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MENSAGEM PASTORAL  

Conclamamos nossos queridos 
irmãos a prepararem seus filhos para a 
"Pública Profissão de Fé". Diz-nos a 
Palavra de Deus: "Estas palavras que 
hoje te ordeno, estarão em teu 
coração; tu as inculcarás a teus filhos, 
e delas falarás..." (Deuteronômio 6.6-
7a).

Como Igreja, com base na Palavra de 
Deus, cremos que o agente primário 
na educação espiritual dos filhos é o 
pai cristão. Portanto, diferentemente 
da maioria das Igrejas que chamam 
essa responsabilidade para si, 
estamos comprometidos em auxiliar o 
pai, na tarefa importante e indelegável 
de evangelizar e disciplinar seus filhos, 
com o suporte de sua esposa.

Nos lares nos quais a mãe é a única 
crente, ela terá esta responsabilidade 
com a ajuda da Igreja.  Isto não 
somente cumpre o mandato bíblico do 
livro de Deuteronômio, cap. 6, versos 6 
a 9, como também nos dá a esperança 
de que será um fator catalisador para o 
relacionamento familiar mais íntimo e 
u m a  r i c a  o p o r t u n i d a d e  d e  
comunicação entre pais e filhos. 

a) Do momento de preparar os filhos 
A Igreja Presbiteriana do Brasil não 
tem uma orientação específica sobre 
esta matéria, no que diz respeito a 
idade para iniciar a preparação dos 
filhos visando a Pública Profissão de 
Fé, ficando os Conselhos livres para 
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agir como acharem mais prudente. A 
experiência tem nos mostrado que dez 
anos é uma idade ideal para começar 
essa preparação. Nada obstante, cabe 
aos pais, com o auxílio da Igreja, 
observar o melhor momento, pois 
algumas crianças são maduras com 
mais ou menos idade e assim o início 
dos estudos dependerá de cada caso. 

b) Da importância de ser membro da 
Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de 
Jesus Cristo como um todo e à 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, em particular, não deve ser 
tomada de maneira leviana. Pelo fato 
dos sacramentos e outras importantes 
bênçãos da graça de Deus estarem 
envolvidas, faz-se necessário que a 
própria criança expresse um forte 
desejo para se tornar membro. 
Embora requeiramos um ensino por 
parte dos pais na preparação de seus 
filhos, não desejamos, em absoluto, 
que os filhos busquem sua filiação à 
Igreja por coerção dos pais ou de 
quem quer que seja, porém, cabe a 
nós como Igreja, despertar os pais 
para esta importantíssima tarefa.

c) Da Instrução dada pelos pais
O Curso "Filhos do Pacto" é oferecido 
por nossa Igreja, onde os filhos, 
auxiliados pelos pais, estudarão as 
lições, com o acompanhamento e 
auxílio do Pastor responsável, antes 
de serem examinados para a possível 



     Rev.  Edson Costa Silva 
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Pública Profissão de Fé.

d) Do Exame final para a Pública 
Profissão de Fé
Depois de completada a instrução 
dada pelos pais, estes serão ouvidos e 
os filhos serão examinados pelo 
Pastor  responsável  e,  sendo 
aprovados, farão a Pública Profissão 
de Fé.

Pais, fiquem atentos ao desejo de seus 
filhos, preparando-os para tão 
importante passo na caminhada cristã.  

Procurem o Rev. Élcio, Pastor que 
acompanha as crianças e os juvenis 
de nossa Igreja, que lhes fornecerá o 
material necessário para que vocês 
possam ministrar o curso aos seus 
filhos, lembrando-se sempre que o 
preparo deles não depende de 
erudição teológica, mas do temor e 
reconhecimento da dependência de 
Deus, pois dEle provém a verdadeira 
capacitação.   

