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MENSAGEM PASTORAL

ADORAÇÃO NO CATIVEIRO DA PANDEMIA
Com praticamente o mundo inteiro
submetido a restrições de mobilidade e de
aglomeração pública, medidas adotadas
para diminuir a força de contágio da
COVID-19 nesta pandemia, mas que
denotam sensibilidade e generosidade por
parte dos que se submetem a essas
limitações, a Igreja do Senhor tem cumprido
a Lei Moral, demonstrando amor ao próximo
quando também se sujeita a essa situação,
ao suspender a adoração coletiva. Porém,
temos sentido falta do Culto público. Mas
Deus não nos ordena adorá-lo com outros
irmãos? Como resolver tal impasse?
Vejamos, neste artigo, uma reflexão sobre a
adoração a Deus conforme Ele nos orienta
em sua Palavra.
Há três modalidades de culto, conforme sua
natureza pessoal ou presencial, a saber:
individual, familiar e eclesiástico, dois deles
domésticos (individual e familiar) e um
público (eclesiástico), sendo distintos os
agentes desses momentos de culto.
Enquanto os cultos privados acontecem no
âmbito familiar, o culto público é a
celebração da Igreja visível em um ato
conjunto e corporativo de adoração a Deus.
Sem entrar na discussão detalhada a
respeito dos meios tecnológicos que podem
ser usados no culto público para se alcançar
aqueles que por diversos motivos estão
ausentes dessa celebração, não se pode
negar a necessidade essencial da atuação
coletiva conjunta e presencial da Igreja
nesta tarefa, pois somente desta maneira a
ministração dos sacramentos (Ceia e
Batismo) pode ser realizada para a
concretização da ação coletiva, quando o
Corpo visível de Cristo, sua igreja
professante, repete os atos de celebração
sacramental da Santa Ceia, por exemplo,
numa reunião que inclui olhar pela fé o
nosso Redentor e celebrar a redenção
recebida graciosamente, junto com outros a
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quem ele tornou parte da sua família,
repartindo o pão e o vinho, entregues pelos
Oficiais da Igreja e em proximidade física,
que atestam a realidade divina da sua
Igreja. Tais aspectos, a Ceia e o culto da
Igreja como povo remido, são presenciais
somente, não sendo condizente com a
natureza da Igreja, de per si, uma reunião
virtual.
Contudo, os aspectos mais privados da
adoração se dão na família e no indivíduo. É
sabido que, desde a Lei de Moisés, tais
instâncias mais privadas compunham a
adoração do povo de Deus, em conjunto
com a adoração coletiva, naquela época
centrada no Templo, ou antes deste, no
Tabernáculo.
A Páscoa, por exemplo, uma das festas
cívico-religiosas mais importantes do
judaísmo, era celebrada em família e assim
lemos as orientações bíblicas para a
instrução, meditação e adoração nas
esferas familiar e individual, o que
categorizamos como o Culto Doméstico
(familiar) e o Culto Individual (hora tranquila)
(Dt 6 e Sl 1). É do conjunto destas ações de
adoração que vem a vitalidade plena para a
expressão litúrgica da Igreja, mas nem
sempre conseguimos exercer todas as
atividades, sendo comum que uma dessas
áreas seja mais forte do que outra. Desta
forma, é compreensível que a Igreja priorize
a forma coletiva de culto, porque é o ponto
máximo da adoração cristã e quando, por
algum motivo, somos privados deste
convívio e participação, sentimos o impacto.
No entanto, precisamos lembrar que não
estamos desamparados ou desassistidos
por Deus no seu cuidado pastoral, nem
mesmo na prática da adoração, pelo fato de
não estarmos adorando coletivamente de
forma presencial.

Com a suspensão das aglomerações
públicas nestes dias de pandemia, restanos como recurso providencial de
celebração litúrgica para a manutenção e
difusão da fé bíblica, outros dois recursos de
adoração, mas não menos importantes que
o culto congregacional, a família e o
ambiente doméstico. Especialmente nestes
dias devemos valorizar e cultivar a prática
da adoração privada, mantendo o coração
aquecido, oportunidade que devemos
aproveitar para desenvolver áreas muitas
vezes pouco trabalhadas em nossa vida.
Assim como as sinagogas e as celebrações
familiares foram ambientes que nutriram a
fé e a adoração dos judeus enquanto eles
estavam privados do Templo e encontros
secretos e em pequeno número em tumbas
e lares foram (e ainda o são em alguns
contextos) verdadeiros oásis para adoração
e edificação espiritual dos cristãos quando
eles tinham restrições para reunir-se em
adoração pública, nós também não só
nutrimos o nosso coração com a adoração
familiar ou individual, mas também damos
testemunho público da vitalidade da nossa
fé como uma experiência espiritual genuína,
não uma dependência exclusiva de serviços
institucionais, pois estes estão a serviço da
Igreja e não o contrário, a exemplo do
sábado.

