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Rev. Ludgero Bonilha Morais

ORÇAMENTO DA PRIMEIRA IGREJA

Deus tem nos abençoado sobremaneira 
no decorrer dos anos. Nossa Primeira 
Igreja experimenta, ano após ano, mais e 
mais crescimento, tanto numérico, como 
nos trabalhos missionários de plantação 
de novas igrejas, na ação social, nas 
missões mundiais, etc. Continuamos 
sendo uma das maiores contribuições à 
Tesouraria do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, participando, 
assim, com o sustento de nossa 
denominação, sua expansão missionária 
nacional, mundial, as obras sociais, a 
educação teológica e o sustento da 
administração da IPB.

poderia fazer. E o milagre sobrenatural efetivamente A cada ano, como servos e mordomos dos 
aconteceu. Já ouvi alguns dizerem, inspirados por bens do Senhor, a Primeira Igreja trabalha na 
uma interpretação das Escrituras que nega o elaboração para o seu orçamento, verificando os 
sobrenatural: “Ali não aconteceu nada do ponto de caminhos percorridos, corrigindo rumos, focalizando 
vista sobrenatural”. Dizem, estes hereges, que o que melhor os alvos que Deus tem posto diante de 
ali aconteceu foi meramente o despertar da “boa nossos olhos, os desafios, as necessidades e os 
vontade humana”. Um menino dispôs-se a oferecer a recursos.
sua merenda – um nada diante de tantas 
necessidades -  e, de repente, aquele ato de Temos dois parâmetros ao escrever este plano 
desprendimento tocou o coração de um outro, de orçamentário: o primeiro, em oração, buscando 
mais um outro e todos acabaram abrindo seus entender qual a visão que Deus nos dará e 
bornais e repartiram o pão uns com os outros e todos caminharmos, mesmo no meio das crises, que 
comeram e se fartaram.situações circunstanciais e o nosso pecado nos 

impõe, com uma visão de fé, enxergando, no meio 
O que Jesus fez ali, segundo estes intérpretes de nossos impossíveis, os possíveis de Deus, visto 
hereges do texto das Escrituras, foi simplesmente que para o Senhor nada é impossível. Com isso, 
tocar no coração da multidão e despertá-los para o queremos chegar ao final do ano e dizermos, sem 
“milagre da generosidade”.qualquer dúvida: “O Senhor esteve conosco!”

Mas, irmãos, o que se lê no texto dos Evangelhos Nossa jornada é como a do povo de Deus no 
não é isto. Ali ocorreu, verdadeiramente, um milagre! deserto. Nada daquele ambiente inóspito se poderia 
Algo sobrenatural que somente a interferência de esperar. Nada daquilo poderia se tirar. Mas, Deus fez 
Deus, do Filho de Deus, poderia fazer. Ele tem poder brotar água da penha, mandou as codornizes, o 
sobre os elementos, ele acalma a tempestade, ele maná, etc. Quarenta anos nos caminhos arenosos e 
cura enfermos, ele dá vista aos cegos, ele levanta as sandálias não se gastavam, as roupas não 
mortos, ele multiplica pães e peixes. Só Cristo tem apodreciam!  Provas incontestáveis: “O Senhor 
este poder.estava no meio deles. O Senhor lhes era por 

providência!”
No entanto, observem, há algo no texto da 
multiplicação dos pães  que precisa ser destacado. O segundo parâmetro que temos diante de nós, a 
Imediatamente Jesus manda que todos se assentem. nos balizar, está na experiência da multiplicação dos 
Segundo, determina aos seus discípulos que dividam pães e peixes. Um milagre que somente Cristo 
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a multidão em grupos de cem e cada grupo de cem  dos grupos. Quando chega os cestos nos grupos de 
se subdividam em grupos de 50. Providenciam-se 100, dois tomam os dois cestos e distribuem para os 
cestos, porque o texto diz que recolheram, em 50.
cestos, o que sobejou. Os pães e peixes, à medida 
que estavam sendo multiplicados (não sabemos 
como)  eram postos nos cestos, divididos aos grupos Cristo no governo e todos interdependentes dele. 
de cem e naqueles grupos, dividia-se para os grupos Esta é a marca de um bom planejamento. Todos 
menores de cinquenta (e isto nós sabemos como participando, todos contribuindo, todos sendo 
fazer, se formos orientados). abençoados. O ponto não é a necessidade. A 

