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MENSAGEM PASTORAL  

“E vós, pais, não provoqueis vossos filhos 
à ira, mas criai-os na disciplina e na 
admoestação do Senhor”. (Ef 6.4)

No mês da família, meditemos sobre os 
deveres dos pais. Na carta do Apóstolo 
Paulo aos efésios, ele nos apresenta os 
deveres dos pais quanto à maneira correta 
de conduzir seus filhos. É interessante 
observar que a palavra “pais” no verso 
quatro do capítulo seis, não é a mesma 
palavra usada no primeiro verso. No 
primeiro verso a palavra grega usada por 
Paulo diz respeito aos genitores, portanto, 
abrange o pai e a mãe. Porém no verso 
quatro a palavra grega é outra, embora no 
português  tenha  s ido  t raduzida  
igualmente pela palavra “pais”. Neste 
verso, a palavra usada faz referência 
apenas aos homens. Isso significa que, 
embora o princípio seja abrangente para 
os cônjuges, a exortação agora é exclusiva 
para o pai cristão.

Ao atribuir a principal responsabilidade 
da educação dos filhos ao pai, o Apóstolo 
Paulo deixa claro que um dos maiores 
desafios para um homem é ser pai, é saber 
educar seus filhos. Ele não pode se omitir, 
se esquivar, se evadir, não pode entregar 
para a mãe a responsabilidade que é sua, 
pois ele é o cabeça, não no sentido de 
superioridade em essência, pois em 
essência homem e mulher são iguais 
perante Deus, ambos feitos à imagem e 
semelhança do Criador, porém, com 
papéis diferentes dentro do lar. Assim, a 
autoridade instituída por Deus dá a 
mulher o papel de auxiliar o homem e dá a 
condução e liderança do lar ao homem, 
afinal ele é “o cabeça” e por isso precisa ser 
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aquele que encoraja, que dá o exemplo, 
que ama e exercita a disciplina. Mas o 
verso quatro também visa corrigir dois 
extremos, a saber, o exagero e a omissão 
na disciplina a ser aplicada na educação 
dos filhos.

Primeiramente vejamos o que o pai não 
pode fazer. Ele não pode provocar seus 
filhos à ira. Mas como um pai provoca seus 
filhos à ira? Quando esse pai tem algumas 
atitudes como as que citamos a seguir: 

a) Autoritarismo: Ordens desnecessárias e 
absurdas ,  impossíveis  de  serem 
obedecidas, são formas de autoritarismo. 
As ordens devem estar em consonância 
com a Palavra de Deus, pois a severidade 
inclemente suscita a obstinação e destrói o 
senso de dever do filho. O pai precisa 
entender que o seu filho não possui a 
maturidade dele;

b) Exagero na punição: A Bíblia é 
absolutamente favorável à correção, 
porém orienta os pais a jamais maltratar 
seus filhos. A recomendação é “não te 
excedas”, mas corrija-os;

c) Vida incoerente: Mensagens do tipo 
“meu filho, você não pode mentir, ser 
desonesto”, sendo este o comportamento 
do pai, mostra que o pai tem uma vida 
incoerente com o que ele ensina aos filhos;

d) Humilhando-os: Colocações do tipo 
“você sabe quanto gasto com você por 
mês?” são formas de humilhar os filhos e 
provocá-los à ira. O verdadeiro pai não age 
assim. 
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Então, o que o pai precisa fazer? Criar os 
filhos “com a disciplina e os ensinamentos 
cristãos” (Ef 6.4, NTLH). Mas criar filhos 
não significa apenas dar sustento 
material. O Reformador João Calvino, 
comentando esse versículo da carta aos 
efésios, diz que esse “criar” envolve todas 
as áreas da personalidade pois a Bíblia, em 
momento algum, limita o dever do pai 
apenas à alimentação e ao sustento 
financeiro dos filhos. O pai precisa prover 
para o filho nas áreas psicológica, 
intelectual, afetiva e, principalmente, na 
área espiritual. Por ocasião do batismo 
algumas das promessas feitas pelos pais 
são educar os filhos, ler a Bíblia com eles, 
orar com eles e por eles e trazê-los à Igreja. 
Essas promessas precisam ser cumpridas, 
pois foram feitas a Deus, diante da Igreja.

