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MENSAGEM PASTORAL  

A Palavra de Deus, que revela a vontade do 
SENHOR e nos leva a Cristo, é fonte 
inesgotável de riqueza, consolo, sabedoria 
e auxílio no controle de nossas emoções. 
Nela, pela ação do Espírito Santo e da 
Graça maravilhosa de Deus, encontramos 
equilíbrio para nossos sentimentos nestes 
dias maus que vivemos. Pela Palavra de 
Deus temos o nosso olhar direcionado para 
aquele que detém o controle de todas as 
coisas, o SENHOR da Igreja.

Vivemos dias conturbados em nosso País 
com a pandemia da Covid-19 e suas crises 
decorrentes, dias de polarização política e 
instabilidade institucional. Em nossa 
peregrinação rumo à Canaã celestial, 
enfrentamos instabilidades e vales 
sombrios e tudo isso deve  nos aproximar 
mais do SENHOR para ouvirmos a sua voz. 
O profeta Miquéias, ao enfrentar a 
corrupção moral de Israel em seus dias 
afirmou: “Eu, porém, olharei para o 
Senhor e esperarei no Deus da minha 
salvação; o meu Deus me ouvirá” 
(Miqueias 7.7). Nossos olhos precisam 
estar fixos em Deus e em Cristo, o nosso 
Redentor. 

No Novo Testamento temos uma passagem 
m u i t o  d i d á t i c a  q u a n t o  a o  t e m a  
mencionado. Os discípulos estavam num 
barco atravessando o Mar da Galileia e 
Jesus veio ao encontro deles na quarta 
vigília da noite, caminhando sobre as 
águas. Os discípulos ficaram aterrados e 
pensaram que Jesus era um fantasma. 
Imediatamente Jesus os tranquilizou 
dizendo: “Tende bom ânimo! Sou eu! Não 
temais!” (Mt 14.27) e Pedro, sempre 
impetuoso, exclamou: Se és tu, Senhor, 
manda-me ir ter contigo, por sobre as 
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águas (v.28). Então Jesus ordenou-lhe que 
viesse, mas à medida que o Apóstolo 
caminhava em direção ao Mestre, 
reparando na força do vento, teve medo, 
sentiu que estava perecendo, tragado pelas 
águas. Foi quando Jesus, bondosamente, 
estendeu-lhe a mão e o salvou. O problema 
de Pedro foi contemplar em demasia a 
imensidão das águas à sua volta, o que o 
levou a retirar os olhos de Cristo.

Enquanto Pedro manteve seu olhar firme 
em Jesus, ele pôde ter a experiência do 
poder Divino sobre a natureza e quando 
andou sobre as águas ele experimentou, da 
forma mais literal possível, a ação 
sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas 
no exato momento em que ele desviou seu 
olhar de Jesus e se concentrou no vento e 
nas ondas ao seu redor, começou a 
afundar.

No entanto, algo no texto nos chama muito 
a atenção. Pedro não pediu auxílio algum 
aos discípulos que estavam e não confiou 
em suas próprias habilidades para tentar 
escapar daquela situação difícil nadando, 
por exemplo (ele era pescador e não é 
forçoso pensar que deveria ser exímio 
nadador). Pedro simplesmente clamou a 
Jesus por socorro: “Salva-me, Senhor” (Mt 
14.30). Ele havia vacilado, mas não havia se 
esquecido de quem estava à sua frente, o 
único que podia lhe ajudar. Prontamente 
Jesus estendeu a mão e o segurou e, 
amparado nos braços de Jesus, Pedro 
escutou a apropriada repreensão: “Homem 
de pequena fé, por que duvidastes?” 
(Mateus 14.31).
Jesus andou sobre as águas para revelar 
aos discípulos sua plena divindade e na 
verdade todos os milagres realizados por 
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Jesus durante seu ministério terreno, 
tinham como objetivo principal apontar 
para sua pessoa como sendo o verdadeiro 
Filho de Deus, enviado ao mundo 
conforme prometido nas Escrituras. 
Consequentemente, o milagre de andar 
sobre as águas serviu para fortalecer a fé 
dos discípulos e para que eles aprendessem 
que quando a fé está depositada em Cristo, 
o Filho de Deus, não há nada a temer. 
Mateus registra a reação dos discípulos em 
harmonia com o propósito principal desse 
milagre, pois após o fato eles adoraram a 
Jesus dizendo: “Verdadeiramente és o 
Filho de Deus” (Mateus 14.33).

