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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

A DEFESA DA FÉ
Neste mês de outubro celebramos o
aniversário da Reforma Protestante do
Século XVI e devemos refletir sobre a
defesa da fé que foi entregue à Igreja. Isso
implica evidenciar nosso amor pela
Escritura Sagrada, amor à Palavra, que
está ligado ao acolhimento dessa palavra
deixando que ela estabeleça diretrizes
para a nossa vida e, como consequência,
nos empenharmos em proclamá-la de
forma fiel e apologética. Implica em
defendermos um dos chamados solas da
Reforma: Sola Scriptura!
A carta que Judas escreveu leva-nos a
refletir sobre a batalha da fé pois logo nos
primeiros versos ele assim escreve:
“Amados, quando empregava toda a
diligência em escrever-vos acerca da
nossa comum salvação, foi que me senti
obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi
entregue aos santos”(Jd 1.3).
A respeito desta batalha da fé, sendo nós
uma Igreja que observa nossos
documentos que formam um resumo da fé
cristã e reformada, a Confissão de Fé e
Catecismos de Westminster, percebemos
que ao longo da história não são poucas
as pessoas que se levantam
questionando as confissões reformadas e
afirmando que respondem à perguntas
feitas na época em que foram escritas,
porém, nos tempos hodiernos, estão
ultrapassadas.
Como Igreja reformada, reafirmamos que
as Confissões não são fruto de perguntas
de determinada época, mas sim, fruto da
reflexão da Igreja sobre verdades
essenciais, reveladas a nós e contidas na
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Santa Palavra de Deus, que precisam ser
defendidas. Embora os assuntos tratados
naqueles documentos confessionais não
esgotem as Escrituras, fonte de riqueza
inexaurível, apresentam uma pauta
abrangente e suficiente para nosso
entendimento e reflexões teológicas, hoje
e sempre, até porque baseiam-se na
Palavra de Deus, não sendo, insistimos,
afirmações pueris, baseadas em simples
opiniões humanas e agora extemporâneas, mas sim exposições da Palavra
de Deus, e esta jamais perde o seu valor,
mesmo secando-se a erva e murchando a
sua flor (Is 40.7-8).
Outras descobertas podem e devem ser
feitas, mas os assuntos apresentados
pelos nossos Símbolos de Fé já
mencionados (Confissão de Fé e
Catecismos de Westminster) são
contemporâneos e respondem, pertinentemente, às pretensões humanas
modernas, pós-modernas e sejam lá
quais forem. A ideia de que o homem na
pós-modernidade é totalmente singular,
vivenciando problemas totalmente novos
e desconhecidos das gerações passadas
é pura pretensão de uma geração egoísta.
Tudo isso cai por terra quando
percebemos que lutamos com as mesmas
angústias e dilemas encontrados há
séculos, até mesmo na época dos
Apóstolos. O homem é basicamente o
mesmo desde Adão e Eva, assim como o
pecado.
Devemos nos engajar na defesa da fé
lembrando que as conquistas que
poderão vir não nos farão abandonar as
que já foram alcançadas, pois a herança
do passado permanece, ainda mais
quando esta herança tem como raiz a

Sagrada Escritura. O mesmo Espírito que
nos ilumina hoje foi quem iluminou nossos
irmãos do passado. Continuemos
avançando sem, no entanto, remover as
conquistas daqueles que nos precederam
e que não raro, pagaram com a própria
vida pela defesa da fé santissíma
(Jd 1.20).
Portanto, neste mês da Reforma,
precisamos refletir sobre como anda o
nosso amor pela Palavra Deus e a nossa
preocupação em nos apegarmos a ela,
batalhando pela defesa da fé entregue
aos santos (Jd 1.3), não nos esquecendo
que nosso empenho nessa defesa deve
ser firme, dedicado (2 Tm 2.4).

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Louvem o nome do Senhor, pois só
o seu nome é exaltado; a sua glória
está sobre a terra e o céu.
(Salmo 148, verso 13)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável:
Noeme
Relatora: Miriam
Convite
No sábado 26 de outubro, a SAF
convida todas as irmãs para estarmos
na Igreja da Aliança, às 15h,
juntamente com nossa Federação,
onde faremos um trabalho de
evangelização e missões com os
moradores e crianças daquela região.
Venha você também participar da obra
do Senhor.

Por isso, demonstramos esse apego
quando nos debruçamos sobre a Palavra
de Deus, diligentemente, buscando
crescimento espiritual para que
possamos atender à recomendação do
Apóstolo Pedro: “Antes, santificai a Cristo,
como Senhor, em vosso coração, estando
sempre preparados para responder a todo
aquele que vos pedir razão da esperança
que há em vós, fazendo-o, todavia, com
mansidão e temor, com boa consciência,
de modo que, naquilo em que falam contra
vós outros, fiquem envergonhados os que
difamam o vosso bom procedimento em
Cristo” (1Pe 3.15-16).
Rev. Edson Costa Silva

Bazar de Sabores e Utilidades
Você também é nosso convidado(a)
para o Bazar de Sabores e Utilidades
no próximo dia 30 de outubro, quartafeira, as 14h30min, no Salão João
Calvino. Marque esta data em sua
agenda e não perca a oportunidade de
saborear deliciosos quitutes e adornar
sua casa com belas utilidades.
DEVOCIONAL - CADA DIA NATAL