O pai cristão precisa ter em mente que 
inculcar a Palavra de Deus na mente dos 
filhos é a tarefa mais importante que ele 
tem a desempenhar. Diz a Santa Palavra: 
“As palavras que, hoje, te ordeno estarão 
em teu coração; tu as inculcarás aos teus 
filhos” (Dt 6.6-7). É preferível, se 
necessário for, deixarmos que haja perdas 
na formação acadêmica e na vida 
profissional de nossos filhos, do que 
deixá-los perder a riqueza espiritual.

Criar os filhos na admoestação do 
SENHOR significa ensiná-los a amar ao 
S E N H O R ,  t o r n a n d o - o s  r i c o s  
espiritualmente. Calvino deixa explícito 
nas Institutas que “a verdadeira cultura e 
o  verdadeiro  conhecimento  são  
precedidos pelo conhecimento de Deus e 
de nós mesmos”. Não existe sapiência, 
perfeita erudição, se não existir temor a 
Deus, pois esse temor é o princípio da 
sabedoria (Pv 1.7) e em não existindo esse 
temor, o caminho a ser trilhado será o da 
loucura. A palavra grega usada por Paulo 

para disciplina é o substantivo dativo 
feminino “paideia”, cujo sentido literal é 
treinar, instruir. Mas atenção: disciplinar 
nossos filhos não é descarregar sobre eles 
nossa ira, mas sim, corrigi-los com amor, 
instruindo-os continuamente.

A parte final do verso diz: “... na disciplina 
e na admoestação do Senhor”, disciplina 
q u e  v e m  d o  S e n h o r .  Q u a n d o  
disciplinamos seguindo a recomendação 
da Palavra de DEUS, estamos sendo 
instrumentos do SENHOR na vida de 
nossos filhos, demonstrando amor a eles, 
pois o Pai, que nos ama, nos corrige e nos 
disciplina (Hb 12.4-12). A palavra grega 
traduzida por “admoestação” traz a ideia 
literal de corrigir com brandura, 
apontando o caminho a ser percorrido. E a 
palavra traduzida como “disciplina”, traz 
o conceito de corrigir não somente os atos, 
mas também os pensamentos e essa 
admoestação é a do Senhor, isto é, o 
instrumento é a Palavra do SENHOR. Já a 
tradução literal da palavra disciplina, 
neste contexto, seria “pôr ou colocar na 
mente, treinar a mente”, trazendo a ideia 
d e  a n t e c i p a r - s e  a o  e r r o .  É  t e r  
sensibilidade, perspicácia, atilamento. 

Queridos pais, somente conseguiremos 
cumprir estes deveres se seguirmos as 
orientações da Santa Palavra que nos diz 
“enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18b), pois 
quando a mente e o coração estão cheios 
do Espírito tudo fica mais fácil. Pais cheios 
do Espírito não provocam seus filhos à ira, 
mas os educam na disciplina e na 
admoestação do SENHOR e filhos assim 
educados e orientados, honrarão e 
obedecerão aos pais.

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO PLENÁRIA, 05/05, 14h30 
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária 
do dia 05 de maio, quarta-feira, às 14h30, através da plataforma virtual Zoom, para 
tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade. O link para acesso à 
reunião será enviado no grupo de whatsapp da SAF. Contamos com a participação 
valorosa de todas as irmãs.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa - Presidente

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 04/05, terça feira  
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo

Principais motivos de oração no 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 oracão), 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 
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marido, para que a Palavra de Deus não seja difamada.” (Tt 2.4-5)

Tito era um grego que foi convertido ao cristianismo por meio do ministério de 
Paulo. A carta de Paulo a Tito é chamada de “carta pastoral”, assim como as cartas 
de Paulo a Timóteo, pois foram escritas para ajudá-los a tomarem conta do povo de 
Deus nas Igrejas que supervisionavam. Paulo diz a Tito que ensine os homens e 
mulheres, tanto jovens quanto velhos, a fazerem o que é correto.