Existem lições que só podem ser 
aprendidas em plena tempestade e as 
tempestades têm sua finalidade no plano 
soberano de Deus. Precisamos aprender 
uma lição preciosa nesses momentos, 
fortalecendo nossa fé no Senhor, mesmo se 
o vento forte porventura nos levar para 
longe da margem, pois as águas do mar da 
vida não são um problema para Ele 
(Is 43.2a). No momento certo o nosso 
Redentor vem caminhando sobre as águas. 
O Profeta Naum escreve que “o Senhor tem 
o seu caminho na tormenta e na 
tempestade” (Naum 1.3). Então, não 
duvidemos: o SENHOR tem propósitos 
para o seu povo em toda situação adversa 
que enfrentarmos. Sejam crises pessoais 
ou nacionais, Ele continua carregando Sua 
Igreja no colo. (Is 46.4) 

Podemos descansar na certeza de que as 
ondas mais altas, aquelas que algumas 
vezes até cobrem o nosso barco, sempre 
estarão debaixo dos pés do nosso Deus. 
Jesus anda sobre as águas em nossa 
direção e nós devemos recebê-lo como o 
verdadeiro Filho de Deus, de quem somos 
completamente dependentes. Em meio à 
crise, coloquemos nossos olhos em Jesus e 

olhemos com firmeza para a pessoa 
maravilhosa dele. Ele não muda (Hebreus 
13.8), só ele é o caminho, só ele é a verdade 
e só ele é a vida (João 14.6). Não corramos 
atrás de cisternas rotas, sem água; 
saciemo-nos no poço de água viva que é 
Jesus, olhemos para ele, entreguemo-nos a 
ele, confiemos nele. Ele é o Autor e 
Consumador da nossa fé e nele tudo 
subsiste, pois Ele é a imagem do Deus 
invisível, o primogênito da criação, nele 
foram criadas todas as coisas, tudo foi 
criado por meio dele e para ele. Ele é antes 
de todas as coisas, Ele é a cabeça do corpo, 
da Igreja, Ele é tudo em todos. (Cl 1)

Vivemos sim tempos difíceis, tempos de 
p a n d e m i a ,  p o l a r i z a ç ã o  p o l í t i c a ,  
instabilidade institucional. Em meio a tudo 
isso devemos tomar cuidado para que 
nossos olhos não sejam desviados para 
outros alvos que não sejam o SENHOR, 
que não sejam Cristo e a sua Palavra pelas 
“ondas” desse “mar encapelado”. Diante do 
cenário atual, como crentes no SENHOR 
Jesus, precisamos fortalecer nossa fé para 
enfrentarmos as intempéries com os olhos 
postos em Deus, pois aquele que nos 
convida a olhar para Ele é o Bom Pastor de 
nossas almas, que salva o povo redimido 
por Ele e renova suas forças.

Que em meio as lutas da existência 
tenhamos a consciência de que o poder de 
Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, pois 
“quando sou fraco, então é que sou forte” 
(2Co 12.10). Que nada brilhe mais para nós 
que a Luz de Cristo. Portanto, como Igreja 
do SENHOR, lavada pelo precioso sangue 
de Cristo, fixemos os nossos olhos nele, 
olhemos para Ele, afinal a Igreja do 
SENHOR caminha com os olhos fixos em 
Jesus. Amém! 

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

1. DIA DA ESCOLA DOMINICAL
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas a nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que vos 
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do 
século.” (Mt  28. 19-20).

Nós da SAF nos sentimos felizes em celebrar, juntamente com nossa Igreja, o 
aniversário da nossa Escola Dominical. Regozijamo-nos com os Professores, 
Coordenadores e Alunos, que semanalmente se preparam e frequentam este 
bendito ensino. Neste ano enviamos uma singela lembrança a todos os Professores 
e homenageamos o Presbítero Valério pelo trabalho profícuo na Classe de 
Catecúmenos.

