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Jesus, a razão da nossa história.
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TEMA ANUAL: “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.
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MENSAGEM PASTORAL

CULTO RACIONAL

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas
misericórdias de Deus, que
apresenteis o vosso corpo por
sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus, que é o vosso culto
racional. (Romanos 12.1)
Diante da diversidade de igrejas e
de diferentes formas de culto em
nossos dias, faz-se necessário que
um servo de Deus busque
informações que deem a ele uma
direção segura quanto à forma de
culto que seja agradável a Deus.
O Reformador João Calvino,
quanto à adoração comunitária,
diz que todo conhecimento
verdadeiro, ou sabedoria, está no
conhecimento que o homem deve
ter de Deus e de si mesmo, sendo
que este último é dependente do
primeiro.
Esta ideia está presente em todo o
pensamento do Reformador e no
que diz respeito à adoração pública
não é diferente. Consequentemente, Calvino entendia que o
Culto é lugar de conhecimento de
Deus, então, o andamento deste
deve gerar conhecimento e para
isso seus princípios são extraídos
da Escritura, exclusivamente.
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Este fato é comprovado pela
seguinte declaração do
Reformador: “ainda que cite
muitos textos do Novo
Testamento, da Lei, e dos
Profetas, nos quais se faz expressa
e evidente menção a Cristo, sem
dificuldade, todos eles não
pretendem outra coisa senão
provar que Deus, o Criador do
mundo, nos é manifesto na
Escritura, e o que devemos saber
dele, para que não andemos
dando voltas como que perdidos
buscando outro deus
desconhecido”. Dessa declaração
entendemos que o Culto, e
qualquer outra prática cristã, só
podem transmitir conhecimento
de Deus se forem apoiadas nas
Escrituras, caso contrário seriam
uma mera divagação e não
alcançariam o devido
conhecimento de Deus. Portanto, é
natural a centralidade das
Escrituras no Culto.
Ainda em sua exposição de
Romanos, no capítulo 12, verso 1,
Calvino traz outro princípio
regulador da adoração
comunitária, dizendo: “E se Deus
só é corretamente adorado pelo
prisma de seus mandamentos,

então de nada nos valerão todas
as demais formas de culto que
porventura engendramos, as
quais ele com toda razão
abomina, visto que põe a
obediência acima de qualquer
sacrifício”.
Disso podemos aprender que,
embora o ser humano deleite-se
com suas próprias invenções e com
suas vãs exibições de sabedoria, o
Juiz Celestial, em oposição a tudo
isso, quando nos fala por boca do
Apóstolo Paulo, declara que nosso
culto deve ser racional. Ao
denominar o culto que Deus
ordena de racional, ele repudia
tudo quanto contrarie as normas
de sua Palavra, como sendo mero
esforço insensato, insípido e
inconsequente. Assim, o
Reformador entendia claramente
que o ponto alto do culto era a
pregação da Palavra, pois era o
momento do próprio Deus falar,
por ser ele o autor da pregação,
bem como o responsável por seus
resultados.
Portanto, como Igreja do
SENHOR, devemos nos apoiar a
cada dia na Palavra de Deus para,
por ela, abalizar nossos princípios
e formas de adoração, que devem
todos visar a Glória de Deus e o
crescimento espiritual de sua

Igreja, prestando a Ele um Culto
Racional.
Em resumo, o que o Apóstolo
Paulo está dizendo é: cessem de
viver para si mesmos, vivam para
Deus, devotem todas as ações de
suas vidas ao culto divino, e esse
culto precisa ser racional. Do grego
logiken, pertencente à faculdade
do raciocínio, inteligente, afinal a
Fé não deve invalidar a razão.
Devemos adorar a Deus regulados
pelos seus mandamentos, pois de
nada valerão as formas
engendradas pelo homem,
trazidas para o culto, as quais Deus
abomina, visto que Ele põe a
obediência acima de qualquer
sacrifício, conforme nos diz o
Profeta Samuel (1Sm 15.22).
Não troque o Culto por nada, pois o
Culto é o lugar onde Deus fala com
seu povo por meio de sua Palavra.
Portanto é um lugar de instrução e
edificação e por isso devemos
obedecer à santa instrução do
autor aos hebreus: “Não deixemos
de congregar-nos como é costume
de alguns, antes façamos
admoestações, e tanto mais
quanto vedes que o Dia se
aproxima!” (Hb 10.25).
Rev. Edson Costa Silva
3

SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
“De longe se me deixou ver o SENHOR, dizendo: Com amor eterno eu te amei; por
isso, com benignidade te atraí”. (Jr 31.3)
Sentir o amor das pessoas por nós é muito bom; é gostoso saber que nossos amigos nos
amam, que nossos pais nos amam, que nossos filhos nos amam, que nosso cônjuge nos
ama. Mas todos esses dos quais sentimos o amor são seres humanos, sujeitos às falhas
e decepções. O único que não deixa de nos amar nunca é Deus! O amor dEle é eterno e
leal e mesmo quando fazemos o que lhe desagrada ou deixamos de fazer o que lhe
agrada, Ele demonstra o quanto nos ama com fidelidade quando nos diz que se
confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará e nos purificará. E a maior
demonstração do amor de Deus por nós, se deu na cruz do Calvário, onde Jesus
derramou seu sangue puro, para perdão dos nossos pecados. Sinta o amor dEle neste
dia e deixe esse amor preencher seu coração.
Reunião de Oração Presencial
Terça-feira às 14h30, na Sala da SAF.
Motivos de oração:
- Gratidão pelas bênçãos recebidas;
- Intercessão pelos irmãos que estão doentes, desempregado e enlutados;
- Pelos poderes da Nação, em todos os níveis;
- Pelos Missionários; e
- Pela Liderança e por toda a Congregação da nossa amada Igreja.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo - 20/03: Carlos Galvão, Claudio Murilo, Rodrigo Pitta, Emerson Cunha, Vinicius
Nascimento e Valter Lopes
Reunião de Oração - Segunda-feira –21/03: César
Estudo Bíblico - Quinta-feira – 24/03: João
Sexta Jovem – 25/03: Mateus
Sábado – 26/03: Rubem Pacheco e Saul Nogueira

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE
Convidamos os irmãos que mudaram de endereço ou de número telefônico (fixo e/ou móvel) a
entrar em contato com a Sra. Cristine, Secretária Pastoral, pelo número (31) 3273.7044, para
nos informar. É importante mantermos nosso Rol de Membros atualizado. Agradecemos a
colaboração dos irmãos.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)

SER HOMEM SEGUNDO A BÍBLIA - PARTE 1
A Bíblia é clara ao afirmar que Deus criou o homem (Gn 1.27) e que o fez distinto da
mulher, concedendo-lhe atributos e características particulares que, de forma clara, o
distinguem dela. Mas ainda segundo as Escrituras, tanto o homem quanto a mulher
foram criados por Deus, tendo o mesmo valor, pois não há diferença entre os sexos no
que concerne a relevância e importância diante do Criador.
Assim, começando hoje, gostaríamos de destacar SETE CARACTERÍSTICAS de um
homem segundo as Escrituras, características que devem não somente ser cultivadas,
mas também ensinadas, a fim de que tenhamos famílias e lares ajustados, que
glorifiquem a Deus em todas as suas dimensões relacionais. Primeiramente,
queremos afirmar que ser homem, segundo a Bíblia, é assumir a missão sacrificial,
dada por Deus, de proteger sua mulher.
De Gênesis a Apocalipse a Bíblia nos mostra que um dos papéis do homem é guardar,
proteger e livrar as mulheres do mal. Gênesis nos mostra que o Senhor orienta o
homem a cuidar do jardim e a guardá-lo, onde deveria viver juntamente com sua
mulher, Eva (Gn 2.15). Mas se os homens foram chamados por Deus para cuidar de
suas mulheres e protegê-las, isso inclui cuidado emocional e espiritual. Assim, a
Palavra de Deus não deixa dúvida de que o homem deve preocupar-se com sua esposa,
entendendo que ela é a parte mais frágil da relação, e essa fragilidade não é apenas
física. Por isso o Apóstolo Pedro afirmou, em sua primeira carta, que os maridos
precisam ser sábios no convívio com suas mulheres, tratando-as com honra, como a
parte mais delicada e como coerdeiras do dom da graça da vida, de modo que suas
orações não sejam interrompidas. (1Pe 3.7)
(Texto adaptado do livro “Masculinidade em crise e seus efeitos na Igreja” de Renato
Vargens, Ed. Fiel).
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal! Sejamos firmes,
inabaláveis e PROTETORES de nossas mulheres, Homens Presbiterianos!

CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Por favor
informem os números de seus telefones a algum membro da Diretoria para que
possamos incluí-lo no nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e
programações;
2.Participe de nossas Reuniões de Oração aos domingos, das 17h às 17h30, na Igreja;
3. Convidamos os amados irmãos para intercedermos pelos casais de nossa Igreja ao
longo desta semana; e
4.Convidamos para o Culto na Congregação Nova Suíça, HOJE às 17h30, quando
nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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MARÇO, MÊS DE FESTAS PARA O
PRESBITERIANISMO EM BELO HORIZONTE
Várias Igrejas “filhas” e “netas” de nossa Igreja celebram aniversário neste mês de março. Nosso
Pastor, Rev. Edson, tem atendido a muitos convites para esses momentos festivos, louvando a
Deus pelas bênçãos derramadas sobre os irmãos dessas “filhas” e “netas” da Primeira Igreja.
• No sábado, 05/03, O Reverendo Edson esteve na Igreja da Aliança, Conjunto Santa Maria /
Vila Antena, pregando a Palavra e celebrando seu 17º aniversário;
• No sábado seguinte, 12/03, o Pastor esteve na IP Jardim das Oliveiras, celebrando com os
irmãos o 32º aniversário;
• No domingo passado nosso Pastor pregou a Palavra, celebrando o 107º aniversário da querida
IP de Nova Lima, nossa filha mais velha;
• Neste domingo será a vez de nosso Pastor, juntamente com o Coral Masculino, celebrar o 53º
aniversário da Sétima Igreja, no bairro Vista Alegre.
Louvamos a Deus pela rica história de nossa Igreja, suas dezenas de filhas, outras dezenas de
netas e bisnetas. Em nossa cidade temos o testemunho do poder salvador de Deus, trazendo
para si milhares de eleitos que foram regenerados pelo Espírito de Deus e vieram a se converter
ao Senhor Jesus Cristo. Esta história continua, com muitas e muitas oportunidades de
participarmos da expansão do Reino, que Deus continuará nos concedendo por sua Graça e
Misericórdia.

PARA COLOCAR NA AGENDA: ENCONTRO DA FAMÍLIA, 30/04
Com muita alegria o Conselho agendou nosso “Encontro da Família” no Acampamento
Ebenézer, depois de dois anos sem sua realização, devido à pandemia.
Como o 1º de maio, neste ano, é domingo e em virtude do Acampamento da UPA no feriado 21 de
abril, o Conselho agendou o Encontro para o último sábado daquele mês, dia 30.
Portanto, reservem esta data: 30 DE ABRIL. É O SEU DIA!
Recreação / Esporte / Horas de lazer e comunhão!
Salgados, doces e frutas para você. Churrasco irresistível...
Ônibus Especial, com saída da porta da Igreja às 7h30 e retorno às 16h.

UMP - CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA
O presidente da União de Mocidade Presbiteriana (UMP) da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, Vinicius Alves dos Santos, convoca a sociedade para a primeira reunião plenária
do ano de 2022, a realizar-se no sábado, 26/03, na sala da UMP, às 16h, em primeira
convocação, havendo quorum de metade mais um de sócios, e em segunda convocação às 16h30,
com número mínimo de um terço dos sócios. Na oportunidade abordaremos e deliberaremos
sobre as atividades do primeiro semestre, arrolamentos e desarrolamentos de membros,
prestação de contas do caixa da sociedade. Se você ainda não é sócio, mas deseja ser arrolado,
participe também. Sejamos pontuais!
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CONFERÊNCIAS 2022
Embora saibamos que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios
vem do SENHOR (Pv 16.1), estamos confiando em Sua misericórdia e programamos para este
ano algumas Conferências, no desejo de proporcionar crescimento espiritual para nossa Igreja,
louvando o Nome do SENHOR por nos dar tão rica e abençoada oportunidade.
A primeira Conferência, CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA, acontecerá no último final de semana
deste mês, mercê de Deus. Os Preletores serão o Rev. Juarez Marcondes Filho, Secretário
Executivo da IPB e Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Curitiba (PR) e o Rev. Danilo
Alves Rocha, Professor do nosso Seminário e Pastor da Igreja Presbiteriana Central de Palmas
(TO).
Tema da Conferência: "FORTALECENDO OS LAÇOS DA FAMÍLIA PACTUAL"
Data e Horários:
Sábado, 26/03, 19h30
Preletor: Rev. Juarez Marcondes Filho
Domingo, 27/03, 8h, 9h30 e 11h
Preletor: Rev. Juarez Marcondes Filho
Domingo, 27/03, 19h
Preletor: Rev. Danilo Alves Rocha
Certamente será uma grande bênção!
Ore por esta Conferência e para que o SENHOR nos permita realizar as demais e convide
pessoas do seu círculo de amizade para estes eventos.
CORAL DA IGREJA
A Diretoria do Coral faz um convite muito especial a você, que ama cantar: participe do Coral,
cante louvores, sirva ao Senhor com alegria, coloque esse dom que lhe foi dado por Deus a
serviço Dele.
Seu coração vai se alegrar com a agradável e prazerosa convivência entre irmãos por louvar a
Deus, que é o único digno de toda honra e glória, por aprender cânticos espirituais que elevam a
alma, por aprender mais da Palavra de Deus, de forma cantada! Os ensaios acontecem às terçasfeiras, das 20h às 22h, no Templo. Quer viver feliz? Cante e louve ao Senhor!
Vozes masculinas são extremamente bem-vindas! Não deixe de experimentar essa alegria
indizível, que é a de render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome.
PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal a pontualidade também é uma forma de servir ao
Senhor, principalmente nas coisas concernentes à adoração pública. Procure chegar antes dos
horários dos Cultos, utilizando os minutos que os antecedem para se preparar em oração para
este serviço santo e então dedicar-se a Deus de maneira conveniente.
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SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a seguir os
horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 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
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.