Há instruções para os homens idosos, para as mulheres idosas, para os moços, para 
as jovens recém-casadas e para os servos. Assim, no segundo capítulo daquela 
carta, as mulheres idosas são orientadas, entre outras coisas, a instruírem as jovens 
recém-casadas. Mas, de que maneira isso deve acontecer? Deve ser um processo 
natural, em que ambas agem de maneira a fazer o que é certo – a mulher idosa 
amorosamente vai ao encontro da mais jovem, e a mulher jovem reage com um 
coração dócil e humilde. As mulheres cristãs idosas devem orar pelas mais jovens, 
envolver-se na vida delas e instruí-las, quer seja em particular ou em público. Mas 
existe alguns requisitos para essa mulher idosa instruir as mais jovens. Vejamos 
alguns.

Estudar a Sã Doutrina (2Tm 2.15) – Todos os crentes são advertidos a estudar 
profundamente as Escrituras. A mulher descrita em Tito 2.3, para ser uma “mestra 
do bem”, estuda a Palavra de Deus diligentemente, abre a Bíblia, instrui e explica 
como as mais jovens podem aplicar a doutrina de maneira prática em suas vidas. 
Não apenas estuda a Palavra, mas sabe manejá-la bem e vive a doutrina em sua 
vida.

Tornar-se exemplo – Vivendo as doutrinas bíblicas, essa mulher idosa respeita as 
autoridades do governo (1Pe 2-17), os pastores de sua Igreja (1Ts 5.12-13) e seu 
marido (Ef 5.33). Ela aconselhará as mais jovens a terem sabedoria no trato com o 
seu marido, orando para que ele, observando o seu viver diário, mude de atitudes. 

Ela é a “mulher virtuosa” de Provérbios 31.12 que “lhe faz bem e não mal, todos os 
dias da sua vida”. A mulher piedosa de Tito 2 faz muito mais do que apenas viver 
uma vida de devoção. Ela fala dessa fé aos outros, em amor, ao ser uma mestra do 
bem (Tt 2.3).
(Continua no próximo Domingo) 

Sendo maio considerado o “Mês do lar”, neste e nos três próximos Boletins serão 
enviadas mensagens voltadas à reflexão do papel das mulheres mais experientes 
junto às jovens mulheres. Vamos orar e nos preparar para exercer bem a missão que 
nos foi atribuída. (Adaptado de “SAF em Revista”, 2º. Trimestre/2020, pág. 44-46) 

Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente



6

BODAS DE CORAL 

No último dia 26/04 nossos queridos irmãos Hamilton e Léa celebraram 35 
anos de vida conjugal. Louvamos a Deus por data tão significativa que o 
SENHOR concede ao querido casal e família, afinal são 35 anos de bênçãos e 
felicidades.

Como Igreja fazemos esse registro em nosso Boletim, orando para que o Pai 
bondoso continue sustentando os queridos com toda sorte de bênçãos. 
Parabéns queridos irmãos!

ESCOLA DOMINICAL 2021

I - NOVA CLASSE
Pela graça do SENHOR, não obstante as dificuldades da pandemia, nossa 
Escola Dominical (ED) avança para a glória de Deus e edificação da Igreja. 
Neste domingo iniciamos mais uma Classe. Trata-se da CLASSE ADULTOS II, 
com o Professor Pb. Marcos Vieira, cujo tema será:
 “PAULO: TEOLOGIA, VIDA E PENSAMENTO”. 

Abordaremos acontecimentos que se desenvolveram há cerca de dois mil anos 
no sudeste da Europa e na Ásia Ocidental e que ainda são tão surpreendentes 
quanto na época em que ocorreram. Estudaremos a vida de Saulo de Tarso, 
posteriormente Paulo, o Apóstolo, um homem enérgico e falador, pouco 
atraente e de etnia desprezada, que ia de cidade em cidade falando sobre o 
Único Deus e Seu Filho, Jesus, estabelecendo pequenas comunidades e 
escrevendo-lhes cartas, cujo conteúdo é tão atual nos dias de hoje quanto no 
tempo em que foram entregues aos seus destinatários. Esse homem de caráter 
impressionante, quando fala do seu zelo pela sua “religião” de origem e, 
posteriormente, pelo Cristianismo, relembra aos judeus marcas do ministério 
profético de Elias no reino do Norte e da ação destemida de Fineias no arraial do 
povo de Deus. Com a ajuda indispensável do Espírito Santo e com a Sua 
iluminação, são esses os temas, dentre outros, que pretendemos estudar.