Queridos Professores, nós agradecemos a Deus por suas vidas e somos gratos por 
todo o ensino que nos têm dispensado. Sejam abençoados pelo Senhor, 
constantemente, por tudo que fazem por nós. 

AS BEM-AVENTURANÇAS DA ESCOLA DOMINICAL
Nós, Professores, temos a tarefa de preparar as lições, aplicá-las com amor e 
dedicação, certos de que a nossa capacidade vem exclusivamente de Deus e os 
assuntos que estudamos nos levam a uma vida de obediência e compromisso com o 
nosso Deus. A Escola Dominical é uma agência de evangelização e a participação 
de cada aluno enriquece a Igreja e amadurece o cristão.

Os alunos aqui matriculados desfrutam do privilégio de, sem preço, adquirir o 
conhecimento de Deus e das verdades celestiais.

Feliz o aluno que estuda a lição e na classe participa da aula, consciente do dever 
cumprido;
Feliz o aluno que desperta com alegria e vem para a Escola Dominical trazendo sua 
Bíblia, sua Revista e a lição estudada;
Feliz o aluno que traz um visitante e apresenta Jesus como único e eterno Salvador; 
Feliz o aluno que aprende a lição e aplica em sua vida diária;
Feliz o aluno que procura se apresentar aprovado pelo nosso Deus para 
testemunhar e anunciar a sua Palavra;
Feliz o aluno que faz da Escola Dominical uma fonte inesgotável de conhecimento e 
sabedoria da Palavra de Deus, para exalar a essência do amor com sua vida e colher 
os frutos do aluno bem-aventurado e aprovado pelo nosso Senhor Jesus. Amém. 
(extraído da SAF em Revista, 3º. Trimestre/2006 – Caderno Especial pág.26)



5

2. REUNIÃO DE ORAÇÃO:
21/09, terça-feira:  
VIRTUAL às 8h30 (whatsapp)
PRESENCIAL às 14h30, Salão João Calvino:
Motivos de oração para SETEMBRO, Mês da Pátria, mês dos Seminários e 
Seminaristas.

Gratidão: 
• Pelo amor sacrificial de nosso Senhor Jesus que nos trouxe a salvação, e as 
bênçãos daí decorrentes ;
• Pelas orações atendidas, pela restauração da saúde de nossos irmãos;
• Pela pátria terrena que nos foi concedida pelo Senhor;
• Pelos Seminários e Seminaristas que se preparam para o serviço no Reino de 
Deus.

Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades  
Internas;
• Pelos projetos missionários apoiados pela nossa Igreja, pela Junta de Missões 
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes (federal, estaduais e municipais);
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos, etc – Projeto 
ANA) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos  que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área; 
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelo povo do Afeganistão;
• Pelo povo do Haiti  e do México (atingidos por terremotos) e pelos moradores da 
Lousiana nos EUA (atingidos por um furacão);
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 19/09: Rodrigo Pitta, Ariel Augusto, Frederico Porto, Valter Lopes, Luiz 
Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 20/09: Marco Vince
Estudo Bíblico, quinta-feira, 23/09: Natanias
Sexta Jovem, 24/09: Claudio Murilo
Sábado – 25/09: Saul Nogueira e Thiago Bryan
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO

Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a 
seguir os horários das Reuniões de Oração.

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.

GOTAS DE DOUTRINA
DA CEIA DO SENHOR

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXIX

I. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e 
sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua Igreja até ao fim do mundo, a 
fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte Ele fez de si mesmo; selar aos 
verdadeiros crentes os benefícios provenientes. Desse sacrifício para o seu nutrimento 
espiritual e crescimento nele e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com 
Ele; e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com Ele e de uns com os outros, como 
membros do seu corpo místico.

II. Neste sacramento não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um 
sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração 
daquele único sacrifício que Ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez, e por meio dele uma 
oblação de todo o louvor a Deus; assim o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo 
ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos 
eleitos.

III. Nesta ordenança o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua 
palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do 
comum para um uso sagrado, tomar e partir o pão, tomar o cálice dele participando 
também e dar ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acharem 
presentes na congregação.