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

1)  Reunião Plenária, dia 04/11  às 14h30
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as sócias para a reunião 
Plenária que será realizada em 04/11, quarta-feira, às 14h30, na Plataforma 
Virtual Zoom, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade e 
eleição da Diretoria para 2021, entre outras pautas. (O "link" estará no grupo de 
whatsapp da SAF para o acesso à reunião). Belo Horizonte, 28 de outubro de 
2020. Rosane Poggiali Magalhães Arumáa. Contamos com sua participação!

2) Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 03/11 
Mês de Novembro  – Ações de Graças
"Perseverai na oração, vigiando com ações de graças." (Cl 4.2)
No dia 26 deste mês comemoramos o Dia Mundial de Ações de Graças. 
Elevemos nossas mãos aos céus e agradeçamos as bênçãos sem medida que 
recebemos do Senhor, nosso Deus e Pai, neste ano de tantas dificuldades e 
calamidades.
 
Motivos de oração
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa Igreja;
✔Suplicando pelo restabelecimento dos enfermos e suas famílias que 
atravessam tempos de adoecimento e pela providência divina para que 
profissionais competentes assumam os cuidados da saúde de nossos irmãos;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos trabalhadores em hospitais, 
pelos nossos irmãos profissionais dessa área, que estão na linha de frente no 
socorro e cuidados à população, pelo pessoal da limpeza urbana e pelos 
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profissionais da segurança pública;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na 
vida empresarial; 
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas Sociedades 
Internas e pela liderança da Igreja;
✔Pelos projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos nesses 
tempos de pandemia;
✔Pedindo orientação ao Senhor para votarmos no próximo pleito eleitoral, 
quando serão eleitos Prefeitos e Vereadores, governos estes que mais 
impactam a vida do cidadão, suplicando ao Senhor que abençoe e ilumine 
nossos governantes em suas decisões visando o bem comum;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da 
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.

REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: 
A ORAÇÃO DAS QUATRO PALAVRAS

"Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que 
amam o teu nome." (Salmo119, verso 132)
Há uma oração que resume tudo, deve ser a mais curta de todas as orações, 
tem apenas quatro palavras e talvez seja a mais humilde e mais profunda de 
todas as súplicas.  Mas, quando colocamos nela um ponto de exclamação, 
uma só palavra é suficiente, é libertadora, lava a alma, faz prodígios. Ao 
enfrentar o problema básico de qualquer pessoa, em qualquer lugar e em 
qualquer tempo, essa oração de quatro palavras ou de uma só palavra resolve 
tudo. Extraordinária oração é "Tem piedade de mim!" (ou "Tem misericórdia de 
mim!"), na versão de quatro palavras, e "Piedade!" na versão mais curta. Se a 
pessoa se sente bem, ela pode ampliar o quanto quiser a mencionada oração, 
contanto que ela não seja modificada nem substituída. 
A oração das quatro palavras faz parte da agenda de oração do Salmista, pois 
esta oração já havia sido feita no verso 77 do Salmo 119 citado acima. Ali ele 
suplica a mesma graça, mudando apenas o verbo e alongando a prece um 
pouco mais: "Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva".

O Salmista não sabe e não pode viver sem a piedade ou a misericórdia do 
Senhor, daí o clamor "Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias" (Sl 
40.11). Só pelas misericórdias do SENHOR ele é capaz de ouvir estas súplicas 
desesperadoras como "Lava-me completamente da minha iniquidade e 
purifica-me do meu pecado", "Esconde o rosto dos meus pecados e apaga 
todas as minhas iniquidades" (Sl 51. 2,9).
(Adaptado de "Refeições Diárias com o sabor dos Salmos", de Elben M. Lenz 
César, ed. Ultimato, 2006, pág. 291)

Com gratidão - Rosane Arumáa - Presidente 
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ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS DAS SOCIEDADES INTERNAS 
ANO 2021

  
"Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e 
declaramos as tuas maravilhas". (Salmo 75.1)

Anualmente estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo final 
para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da 
Igreja, elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos do ano seguinte. 
Neste ano atípico de pandemia, solicitamos dos irmãos atenção especial para 
que cumpramos o prazo, para a glória de Deus.

