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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

O PRIVILÉGIO DE SER MÃE
Vivemos em uma sociedade que procura
ignorar os papéis dados por Deus ao
homem e a mulher em nome de uma
pretensa "igualdade", de forma insistente e
às vezes intimidatória. Ao fazer isso, os
conceitos mundanos procuram roubar as
peculiaridades com as quais Deus
contemplou ao homem e à mulher no
desempenho de seus respectivos papéis e
propósitos para os quais foram criados. É
preciso repetir o princípio básico tão
importante para o entendimento desse
assunto: "homem e mulher são iguais em
essência, ambos criados à imagem e
semelhança de Deus, porém, diferentes
quanto aos papéis".

milagre da concepção, pense no milagre da
gestação! Sem dúvidas a mulher é uma
privilegiada por Deus por trazer vida ao
mundo e por isso a primeira mulher recebeu
o nome de Eva, que significa literalmente
"vida", para que seu nome expressasse a
esperança de Adão na promessa de Deus
(Gn 3.20)

À mulher foi dado por Deus o privilégio de
ser mãe e por isso a mulher cristã precisa
ser vigilante e tomar muito cuidado para não
se deixar influenciar por conceitos errôneos
de uma sociedade sem Deus, que tenta
apagar a beleza e a importância da
maternidade, já que gravidez e filhos, no
conceito da sociedade de hoje, muitas
vezes são considerados empecilhos para o
sucesso profissional. Deste modo, muitas
meninas são educadas para se tornarem
profissionais de sucesso, porém, o preparo
para ser mãe, para administrar o lar, acaba
ficando em segundo plano, como se essa
atividade fosse de menor importância e só
houvesse valor na busca por uma carreira
que não seja a doméstica, deixando de lado
ou postergando ao máximo a maternidade.

Lemos em Pv 31.27-28 algo sobre a mulher
virtuosa: "Ela não tem preguiça e está
sempre cuidando da sua família", "os seus
filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu
marido a elogia". Nossa cultura, e por
consequência muitos maridos, não reconhecem o importante trabalho que faz a
mulher ao cuidar da casa e da criação dos
filhos. Entretanto, homens de Deus sabem
que este é o trabalho mais precioso que
vocês mulheres podem fazer! Se for
necessário que a mulher trabalhe fora de
casa, Deus não a proíbe e é nobre apoiar o
marido no sustento da família. A mulher
virtuosa de Pv 31 era uma empreendedora,
porém, minhas irmãs, não se esqueçam de
que seu trabalho mais importante, primário,
é cuidar dos filhos que Deus lhes tem
confiado, exercer o papel de uma
verdadeira auxiliadora e mãe, instruir as
mais jovens a serem honestas, boas donas
de casa, sujeitas aos maridos. Ao fazer tudo
isso, saibam que vocês contribuem para
que a Palavra de Deus não seja difamada,
ou seja, desacreditada publicamente (Tito,
cap. 2, versos 3 a 5).

Mas a mulher cristã, que tem Jesus no
coração, não se deixa moldar por conceitos
do mundo. Ela sabe, pela Palavra de Deus,
que é uma privilegiada e que deve ser
preservada através de sua missão de ser
mãe (1 Tm 2.15). Nada substitui esse
grande privilégio dado por Deus, pois ser
mãe é receber a honra de refletir o próprio
Deus em seu poder criativo. Pense no

Que neste dia especial tenhamos a
sabedoria de Deus para, como maridos e
filhos, reconhecermos o alto valor de nossas
esposas e mães, e assim como o autor
sacro do Hino 397 do Hinário Novo Cântico,
cantarmos, com alegria: "É grande o bem
que na alma tem quem pode alguém chamar
de mãe". Para você que ainda tem o
privilégio de ter sua mãe, valorize-a e
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busque na força do Espírito cumprir o quinto
mandamento: "Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR, teu Deus, te dá" (Ex
20.12).
Queridas mães da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, alegremse e a exemplo de Ana, orem em favor de
seus filhos e descansem na providência
divina. No Dia das Mães precisamos mais
do que nunca exaltar a maternidade e dizer
às mães que vocês são privilegiadas por
Deus.