CORAL INFANTO-JUVENIL 

“Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é 
agradável” Salmo 135.3

Se você tem de 7 a 12 anos, venha participar conosco do Coro Infanto-juvenil. Nossos 
ensaios acontecem aos domingos, das 17h20 às 18h20 no Salão João Calvino. 
Recomeçaremos as atividades no domingo 12 de setembro. 
Esperamos por vocês!
Suzana e Equipe
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): CONVOCAÇÃO

O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH), 
Rev. Edson Costa Silva, conforme as atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da 
Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) em seu artigo 9º, transcrito abaixo, e o Estatuto desta 
Igreja, convoca a Assembleia Geral Ordinária (AGO) para reunir-se no próximo dia 19 de 
setembro, às 11h, em Culto Solene a Deus. 

CI-IPB, artigo 9º: “A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena 
comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente 
quando convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos 
estatutos”.

Pauta da Reunião: 
1) Eleição do Secretário de Atas das Assembleias para o ano de 2021;
2) Nomeação da Comissão de Exame de Contas;
3) Apresentação, para informação da Igreja, do Relatório do Movimento Financeiro do ano 
anterior e do Orçamento do ano em curso.

Embora a AGO de nossa Igreja aconteça tradicionalmente no primeiro semestre do ano, em 
virtude das restrições determinadas pelas autoridades da área de saúde em nosso município 
face à pandemia - Covid-19, realizamos a Assembleia neste segundo semestre, 
excepcionalmente. Somos gratos a Deus pelas bênçãos sobre Seu povo que aqui congrega.

SUGESTÃO DE NOMES PARA A ELEIÇÃO DE OFICIAIS EM DEZEMBRO 
(PRESBÍTEROS E DIÁCONOS) 

Conforme “Instruções e Procedimentos” aprovados pelo Conselho e publicados em nosso 
Boletim de 12/09, no mês de dezembro do corrente ano, mercê de Deus, teremos a 
Assembleia para Eleição de Oficiais Presbíteros e Diáconos em nossa Igreja.

Estamos agora no período de indicação de nomes e os Membros têm até o próximo 
domingo, 26/09, para fazer a sua indicação. À porta da Igreja temos os Formulários para 
este fim, que deverão ser preenchidos e depositados nos gazofilácios. 
Caso necessite de outras informações a respeito do assunto, procure os Diáconos à porta 
do Templo, que estão prontos a fornecer os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Reiteramos os procedimentos aprovados pelo Conselho quanto à sugestão de nomes e 
consequente avaliação do Conselho. 

Da Sugestão de Nomes
Data limite das indicações: dia 26/09 (último domingo de setembro) 
Os membros da Igreja em plena comunhão, têm o direito de sugerir nomes de irmãos, 
remetendo-os ao Conselho em Formulário padrão fornecido pela Secretaria da Igreja, 
devidamente assinado, observando o que preceitua o ensino bíblico sobre o Oficial da 
Igreja de Jesus Cristo (Ler 1Tm 3.1-7; Tt 1.5-9 e 1Pe 5.1-4).

O irmão cujo nome for indicado deve ser obrigatoriamente:
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a) Membro da Igreja há mais de um ano, salvo casos excepcionais, a juízo do Conselho, 
quando se tratar de Oficiais vindos de outra Igreja Presbiteriana (Art. 13, § 2º da 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil);
b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, § 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana do 
Brasil);
c) Aceitar integralmente as doutrinas, a disciplina e o governo da Igreja Presbiteriana do 
Brasil (Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia e Confissão de 
Fé e Catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil);
d) Participar integralmente da vida da Igreja local.

Da Avaliação do Conselho
O Conselho avaliará os nomes sugeridos, podendo, ou não, apresentá-los à Assembleia da 
Igreja como candidatos (Artigo 111 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil).

Abaixo listamos os nomes dos irmãos Presbíteros e Diáconos cujos Mandatos estão 
vencendo neste ano. 
IMPORTANTE: Os nomes destes Oficiais não precisam ser indicados pela Igreja, pois, são 
candidatos à reeleição, exceto aqueles que manifestarem o desejo de não continuar.