A classe se reunirá VIRTUALMENTE a partir deste domingo, no horário das 9h 
às 10h,  na plataforma Google Meet,  cujo l ink de acesso é 
https://meet.google.com/drx-fcqm-kmu

II - CLASSE APOLOGÉTICA
Em virtude da decisão do Conselho de realização do primeiro Culto Dominical 
às 8h, a Classe de Apologética terá as aulas transmitidas pelo canal da Igreja no 
Youtube no horário das 9h30 às 10h30.
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NOVOS CONTEÚDOS NO 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 cristã e outra que traz reflexões no Breve Catecismo 
de Westminster.

Confira lá, assista e divulgue.

DISQUE PAZ

Uma palavra amiga para todos as horas da vida.

O “Disque Paz” é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente 
para levar a Palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou 
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a palavra nos alimenta em 
todos os momentos de nossas vidas.

Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga, 
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja. Ligue (31) 3209-8888, ouça a 
Palavra de Deus e seja abençoado.

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CALÇADOS MASCULINOS

"... Mais bem-aventurado é dar que receber”. (Atos 20.35b)

Neste domingo a Junta Diaconal receberá doações de calçados masculinos em 
geral (chinelo, tênis, sapatos, sandálias etc.), que serão destinados para os 
projetos da “Nossa Missão”, “Redenção”, coordenados pelo Rev. Abelardo que 
atendem a diversos necessitados. Traga a sua doação e entregue a um Diácono 
de plantão em um dos quatro Cultos. Os calçados podem ser novos ou usados. 
Sendo usados, obviamente, em bom estado de conservação.
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SERMÕES: SÉRIE “FAMÍLIA” 

Maio é conhecido como o Mês da Família e por isso é oportuno aproveitar esse 
mês 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, etc, 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! 

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, 
verso 12) e o Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo afirmou: “Antes de tudo, 
pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de 
graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se 
acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, 
com toda piedade e respeito.” 



9

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. 

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 ocisão 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 tem 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).  

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30

Das 19h30 às 20h30min 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.
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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. 

LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS DESTE DOMINGO 

Estamos com a capacidade do templo PREENCHIDA para os quatro cultos 
deste domingo (8h, 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.

As vagas para os quatro cultos foram preenchidas em menos de uma hora após 
a abertura das inscrições, sendo que o culto das 11h teve suas vagas preenchidas 
em cerca de cinco minutos, sequer dando tempo de anexar o link para todos os 
grupos de whatsapp da Igreja. Paradoxalmente, por um lado somos visitados 
por um sentimento de tristeza por esta restrição e por outro lado, temos a 
ALEGRIA de ver que a Igreja permanece desejosa em congregar, pela graça de 
Deus. Optamos por ficar com o sentimento de alegria. Louvado seja Deus! 

Cremos e confiamos que o nosso Deus é um Pai bondoso que sempre será nosso 
“preservador, “cuidador”, nosso “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)
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR 

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". 
(Sl 46.1)

Com pesar, comunicamos o passamento de D. Vânia de Oliveira Alves, aos 75 anos, 
ocorrido na noite do domingo 25/04. D. Vânia contraiu a Covid e devido a 
complicações decorrentes da doença veio a falecer. No dia 08/04 falecera o seu esposo, 
Sr. Mauro, e agora D. Vânia. Um momento muito delicado para a família de nossos 
queridos irmãos, que no curto intervalo de dezessete dias, se despede do Sr. Mauro e D. 
Vânia. O já saudoso casal completaria, em novembro deste ano, cinquenta anos de vida 
conjugal. D. Vânia foi uma mulher crente, gentil, amável. Deixa um precioso legado de 
fé em Cristo Jesus a quem amou durante a sua vida e agora descansa no seio de Abraão.

Oremos em favor dos filhos Renata, Leonardo, Vinícius e Gustavo, genro, noras e 
netos.  O velório aconteceu na segunda-feira à tarde no Cemitério Bosque da 
Esperança, seguido de sepultamento. Os Rev. Edson e Élcio estiveram presentes, 
levando uma palavra de conforto aos familiares. 