necessidade sempre será grande e contínua. 
Este é o segundo parâmetro ao escrevermos o nosso Amanhã, a fome chegará novamente. Muitos 
plano orçamentário. Organizarmos sob a orientação acabaram se viciando no milagre e buscaram a 
de Cristo, Sua Palavra. Ele mandou a multidão se Cristo novamente pelo pão do estômago e o 
assentar. Interessante, a ansiedade cessa quando negligenciaram como o “Pão da Vida”.  Um 
Cristo está no comando. Imaginem milhares de planejamento que deixa de ter Cristo como o centro, 
pessoas atropelando-se umas às outras. Mas agora, de onde tudo procede, acaba buscando atender 
Cristo manda todos se assentarem. Cristo, com o seu somente necessidades para o estômago e deixa de 
poder, proverá. Espere. Tranquilize o seu coração. perceber a verdadeira necessidade da alma que é 
Ele do nada faz multiplicar. Ele suprirá as nossas Cristo e a sua Palavra, pois nem só de pão o homem 
necessidades. viverá, mas de toda Palavra que procede da boca de 

Deus.
Observe a organização simples. Grupos de 100  e 
cada um destes subdivididos em 50. São milhares de Que Deus nos dê visão até mesmo para as coisas 
pessoas, cerca de 3 mil homens, sem contar mínimas e materiais. Que deixemos de ser tolos 
mulheres e crianças. Somando-se todos, temos imaginando que está em nós o poder para resolver 
cerca de 6 mil pessoas. Se assim foi, formaram-se 60 tudo. Mas, aquilo que compete a nós, abracemos 
grupos de 100 pessoas cada grupo. Um pequeno com dedicação e submissão ao seu comando. Não 
grupo de 60 pessoas, que, provavelmente,  também fiquemos ansiosos, com discursos da calamidade, da 
estava subdividido em grupos menores de, quem crise. O Senhor é o provedor e Ele proverá até 
sabe 20, carecendo de 3 para distribuir aos 60, mesmo no meio da crise. O pouco nas mãos de 
chega-se até Jesus, não mais uma fila de 7 mil Jesus é o bastante. O muito nas nossas mãos acaba 
pessoas, ou pior, o aglomerado delas. Cristo sendo nada. Em tudo  busquemos a Sua honra e a 
liderando a todos, e, provavelmente , Pedro, Tiago e manifestação da glória do Seu santo e precioso 
João liderando 3 grupos de 20 cada e cada um dos Nome.
membros destes grupos distribuindo para o restante 
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Dia 06/10, terça-feira:
Reunião de oração às 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Noeme 
Responsável: Miriam (3444.1696)

Dia 07/10, quarta-feira:
Reunião Plenária às 14h30min.
Solicitamos a presença de todas as sócias com 
pontualidade.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719

Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

Próximo domingo:
Equipe 1:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049

A Escola Dominical Itinerante esteve, no domingo 
27/09, na casa de Dona Eufrásia Heringer Silva.
Nossa querida irmã completou 89 anos neste 26 de 
setembro. 

Equipe 1: Rev Delfino, Didison, Paulo Arrumaa, 
Rosane, Onilce, Lívia, Elane, Denise e Tarcísio.  

Pela graça de Deus tivemos um culto 
abençoadíssimo com orações, louvores, 
ministração da santa ceia pelo Rev Delfino, e uma 
reflexão na Palavra de Deus pelo Pb Tarcísio.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Eder Mota, Frederico Porto, 

Guilherme, Antonio Augusto, Nei Ovídio, Leandro 

Gomes, Marcos Cassete

Segunda-feira: Frederico Porto

Quinta-feira: Guilherme

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Recomenda-nos a palavra de Deus: “Orai sem 
cessar”. Tome nota e participe conosco!