BUSCANDO A GLÓRIA DE DEUS NA PREGAÇÃO DO EVANGELHO
Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Escritura, faz
dele a base do sermão e o aplica à vida das pessoas. Na pregação expositiva o pregador diz o que a
Bíblia diz e não usa o texto como pretexto para dizer o que quiser. Em outras palavras, um
sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua relevância
para a vida dos ouvintes. Isso significa que um sermão expositivo não precisa focar apenas em
um ou dois versículos, mas sim na passagem como um todo, sem confundir seu ponto principal.
Em nossa Igreja primamos pela pregação expositiva da Santa e Bendita Palavra de Deus.
Nossos Pastores têm se esmerado no preparo dos Sermões a serem pregados do púlpito de nossa
Igreja, verdadeiramente motivados em anunciar as boas novas, promover santidade, buscar a
glória de Deus e a edificação da Igreja. Assim, somos desafiados pela Palavra a alinhar nossas
esperanças espirituais, sonhos e motivações para que agrademos a Deus e influenciemos outras
pessoas de modo correto, pregando a verdade eterna, buscando a glória de Deus e a edificação de
seu povo.
Que o SENHOR nos abençoe e que a Igreja, ao ouvir as exposições bíblicas domingo após
domingo, cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a
glória, agora e no Dia Eterno. Amém!

LIVRARIA DA IGREJA
Nossa Livraria tem como objetivo a divulgação da boa literatura bíblico-reformada e por esta
razão você não encontrará uma miscelânea indiscriminada de títulos. Se você deseja ler aquilo
que é edificante, bíblico e que traga verdadeiro alimento para sua alma, então temos o que lhe
oferecer.
Nossa Livraria retoma suas atividades, aos domingos, nos seguintes horários:
- Das 10h30 às 10h55;
- Das 18h30 às 18h55; e
- Após o culto das 19h.
Procure a Livraria de nossa Igreja e boa leitura.
8

9

10

ANIVERSARIANTES
20/03
Geovanna Moreira de Abreu
Helmut Alexander Riegg
Isabela Machado da Silveira
José Paulo dos Santos
Marco Antonio Queiroz Cassete
Natalia Braz Cota
21/03
Ana Carolina Cunha Silva
Bruna Furtado da Fonseca
Procópio Cardozo Neto
Rosilene Tavares Pereira
Waldir Dias Duarte
22/03
Lídia Campos Gomes Boy
Letícia Araújo Ribeiro
23/03
Antônio Pereira dos Santos
Marise Bernardes Falcão
24/03
André Assis Lopes do Carmo
Gabriel Alexandre Terra Almeida
Gabriela Ribeiro Soares de Azevedo
Graciele de Paula Teixeira Gerlach
Lara Cifuentes Dutra Tostes
Lucas Fonseca Rodrigues
25/03
Dislene Nice de Assis
Orlando de Sousa Fonseca
26/03
Angela Maria da Silva Barbosa Gonçalves
Anna Kelita Gonçalves Garcez
Cleunice Crispim da Costa
Isandra Raasch Loureiro
Juliana Campos Brasileiro
Lucinéia Rodrigues de Oliveira
Matheus Oliveira Baêta
Thiago Matias Brey Gil
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
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
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