Diáconos:

1) Diác. Alysson Vinicius Bomfá Barbosa 
2) Diác. Ariel Augusto Pinheiro dos Santos 
3) Diác. Frederico Porto Caldeira 
4) Diác. Hildemar Rodrigues Falcão Neto 
5) Diác. Jessé de Oliveira 
6) Diác. José Maria Borges da Silva
7) Diác. Luiz de Oliveira Neto 
8) Diác. Marcos Egg Freire 
9) Diác. Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna 
10) Diác. Rubem Pacheco Santos Jr 

Presbíteros:

1) Presb. Anderson Fleming de Souza 
2) Presb. Crysthian Purcino Bernardes de Azevedo 
3) Presb. Erasmo Borja Sobrinho
4) Presb. Erdman Ferreira da Cunha
5) Presb. Flávio Sérgio Gibram Silva
6) Presb. Giovani Coutinho Lenza 
7) Presb. Helmut Alexander Riegg 
8) Presb. Humberto Rodrigues Falcão
9) Presb. Ilton Elias de Freitas
10)  Presb. Marco Antônio Fonseca Paiva 
11)  Presb. Marcos Vieira de Souza
12)  Presb. Rômulo da Silva Leitão 
13)  Presb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa 
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BATISMO INFANTIL 

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos neste domingo com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 8h, a 
pequena Betina Pereira Carazza Silveira, filha de nossos irmãos Guilherme e Roberta.
Louvamos a Deus pela vida preciosa da Betina 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). 

SERMÕES EM JONAS: UM ESTUDO SOBRE A COMPAIXÃO
DO SENHOR E A NOSSA

Como anda sua compaixão pelos perdidos? O livro de Jonas termina em aberto e é finalizado 
com uma pergunta: “E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há 
mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão 
esquerda, e também muitos animais?”, Jn 4.11

Estudar o livro de Jonas é estudar sobre compaixão, a compaixão do SENHOR e a falta de 
compaixão de Jonas e então, refletir sobre a nossa compaixão. Porque Deus se compadeceu 
de nós, assim devemos nos compadecer das pessoas que jazem sem Cristo, na perdição. 
Estudar o livro de Jonas é antes de tudo estudar sobre a compaixão do SENHOR e a nossa 
compaixão. Aquele que se compadeceu de nós é o mesmo que nos comissionou para pregar o 
seu Evangelho. Mas não somente ir e pregar, porque isso, ao ter a segunda oportunidade, 
Jonas fez. Mas sim, ir pregar e sobretudo, demonstrar misericórdia e olhar o pecador de 
maneira compassiva.

Certamente o estudo deste precioso Livro nos levará a refletir sobre a compaixão do 
SENHOR e a nossa compaixão. Convidamos você para essa jornada no livro do Profeta Jonas. 
Estude esse precioso livro e participe conosco desses momentos de crescimento espiritual na 
Palavra. 

DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”

O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 mensagens sobre a pessoa mais 
importante de todos os tempos: Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal 
para ser distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos lares. 
O “Cada Dia Natal 2021”, com mensagens dedicadas a contar a incomparável história de 
Jesus, tem enfoque especial no tema “A Mensagem da Esperança”, com o objetivo de lembrar 
às pessoas que elas não estão sozinhas, que o Pai celestial cuida de nós e nos traz esperança.

O Conselho decidiu adquirir três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao preço 
unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  Os exemplares deverão chegar em 
novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através do Disque Paz, com a 
Missionária Suely, telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o “Cada Dia Natal” para presentear a quem você ama. 

mailto:disquepazbh@gmail.com
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TERCEIRO DOMINGO DE SETEMBRO, DIA DA ESCOLA DOMINICAL (ED)

No Dia da Escola Dominical parabenizamos a Superintendência, Professores, 
Coordenadores e Alunos, bem assim a todos que estão envolvidos nesta Agência do Reino de 
Deus em nossa Igreja, rogando ao Altíssimo que os abençoe e renove, para que, domingo após 
domingo, todos estejam engajados no ensino e aprendizado das Sagradas Escrituras para 
honra e glória do SENHOR e edificação espiritual do Seu povo. 

Neste domingo, por ocasião dos Cultos, teremos um momento de gratidão a Deus pela vida de 
nossa ED. Abaixo, registramos a palavra do Superintendente da Escola Dominical, Pb. Marco 
Antônio Fonseca Paiva em alusão a este dia festivo de gratidão e louvores a Deus. 

