicação da pandemia, entre diversos motivos. “Orai sem cessar”. 

QUINTA-FEIRA – ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO

Nas quintas-feiras, às 19h30, temos nosso Estudo Bíblico Doutrinário presencial e 
virtual pelo canal da Igreja no Youtube.
Neste mês de maio estudaremos o tema “FAMÍLIA SOB PROVAÇÃO, DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES NA PANDEMIA”, com os Reverendos Edson e Raimundo.

Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. 
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TRANSMISSÃO DO CULTO VESPERTINO DAS 19H 
NO SALÃO JOÃO CALVINO

Neste domingo teremos a transmissão do Culto das 19h, no Salão João Calvino. 
O uso do espaço do Salão João Calvino é mais uma oportunidade de 
acolhimento dos irmãos nas dependências da Igreja, observada a restrição de 
número de presentes, cumprindo-se o protocolo sanitário devido. Da mesma 
forma que para os demais Cultos, deve ser feita inscrição pelo formulário 
encaminhado aos grupos de whatsapp. 

LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS DESTE DOMINGO

Estamos com a capacidade do templo e salão PREENCHIDOS para os CINCO 
Cultos deste domingo (8h, dois cultos às 11h, 17h, 19h). Ficamos com o coração 
apertado, uma vez que ansiamos pelo momento em que não haverá restrições 
quanto à presença dos irmãos no templo. Oremos por esta bênção. 

Cremos e confiamos que o nosso Deus é um Pai bondoso que sempre será nosso 
“preservador, “cuidador”, “ajudador”, nosso conforto, nossa âncora e nosso 
encorajador. Portanto, em dias tão turbulentos como estes que estamos 
vivendo, enquanto aguardamos o momento de congregar sem restrições, não 
hesitemos em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações”. (Sl 46.1) 

ORAÇÃO EM FAVOR DOS 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 têm enfrentado a enfermidade e o luto. Continuemos orando em 
favor de todos os nossos amados, olhando para o SENHOR, afinal, o nosso 
socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o céu a terra (Sl 121).  
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". 

Sl 46.1

Foi chamado à presença do Senhor na quarta-
feira, 12/05, aos 53 anos, nosso irmão Paulo 
Cézar Rodrigues Gonçalves, que estava 
l u t a n d o  c o n t r a  a  C o v i d - 1 9  e  s u a s  
complicações. Internado desde 28/04, Paulo 
Cézar foi intubado durante alguns dias, 
porém, ao fazerem o procedimento de 
extubação, não acordou, teve um AVC e morte 
cerebral, sendo o óbito confirmado ainda na 
quarta-feira. Seu corpo foi velado e sepultado 
na manhã da quinta-feira no Cemitério 
Bosque da Esperança. O ofício fúnebre foi 
conduzido pelo Rev. Élcio.

Crente no SENHOR Jesus, Paulo deixa um legado de fé e amor à Palavra de 
Deus e agora descansa no Seio de Abraão.  

Nossos sentimentos à esposa, nossa irmã Lucinéia, à filha Emanuela e demais 
familiares. Que o Deus Eterno, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, 

GOTAS DE DOUTRINA
“DA ADOÇÃO”

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER
CAPÍTULO XII

Todos os que são justificados é Deus servido, em seu único Filho Jesus Cristo 
e por ele, fazer participantes da graça da adoção. 

Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a 
liberdade e privilégios deles; têm sobre si o nome deles, recebem o Espírito de 
adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados, a 
clamar "Abba, Pai"; são tratados com comiseração, protegidos, providos e 
por ele corrigidos, como por um pai; nunca, porém, abandonados, mas 
selados para o dia de redenção, e herdam as promessas, como herdeiros da 
eterna salvação.
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