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. 

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. 

CLASSE VIRTUAL DE CATECÚMENOS 
  

 "... e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." (Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo João, cap. 8, verso 32)

Com alegria, louvamos a Deus pela Classe Virtual de Catecúmenos. Cerca de 
trinta alunos têm frequentado regularmente a Classe, conhecendo melhor a 
Palavra de Deus e as doutrinas básicas de nossa denominação. 

Oremos em favor do Pb. Valério, que conduz aquela classe e em favor dos 
alunos, para que Deus os ilumine e oriente e o nome do Senhor Jesus seja 
cada vez mais conhecido e exaltado.
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DECISÕES DO CONSELHO
  

Amados irmãos,
O Conselho de nossa Igreja, reunido nos dias 20 e 27/10 e no temor do 
SENHOR, tomou as seguintes decisões:  

1) Convocar a Assembleia Geral Ordinária para o segundo domingo de 
novembro, 08/11, por ocasião do Culto Matutino;

2) Marcar a eleição do Conselho para o ano de 2021 no dia 10/11;

3) Aprovar cooperação com o Rev. Marco Antônio em nossa Igreja no ano de 
2021, conforme Relatório da Comissão de Campo;

4) Aprovar, a pedido das Igrejas, alteração de parceria da IP Novo Eldorado 
para a IP Luz e Vida (Betim) com repasse financeiro mensal de R$1.500,00 (mil 
e quinhentos reais) em 2021;

5) Aprovar oferta de R$6.000,00 (seis mil reais) para a IP Redentor para ajuda 
na adequação do novo imóvel adquirido por aquela Igreja filha, alegrando-se 
por essa bênção concedida por nosso Deus àqueles irmãos em Cristo;

6) Autorizar estudo e implementação de novo mapeamento do templo para 
possível aumento da capacidade restrita para os Cultos Dominicais;

7) Autorizar férias pastorais para o Rev. Élcio no período de 05 a 19/11 e para o 
Rev. Raimundo no período de 16/12/2020 a 14/01/2021;

8) Aprovar parceria com a IP de Guanhães na plantação de Igreja na Cidade de 
Conceição do Mato Dentro/MG, votando ajuda mensal de dois salários 
mínimos para o ano de 2021, um salário mínimo e meio para 2022 e um salário 
mínimo para 2023;

9) Aprovar oferta para a IP de Guarabira (PB) no valor de R$9.000,00 (nove mil 
reais) para complementação de valor necessário à compra de imóvel para o 
templo da Congregação daquela Igreja, na cidade de Areia (PB);

10) Oficiar ao Presbitério Belo Horizonte (PBHZ) informando a recondução dos 
Pastores Auxiliares Rev. Rogério, Rev. Raimundo e Rev. Élcio para o ano de 
2021. Decidiu também informar ao PBHZ da continuidade de ajuda ao Rev. 
Marco Antônio Lopes da Silva, Pastor Missionário, no ano de 2021, contando 
com a cooperação daquele irmão no trabalho em nossa Igreja.
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CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
  

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 para reunir-se no dia 08 de novembro do corrente 
ano, 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 2020; 
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.

(A Reunião Ordinária acontecerá excepcionalmente neste segundo semestre 
devido aos impedimentos no primeiro semestre, em virtude da pandemia do 
Covid-19)

BATISMO INFANTIL 
  

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

No Culto Matutino de hoje, recebemos com muita alegria o pequeno Tomás 
Lima Rentes, para o Sacramento do Batismo Infantil. 

Pais: Tiago Müzel Rentes e Karolina Cordeiro Lima Rentes. Avós paternos: 
Orlando da Silva Rentes Filho e Elidia Carmen Macedo Müzel Rentes. Avós 
maternos: Clébia Ferreira Cordeiro Lima e Antonio da Costa Lima.