Parabenizamos a todas vocês por seu dia e
desejamos que cada uma continue
desempenhando seu papel com sinceridade de coração, para que seus filhos mais
tarde possam lembrar da fé sem fingimento
que habitou vossos corações e que seja
essa fé a deles e dos seus netos (2Tm 1.5).
Que Deus lhes dê muita sabedoria para que
vocês sejam "mães de oração", mães
segundo o coração de Deus! Parabéns
queridas Mães! Que Deus as abençoe hoje
e sempre! Amém e amém!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
MÊS DO LAR
Dia das Mães
Queridas irmãs, no segundo domingo de maio comemoramos o "Dia das
Mães". Deixamos aqui registrado nosso carinho, apreço e reconhecimento
pelo trabalho das mães de nossa SAF e de nossa amada Igreja, na construção
de lares tementes a Deus e na formação de filhos cristãos e cidadãos
conscientes. Que nosso Deus as cubra de bênçãos nesse mister e as
fortaleçam com suas ternas misericórdias!!!
PRECE PELOS LARES
Deus, dá-nos lares…
Lares cujos pais desempenham seu dever, com sacerdotal devoção.
Lares, cuja alegria tenha o brilho de longo alcance.
Lares que saibam conservar-se isentos da corrupção do mundo.
Deus, dá nos lares…
Lares cujas mães sejam rainhas do amor.
Lares, onde os pais educam os filhos no temor do Senhor.
Lares que sejam uma razão constante da juventude que neles cresce.
Deus, dá-nos lares…
Lares onde existe fé em Deus para a solução de problemas.
Lares, cujos filhos desabrochem e floresçam como lindas e perfumadas flores.
Lares que sejam um aconchego de luz em doce santificado retiro.
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Deus, dá nos lares…
Lares, onde a Palavra de Deus seja amada, ensinada e vivida.
Lares, com o espírito de Cristo no pensamento da família.
Lares que aqui na terra, sejam um reflexo do céu.
(transcrito da SAF em Revista – 2o. Trimestre. 2006)

Reunião de Oração
Terça-feira, dia 12 de maio, 8h30 e 14h30, realizaremos nossa Reunião de
Oração Virtual como nas semanas anteriores, mercê de Deus.
Motivos de oração no Mês do Lar:
- pelas famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação para os
pais na educação cristã de seus filhos e pela formação de cidadãos
comprometidos com a palavra;
- pelos jovens de nossa Igreja, pois neste mês comemoramos o "Dia do Jovem
Presbiteriano";
- pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
- pelas sociedades internas;
- pela recuperação dos enfermos e pelo consolo aos enlutados e familiares;
- pelos nossos Projetos de Ação Social, pelas Congregações e Parcerias;
- agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
- pelos nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da
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saúde e dos serviços essenciais que estão na linha de frente no socorro e
cuidados à população;
Outros pedidos de oração podem ser enviados para o grupo de WhatsApp,
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
Leiamos, para nossa meditação:
"Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer
em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e o apanham,
lançam no fogo e o queimam." (Jo. 15. 5-6)
Refletindo:
Como sabemos, estamos vivenciando um tempo que jamais imaginávamos
viver. A parada obrigatória a que fomos submetidos é uma excelente
oportunidade para reflexão sobre vários pontos de nossas vidas. Em nossa
Reunião de Oração desta semana usaremos um exercício para olharmos
dentro de nós e verificarmos nossos acertos, nossos erros, o que fizemos de
melhor, aquilo que temos dificuldades para alcançarmos uma visão mais
ampla a respeito de vários itens que nos envolvem e o que podemos fazer para
melhorar, crescer, confiadas nas promessas do nosso Deus. Responda às
perguntas seguintes, no seu interior:
- Tenho orado sem cessar ou me esquecido de orar (I Ts.5.17)? A oração é a
respiração da alma. O crente deve manter um contínuo espírito de oração.
"Orai sem cessar" não significa estar sempre sussurrando orações, pois o
termo traduzido por "sem cessar" não quer dizer fazer continuamente, mas sim
"voltar a fazer constantemente". Alguma coisa tem tomado o lugar da oração
em sua vida?
- Sou o sal que dá sabor ou sal insípido (Mt.5.13)? Somos chamadas a impedir
ou retardar a corrupção e queda do mundo. Cada uma de nós, como discípulas
de Cristo, devemos ser o sal da terra, que preserva e dá sabor. Tenho
preservado os valores cristãos e transmitido esses valores àqueles que me
cercam?
- Estou edificando minha casa sobre a rocha ou sobre a areia (Lc 6: 46-49)?
Chamar Jesus de "Senhor" é afirmar que ele deve ser obedecido. Tenho feito o
que a palavra de Deus ordena? Se pratico a palavra de Deus nada pode me
abalar, mas se a ouço e não a pratico, qualquer coisa pode me derrubar.
Irmãs, a palavra de Deus sempre nos confronta e estimula a uma vida mais
piedosa e santa na presença do Senhor. Que esta pequena reflexão nos alerte
a olhar dentro de nós mesmas e ajustar a nossa direção para o autor e
consumador de nossa fé. (Continua na próxima semana)
5