“...antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele 
seja a glória, tanto agora como no dia eterno.” (2Pe 3.18)

Segundo a Santa Palavra de Deus, conhecer significa envolver-se. Só posso dizer que conheço 
uma pessoa quando estou efetivamente comprometido com ela. Jesus nos ensina isso em 
Mateus 7 ao se referir àqueles que entendiam que o ativismo religioso era suficiente. Jesus 
diz: “nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade” Mt 7.23.

Cremos que a ED é um caminho graciosamente aplainado pelo Senhor da Igreja para que 
possamos conhecer Sua palavra, e com esse conhecimento aumentar nossa comunhão e 
intimidade com o nosso Deus.

Neste dia especial em que celebramos o Dia da Escola Dominical, louvamos a Deus pelo 
privilégio de ter Professores comprometidos, estrutura de qualidade e demais meios para o 
aprendizado da Bíblia.

Parabenizamos os Professores e Alunos pelo envolvimento e rogamos a Deus que permaneça 
com a Sua boa mão estendida sobre nós. 

GRUPO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Pela graça de nosso Deus, a PIPBH dispõe de diversos instrumentos musicais, que estão à 
disposição dos Membros para estudos e com o objetivo maior de integrar e reforçar o Grupo 
de Instrumentos de nossa Igreja, segundo aprovação do Conselho. Temos à disposição para 
empréstimo os seguintes instrumentos:
- Violinos; 
- Violas de arco;
- Violoncelos;
- Contrabaixos de arco;
- Trombones e
- Trompetes.

Para mais detalhes e solicitação do Documento de Empréstimo, pedimos aos irmãos 
interessados que entrem em contato com o Maestro Weberson Almeida, pelo telefone 99899 
9706, responsável pelo Grupo de Instrumentos. A solicitação do instrumento não acarretará 
custos aos solicitantes e o Maestro Weberson se coloca à disposição para indicar Professores 
capacitados para ministrar aulas para cada instrumento.
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CLASSE DE CATECÚMENOS 2021/2

Se você deseja conhecer as Doutrinas Básicas da Fé Reformada, matricule-se na Classe de 
Catecúmenos, onde você é instruído para a Pública Profissão de Fé e poderá tornar-se 
Membro da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui, na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte.

As inscrições para o Curso encerram-se na sexta-feira, 24/09. Portanto, não perca tempo. 
Para mais informações a respeito da Classe, procure os Diáconos ou os Presbíteros Rubem ou 
Valério.
Você será muito bem-vindo.

BERÇÁRIO 

A Escola Dominical comunica, com alegria, o retorno das atividades do Berçário a partir 
deste domingo, no horário das 09h30 às 12h (período da Escola Dominical e Culto Matutino 
das 11h). 
Oremos por mais este ministério que tanto auxilia nossas queridas famílias.

GRATIDÃO PELOS 66 ANOS DE VIDA CONJUGAL DO
DR. DÊNNIO E D. NILZA 

Registramos com muita alegria e gratidão a Deus, os 66 anos de vida conjugal de nossos 
queridos irmãos Dênnio Bueno B. Werner e Nilza Chaves Werner. Com a bênção de Deus, 
nossos irmãos se uniram pelos laços do matrimônio no dia 17/09/1955. Uma vida! Que 
bênção! 

Que Deus preserve a linda união e que ela continue por longos anos para a glória de Deus. 

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 daqueles que enfrentam enfermidades, em 
razão da pandemia ou não, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se 
recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas 
constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, sem cessar. Se em dias tranquilos 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. 
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19/09
    Déa Maria Ribeiro 

    Maria Fernanda Carmabrich
    Rachel Carvalho Lima

20/09
    Flávia Cunha Campolina Bissaco 

    Paulo Penido Neto 
    Silvio Renato de Oliveira 

    
21/09

    Claudia de Souza Cezar
    Marcos Egg Freire 

22/09
    Ana Franco Rodrigues

    Estela Dalva Borja Bessa 
    Mariza Menezes de Paiva Ferreira 

23/09
    David Matos Caldeira Eller 

    Henrique Dias Lopes 
    Ivan Barbosa Câmara

    Marilia Pitta Costa de Souza Maciel 

    
24/09

    Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage 
    Bruna Campos Souza

    Neila Suely Campos Barbosa Câmara

ANIVERSARIANTES 