Também foi chamado à presença do SENHOR no último dia 28/04 o Sr. Aristides, 
cunhado do Pb. Marcos Vieira. Estávamos orando em seu favor e agora devemos 
continuar orando pelos seus familiares, em especial em favor da D. Márcia, esposa do 
Sr. Aristides, Tatiana, Hugo e Sofia. O Pb. Marcos agradece aos irmãos pelas 
manifestações de solidariedade e pelas orações nesse período sombrio. 

Que o SENHOR Eterno, pai de misericórdias e Deus de toda consolação, suavize a dor 
da separação com seu bálsamo de consolo. Oremos em favor destas queridas famílias 
enlutadas. 

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO EM BOM DESPACHO (MG) 

“Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e 
habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre” (Sl 23.6).

Com alegria, comunicamos à Igreja que a Congregação de Bom Despacho está prestes a 
iniciar a construção das instalações de seu novo templo. Nesta semana a Prefeitura 
daquela cidade aprovou o projeto arquitetônico, fornecendo o Alvará de Construção 
que permitirá o início das obras. O Reino de Deus está avançando no centro-oeste 
mineiro, um sonho antigo da IPB sendo concretizado. 

Manteremos os irmãos informados do avanço das obras.

“Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por 
intermédio da sua palavra” (Jo 17.20).
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GOTAS DE DOUTRINA
“DA VOCAÇÃO EFICAZ”

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO X 

I. Todos aqueles que Deus predestinou para a 
vida, e só esses, é ele servido, no tempo por ele 
determinado e aceito, chamar eficazmente 
pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-
os por Jesus Cristo daquele estado de pecado 
e morte em que estão por natureza, e 
transpondo-os para a graça e salvação. 

Isto ele o faz, iluminando os seus 
entendimentos espiritualmente a fim de 
compreenderem as coisas de Deus para a 
salvação, tirando-lhes os seus corações de 
pedra e dando lhes corações de carne, 
renovando as suas vontades e determinando-
as pela sua onipotência para aquilo que é bom 
e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas 
de maneira que eles vêm mui livremente, 
sendo para isso dispostos pela sua graça.

II. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de 
qualquer coisa prevista no homem; na vocação o homem é inteiramente 
passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a 
corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada.

III. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por 
Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do 
mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem 
exteriormente chamadas pelo ministério da palavra.

IV. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e 
tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam 
nunca a Cristo e portanto não podem ser salvos; muito menos poderão ser 
salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais 
diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a 
lei da religião que professam; o asseverar e manter que podem é muito 
pernicioso e detestável.
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FIDELIDADE NOS DÍZIMOS E OFERTAS 

“Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”. 
(Livro dos Provérbios, cap. 3, veros 9-10)

O Artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) afirma em sua alínea 
“c”: “São deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino e o espírito de nosso Senhor 
Jesus Cristo sustentar a Igreja e as suas instituições, moral e financeiramente”. 

A Igreja visível, como instituição, conta com a responsabilidade de seus membros no 
cumprimento de suas promessas, assumidas quando da Pública Profissão de Fé. É dever do 
membro zelar pela moralidade da Igreja, buscar a santidade, bem como sustentar 
financeiramente a obra através dos dízimos e ofertas, de acordo com o padrão bíblico. 
Fazemos isso não por legalismo, mas sim por amor à causa de Cristo, sabendo que este 
gesto é um modo de praticar a mordomia cristã.

A generosidade esporádica do crente ajuda muito a comunidade em momentos específicos, 
porém, é de fundamental importância a generosidade regular, pois esta é que permite a 
Igreja local assumir seus compromissos e ter condições de cumpri-los. A fidelidade é marca 
importante do caráter cristão e demonstra gratidão a Deus pela provisão dEle e confiança 
em seu fiel sustento na vida do crente. Louvamos a Deus pela forma fiel como os irmãos têm 
depositado os dízimos e ofertas, abençoando a Igreja no cumprimento dos compromissos 
financeiros de sustentação local e dos diversos ministérios em âmbito nacional e 
internacional. 