Com 31 mensagens dedicadas a
contar a incomparável história de
Jesus, o Cada Dia Natal foi elaborado
para evangelizar e alcançar vidas.
Encomende e adquira logo o Cada Dia
Natal e dê de presente a quem você
ama. Faça seu pedido através do
Disque Paz com a Missionária Suely,
telefone 3273 4201 ou
disquepazbh@gmail.com
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, João, Natanias,
José Maria, Thiago Bryan e Marco
Vince
Segunda-feira: Armando Melillo
Quinta-feira: Bruno Cabaleiro
Sexta-feira: Cláudio Murilo
Sábado: Hildemar Neto e
Paulo Falcão

REUNIÕES DE ORAÇÃO
ORAI SEM CESSAR
"Se o meu povo, que se chama pelo
meu nome, se humilhar, e 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." (Segundo Livro das
Crônicas, cap. 7, verso 14)
Às segundas-feiras: 19h30min
Às terças-feiras: 8h30min e às
14h30min, sob a condução da
Sociedade Auxiliadora Feminina
(SAF);
Às quartas-feiras: 8h.
Momentos propícios para juntos
elevarmos a Deus nossas petições,
intercessões e gratidão por tudo o que
o SENHOR tem bondosamente nos
oferecido através de suas dadivosas
mãos.
Separe um momento e venha juntar-se
a nós em oração. Grandes bênçãos o
Senhor tem reservado para aqueles
que o buscam com perseverança, sem
esmorecer, através deste precioso
meio, a oração.
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 2
Ivete Lessa Poubel
Rua Carlos Turner, 474 / 101 –
Silveira
Tel. 3032.1575
Próximo domingo:
Equipe 1
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 –
Cruzeiro
Tel. 3223.2065
Equipe 2
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel. 3321.6731

RELATÓRIO DO MINISTÉRIO
PORTAS ABERTAS
“Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura.”
(Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos, capítulo 16, verso 15)
Relatório dos meses de Julho, Agosto
e Setembro de 2019:
Evangelização - 156
Aconselhamento - 93
Reunião Evangelística - 4
Visitas Realizadas - 12
Bíblias Distribuídas - 4
Folhetos Distribuídos - 101
Disque Paz Distribuídos - 96
TOTAL DE PESSOAS
ATENDIDAS - 249

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
Todas as quintas-feiras, às 19h30min, temos nosso Estudo Bíblico Doutrinário.
Venha estudar a Palavra de Deus conosco e crescer em graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2020
O Conselho da Igreja estipula 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 no ano seguinte. Não
obstante o prazo mencionado, incentivamos todas as Sociedades a realizarem
suas eleições ainda neste mês de outubro.
CONVOCAÇÃO CORAL FEMININO
“Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus
enquanto eu viver “
(Salmo 146, verso 2)
A Presidente do Coral Feminino convoca todas as coristas para a reunião de
eleição da Diretoria para o ano de 2020, que será realizada no dia 30 de outubro,
às 21h, em primeira convocação e às 21h30min em segunda convocação com
qualquer número de coristas.
Coloquemos nossas vidas em prol do serviço do nosso Deus.
CONVOCAÇÃO CORAL MISTO
A Diretoria do Coral Misto convoca os seus membros ativos para a reunião
plenária visando a eleição da Diretoria para o exercício de 2020.
Data – 12/11/2019 (terça feira).
Horário – 20h em primeira chamada e 20h30min em segunda chamada.
Devemos nos preparar em oração para este importante evento de nosso Coral.
XXII ENCONTRO DE CASAIS - MAQUINÉ PARK HOTEL
Neste final de semana os casais de nossa Igreja estão participando do XXII Retiro
de Casais no Maquiné Park Hotel em Caetanópolis. Aqueles irmãos participarão
do Culto Vespertino de hoje, dando testemunho do Encontro. Agradecemos ao
Rev. Gustavo Quintela, Preletor especialmente convidado para o encontro.
Oremos em favor das famílias de nossa Igreja.
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ANIVERSARIANTES

20/10
Christyano Lucas Generoso
Marcelo Magalhães Silva Martins
Maria Viana de Souza
Sara Figueiredo Alves
21/10
Everton Moscardini Naves
Izabela Moraes de Lacerda
Zélia Martins Emerick
23/10
Alessandra Siqueira Caquineau
Rebeca Heringer Lisboa de Castro
Virgínia Compart Mascarenhas
24/10
Alexandre Ângelo Silva
Débora Zorzin Gomes
Gabriel Assis Lopes do Carmo
Rafael Nogueira Lima
Wellerson Duarte Neves Oliveira
25/10
Marco Túlio Cerbino Batista
Sérgio Linares Vieira
Zezilda Silva França
26/10
Raquel Pinto Coelho
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Marco Antônio
Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Sem. W. Judson Fialho
4º ano no Seminário / Congregação
Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às
19h30min
Congregação Redenção
Parceria Nossa Missão e
IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180 –
Providência, Belo Horizonte.
Domingo: Culto às 17h
Plantação de Igreja
Cidade de Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57,
bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às
19h30min. Quarta-feira: Estudo
Bíblico – 19h30min
Plantação de Igreja
Cidade de Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais
– JMN - Rua Palmital, 270 – Centro –
Bom Despacho-MG

Quarta-feira: 8h Reunião de oração no
salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!
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CONTA DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