(Extraído e adaptado do artigo de Leila Judite dos Santos Reis, Secretária de
Espiritualidade da CNSAF, SAF em Revista, Ano 64, Out/Nov/Dez.2018)
Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, 12/05, estaremos reunidas de
forma virtual, conforme abaixo:
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
Não nos esqueçamos de que podemos orar individualmente ou em duplas, via
telefone, com uma de nossas irmãs de Departamento, ou ainda formar um
grupo no Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência.
Além disso podemos fazer vídeo chamadas para até oito irmãs ao mesmo
tempo, pelo WhatsApp.
Com gratidão,
Rosane Arumáa – Presidente.

ANIVERSÁRIO REV. EDSON - GRATIDÃO

"Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga ao seu
santo nome". (Sl 103)
Queridos irmãos! Quero agradecer as inúmeras manifestações de amor,
carinho e consideração que recebi por ocasião de meu aniversário no último
dia 03 de maio. Louvo a Deus por todos os telefonemas e mensagens de
felicitação.
Estas manifestações vêm como um bálsamo suavizador e como um incentivo a
continuarmos nossa peregrinação olhando tão somente para o autor e
consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que o Senhor doador e mantenedor da vida recompense a cada um dos
irmãos com bênçãos dadivosas dos altos céus. Em Cristo, do pastor e
conservo, Rev. Edson Costa.
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
"Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da
justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não
somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda". 2Tm 4.7-8

Nossa Igreja se solidariza com a amada família do Rev. José João de Paula
chamado repentinamente à presença do SENHOR na última quinta-feira, dia
07/05/20 em Patrocínio onde residia. Tive a honra de conhecer o Rev. José
João nos anos iniciais de seu ministério, década de 80, pastoreando as Igrejas
de Carmo do Paranaíba e Ibiá, no interior de nosso Estado. Já em nosso
querido Seminário RDNE a convivência foi mais intensa nos 4 anos do curso
teológico. Ali conheci o mestre, Homem de Deus, crente piedoso, que trazia em
suas palavras duas bandeiras especiais e fervorosas, ORAÇÃO E MISSÕES.
Sua vida piedosa de fácil reconhecimento influenciou a muitos. Suas aulas no
Seminário eram como um "culto ao SENHOR". Nossa gratidão a Deus se
expressa através de saudosas memórias como alguns destes exemplos
mencionados acima, frutos de marcas de um verdadeiro servo do SENHOR,
um servo pregador da Palavra, cheio do temor de Deus, características de um
verdadeiro redimido do SENHOR. Vai à frente de nós e já goza das delícias
eternas preparadas para aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Nossa
solidariedade se expressa através de nossas orações em favor de sua distinta
família, nossa querida irmã Suely, filhos, netos e demais familiares. Nestas
breves e simples palavras, expressamos os nossos sinceros sentimentos,
rogando ao Senhor, Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação que
suavize a dor da separação com seu bálsamo de consolo.

PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
"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. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus
ouvidos à oração que se fizer neste lugar". (2Cr 7.14-15)
Mesmo sendo Deus soberano, também escolheu agir por meio das orações do seu
povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a
promessa de Deus é: "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra". Os grandes
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja, sendo o
derramamento do Espírito sempre precedido pelas orações, vindo em resposta a
elas. Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. Que
sejamos despertados para oração humilde, fervorosa e perseverante. Oremos sem
cessar.
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PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
ROL DE MEMBROS - MAIO 2020

MEMBROS POR FAIXA DE IDADE
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ANIVERSARIANTES

10/05
Carlos Gustavo Galvão
Fernando Horácio Alves de Rezende
Mariana Lourenço de Souza Fleming
11/05
Abisague Heringer L. P. de Azambuja
12/05
Cláudio Murilo Viana Gomes
Giovana de Souza Mendonça
Helen Bernardes Ferreira Cunha
Júlia dos Santos Pessôa
13/05
Eliane Luiza Martins
Hildemar Rodrigues Falcão Neto
Mirian Regina Machado
14/05
Cassiano Nunes Barbosa
Eugênia Maria Laguardia
Giuseppe Terenzi de Oliveira Santos
15/05
Djalma Pedro de Alcântara
16/05
Eder Pereira Freitas
Maria Aparecida Gomes de Melo
Paulo Felipe dos Santos Pessôa
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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:
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)
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!

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

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
11