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

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN.

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

www.primeiraipbh.org.br

CONGREGAÇÃO NOVA SUÍÇA

No domingo 13 de setembro, por ocasião do culto 
solene, a congregação Nova Suíça recebeu novos 
membros, que unidos aos membros atuais, 
prosseguem em uma missão valorosa de plantar 
uma igreja bíblica e reformada na região oeste de 
Belo Horizonte, bairro Nova Suíça.

Foram recebidos por profissão de fé, vindos de 
outra confissão religiosa, a Sra. Walkiria Froes, e 
o Sr. Arthur Negrão. Por batismo e profissão de fé, 
a pré-adolescente Amanda Letícia Froes dos 
Santos, por batismo sob a responsabilidade 
espiritual de sua mãe Sra. Walkiria Froes, a 
criança Fernanda Cristina Froes dos Santos. 

Neste mesmo dia, confirmando a fé de seus pais 
que a consagram pelo batismo infantil na tenra 
idade, a pré-adolescente Rebeca Kalley de 
Oliveira, filha do Rev. Afonso, professou a fé, 
pertencendo, agora, ao rol de membros 
comungantes da igreja do Senhor. 

Louvado seja Deus pelo crescimento de sua 
igreja!

VISITA AO HOSPITAL EVANGÉLICO

Todo quarto domingo do mês, a juventude de 
nossa Igreja realiza visitas ao Hospital 
Evangélico. Acompanhados pelo Rev. Edson, 
nossos jovens levam amor, respeito e, acima 
de tudo, a Santa Palavra aos pacientes ali 
internados. 

Ouvimos de uma senhora que acompanhava 
seu marido: “Que testemunho bonito! Que 
cristianismo prático!”. Oremos em favor deste 
precioso trabalho. 



04/10
    Helena Câmara Las Casas 

João Vitor Gomes Boy 
    Olivia Zorzin Rocha 

Stephanie Bastos de Carvalho 

05/10
Edmar Dias Werner Costa Martins 
Heloiza Suzana Santos Tomelin Coelho 
Joana dos Santos Costa 
Marcia Melo Cardoso
William Coelho Fernandes 

06/10
    Maria de Fátima Melo Costa 

Nereu Alberto Nogueira Bastos  
Zilma Rodrigues de Ávila 

07/10
 Ariel Augusto Pinheiro dos Santos 

08/10
Denise Silva Miranda 
Giovani Coutinho Lenza 
Luciana Colares Figueiredo
Thiago Couto de Albuquerque Baêta 

09/10
    Gabriel Catizani Faria Oliveira

10/10
 Carlos Francisco Borja 

    Eder Melo 
Raquel Christina Boy Paiva  

    

    

    
    
    
    
    

    
    

   

    
    
    
    

   

    

6

UMP – UNIÃO DA 
MOCIDADE PRESBITERIANA

CALIGRAFIA 
Caligrafia para casamentos, formatura, 
debutantes, etc.

3221.0336 / 9656.0611. Falar com D. Sônia.

INTERCÂMBIO BH - BRASÍLIA

Pedimos orações de toda Igreja em favor de nossos 
jovens e do Rev. Edson Costa, que viajarão para o 
intercâmbio com a UMP da Igreja Presbiteriana 
Nacional (Brasília) entre os dias 30/10 e 02/11, no 
Acampamento Recanto Canaã.

SEXTA JOVEM – SÉRIE: 
VALORES X FUTILIDADES

Atenção jovens! Venham estudar conosco em nossa 
Sexta Jovem a série – “Valores x Futilidades”. 

Todas as sextas-feiras, 20h, no salão social de 
nossa Igreja. 

Esperamos por você!

VIAGEM DO REV. LUDGERO

O Rev. Ludgero está, neste final de semana, 
pregando na Igreja Presbiteriana de Juazeiro, na 
Bahia, tendo sido convidado pelo Conselho 
daquela igreja irmã. Ele irá com a sua esposa, D. 
Regina, estando de volta nesta próxima segunda-
feira. 

Acompanhemos o nosso pastor com as nossas 
orações