Finalmente, devemos esperar bênçãos do Senhor por causa deste exercício de mordomia 
cristã, que devemos fazer com alegria e liberalidade, conforme nos ensina a Palavra, não 
porque o Senhor nos deve alguma coisa ou faça barganha conosco. Não e não! Mas porque 
as bênçãos do SENHOR vêm em decorrência de sua graça, sendo por meio desse “favor 
imerecido, impossível de ser restituído” que Ele galardoa os seus fiéis. A esses, Deus 
garante e derrama muitas bênçãos, pois é promessa da sua Palavra e Ele é fiel. 
(Ml 3.8-12; Sl 19.8-11; Sl 37.25; Sl 112; Sl 1; Pv 10.3; Ex 23.25). 

Sendo oportuno, informamos os dados das contas da Igreja:

Banco 033 SANTANDER: 
Ag. 4275
 Conta corrente 13.000405-3

Código PIX (CNPJ): 17.514.134/0001-23

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 
Ag: 2255 
Conta Corrente 500033-2, Op. 003

CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23
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ANIVERSÁRIO DO REV. EDSON 

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.” 
(Sl 90.12)

No dia 03/05 celebraremos 50 anos de vida do nosso querido Rev. Edson, servo 
escolhido e vocacionado pelo próprio Deus para servi-lo, pastoreando Seu rebanho em 
nossa amada Igreja. 

Meio século de vida traz reflexões profundas e certamente o Rev. Edson olha para trás 
com gratidão por tudo o que Deus fez até aqui em sua vida, em sua família e na Igreja. E 
seguirá olhando para a frente, vendo e anunciando todas as promessas que Deus 
cumprirá em sua vida e na vida de todos nós por causa de Cristo.  

Rogamos a Deus que fortaleça o ministério do nosso amado irmão, capacitando-o cada 
vez mais a continuar proclamando e vivendo a mensagem que é eterna e invencível, 
sendo um líder humilde, amável, acolhedor, responsável, dedicado ao seu rebanho e 
sendo esposo e pai amoroso dentro do seu lar.

Pb. Giovani Lenza – Vice-presidente do Conselho 

1º DE MAIO! ESTAMOS SAUDOSOS...

Amados irmãos!

Pelo segundo ano consecutivo estamos privados de nosso maravilhoso “Encontro da 
Família da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte”, em nosso Acampamento 
Ebenézer, no tradicional 1º de maio.

Estamos saudosos de nosso abençoado encontro, mas Deus em seus planos tem 
preciosas lições neste "jejum".

O nosso sentimento continua o mesmo: 
«EBENÉZER, ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR".



02/05
    Fabiana Chamon de Moura 

 Júlia Peixoto Gibram Silva 
    Victória Olívia Vilas Boas dos Reis 

03/05
    Rev. Edson Costa Silva

    Luis Gustavo Alves Diniz
    Patrícia Vieira Alvarenga

    
05/05

    Henrique César Silva Carvalho

06/05
    Calebe Cintra Alves Xambre Santos 

    Hadassa Costa Silva Santos
    Hilton José Jordão 

    Lúcia Carmen de Lima
    Olga Barbosa Pena 

    Sarah Matos Caldeira Eller

07/05
    Bruno Cabaleiro Cortizo Freire 

    Gláucia Nolasco de Almeida Mello 
    Oder de Paula Lima 

    Valentina Rachel Souza Bussinger 
    Vania Goulart Pereira Neto

08/05
    Louise Stefany Oliveira Barreto 

    Nara Moreira Martins

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
1. Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

2. Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano  
Supervisão: Ministério de Missões

3. Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

4. Plantação de Igreja em Pará de 
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

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

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

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

8. Plantação de Igreja – Bairro 
Bandeirinhas – Betim-MG  
Parceria IP Luz e Vida - Betim 
Supervisão: Ministério de Missões

9. Revitalização  / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG 
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões

11.  Plantação de Igreja em Conceição 
do Mato Dentro-MG 
Parceria IP Guanhães 
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 
Pastor Auxiliar

Rev. Marco Antônio Lopes da 
Silva
Missionário

DÍZIMOS E OFERTAS 

"Honra ao Senhor com os teus bens e 
com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os 
teus lagares." Pv 3.9-10

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003

CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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