Louvamos a Deus pela vida preciosa desta querida família, e em especial do 
pequenino Tomás. Rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ele 
cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
  

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar". 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 a Deus as necessidades e preocupações dos 
nossos irmãos e ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor ao próximo. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
  

Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: 
das 18h às 19h. Todo o protocolo de segurança sanitária já utilizado nos Cultos 
será observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que 
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
  

Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. 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.

QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO
DOUTRINÁRIO PRESENCIAL

  
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma 
presencial, no horário tradicional das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não 
puderem vir ao templo, poderão acompanhar os estudos pelo canal da Igreja 
no Youtube. 

Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.  
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA
SERMÕES EM ECLESIASTES: VALORES X FUTILIDADES.

  
Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? 
O que devo fazer? Para onde vou? Afinal, qual o 
propósito da vida?

Estas são perguntas existenciais profundas, que 
o Sábio procura responder no livro do 
Eclesiastes. Ao aplicar Eclesiastes no contexto 
pandêmico que a humanidade vive neste ano, 
descobrimos que o livro é riquíssimo em lições 
sobre VALORES versus FUTILIDADES. 

Esse é o tema que o Rev. Edson está trabalhando 
com a Igreja ao estudar esse precioso livro, afinal, 
dentre as lições que a pandemia tem nos 

ensinado, está a necessidade de repensar nossa vida e nossos valores. O que 
devemos priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades? Será 
que não temos corrido atrás do vento?

Neste domingo, mercê de Deus, estudaremos o capítulo 5, versos de 1 a 7, 
deste precioso livro. Convidamos você a mergulhar no estudo comprometido 
dos doze capítulos do livro do Eclesiastes e a se deixar instruir pela Santa e 
Bendita Palavra de Deus. 

Que o SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos concedendo 
crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome. 

Oremos e participemos!

VENHAM À MESA, CONVIDA O SENHOR  
  

Quando nos reunimos ao derredor da mesa do SENHOR para participarmos 
da Ceia, vivemos um momento singular, de alto privilégio na vida do povo de 
Deus, momento especial para todos aqueles que um dia confessaram Jesus 
Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas.

No domingo 10/11, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino 
e Vespertino, teremos este banquete espiritual. Venham à mesa, convida o 
Senhor!
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CHEGOU O DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL" 
Natal, a Vitória sobre o Medo

  
 

O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas 
vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a luz. 
O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos os anos, o 
período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor nos 
deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." 
(João 3.16)

O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão 
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós.  Com 31 mensagens dedicadas a 
contar a incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial na 
Vitória sobre o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar e 
alcançar vidas.

O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à 
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). 

Os exemplares chegaram. Os irmãos já podem procurar a Missionária Suely, 
telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com
Não perca tempo, adquira logo o seu exemplar. Você também pode presentear 
a quem você ama com um exemplar, semeando o conforto e o consolo da 
Palavra de Deus nestes tempos de medo e angústia para muitos.  

mailto:disquepazbh@gmail.com


ANIVERSARIANTES 

01/11
    Beth Coelho Leite 

    Fabíola Silva Pereira 
    João Silva Rodrigues Rosa 

    Thiago Bryan Soares de Azevedo 
    Virgínia Celma Almeida de Castro Leite 

02/11
    Laís Piuzana Leite

    Marco Terenzi de Bessa Pinto 
    Vilma Santos de Carvalho

03/11
    Joana Silva Moreira
    José Ferreira Gomes

04/11
    Letícia Alves Oliveira do Carmo 

    Suzana de Oliveira Santos Freire 
    Thais Guerra Campolina

05/11
    Polyana Almeida Compart 

    
06/11

    Guilherme Coimbra Bueno 
    Mateus Vilela Paes Figueiredo 

07/11
    Arthur Lima Fernandes 
    Cláudio Araújo Ribeiro 

    Elza Martha Pantel dos Santos 
    Laís Ximenes Santos Oliveira 

    Luciane Morais da Costa 
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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: 
11h -Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino

Santa Ceia – Segundo domingo do mês 

Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração

Terça-feira: 8h30e 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