(oração e cânticos), unindo a instrução
bíblica à sua adoração particular, enquanto
seguimos privados do convívio social e,
portanto, sem condições de oferecer a Deus
o culto coletivo da Igreja. Os Pastores da
Igreja também têm buscado oferecer vários
recursos adicionais, assim como alguns
professores do Departamento Infantil da
nossa Escola Dominical, de tal forma que,
aulas, palestras e áudios com breves
reflexões bíblicas estão à disposição dos
irmãos para nutrirem suas mentes e
corações. Façamos bom proveito destes
recursos, assim como do contato particular,
em conversas por telefone ou pelo
WhatsApp para uma palavra de
aconselhamento ou oração.
Que a graça divina nos assista nestes dias
de provação, quando temos excelentes
oportunidades de experimentar uma maior
dependência de Deus, fortalecendo-nos
ainda mais na sua graça, mesmo que sem o
privilégio da adoração coletiva e presencial.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

Desta maneira, a Equipe Pastoral da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte tem estimulado os seus membros
a fazerem uso do Culto Doméstico, tanto na
esfera familiar, quanto individual, como
prática de adoração para alimentar a fé dos
irmãos nestes dias de isolamento social.
Orem, leiam a Escritura Sagrada, cantem
louvores ao Senhor, façam uso de variadas
formas de instrução e intercessão. Com o
propósito de auxiliar os irmãos, oferecemos
a transmissão ao vivo das mensagens
dominicais no horário habitual dos cultos,
recomendando que nos lares, à medida do
possível, antecedam a audição do sermão
com as etapas devocionais domésticas
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." (Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Mateus, cap. 26, verso 41)
Reunião Plenária Virtual dia 06.05, às 14h30
Marque na sua agenda: Reunião Plenária, conforme nosso cronograma, nos
moldes da última Reunião Departamental conjunta. Esta tem sido a maneira
de mantermos nossos momentos de comunhão com nosso Deus e de nos
conectarmos como Sócias da SAF.
Reunião de Oração, dia 05.05 (terça-feira), 8h30 e 14h30.
Queridas irmãs,
Mais uma vez, após avaliação do Conselho de nossa Igreja e em obediência
às autoridades governamentais, foi prorrogada a suspensão das atividades
presenciais da Igreja. Portanto, continuaremos mantendo nossa Reunião de
Oração nos moldes anteriores.
Listamos abaixo motivos de oração para o mês de maio, mês do Lar:
• pelas famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação para os
pais na educação cristã de seus filhos e na formação de cidadãos
comprometidos com a Palavra;
• pelos juventude 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;
• pelo consolo aos enlutados e familiares;
• pelos nossos projetos de ação social, congregações e parceiras;
• agradecendo a Deus seus livramentos, seu cuidado, suas misericórdias,
suas bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias e nossa Igreja;
• pelos nossos governantes, para que Deus os ilumine na adoção de medidas
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da
saúde e dos serviços essenciais, que estão na linha de frente no socorro e
cuidados à população; Outros pedidos de oração que poderão ser postados no
grupo de whatsapp, de preferência, até às 8h da manhã de terça feira.
Leiamos, para nossa meditação:
A Oração – "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." (Mt 26.41)
Todos os povos, em todos os tempos, qualquer que seja sua religião, creem
em um Ser supremo que ouve suas preces.
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Primordialmente a oração é a busca da comunhão com Deus; é quando
apresentamos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de
seu Espírito, confessando nossos pecados, reconhecendo suas
misericórdias, com gratidão (adaptado do Catecismo Maior de Westminster).
A oração não é uma técnica de manipulação da divindade, não é uma questão
de forma, de método ou posição física. A oração é sim uma atitude, um estilo de
vida.
A oração não obriga Deus a dar aquilo que o crente pede, nem o fato de ele
ouvir nossas orações significa que a resposta seja sempre afirmativa. Assim,
há condições a observar nas orações, pois é necessário:
1- Deixar o pecado - Deus condenou o culto hipócrita do povo de Israel:
"...quando multiplicais as vossas orações, não as ouço..." (Is. 1.15).
Encontramos também em 2 Cr 7.14, um texto que fala da necessidade de
abandonarmos o pecado: "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...".
2- Orar com fé – Tiago nos ensina a pedir com fé, confiando no Senhor (Tg.1:
5-7), mas cautelosamente afirma: "Muito pode, por sua eficácia a súplica do
justo" (Tg.5.16), mostrando que muito pode, mas nem tudo pode. Deus é o
Deus do impossível, mas não é Deus dos absurdos. Cuidemos para que
saibamos pedir de acordo com a vontade de Deus.
3- Aprender a orar - Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. A
oração para ser ouvida precisa de aprendizado. Tiago dizia às tribos dispersas
de Israel: "pedis e não recebeis, porque pedis mal" (Tg. 4.3). Frases de efeito,
decoradas, não serão ouvidas, pois a oração dever ser condicional: "seja feita
a tua vontade". Deus não aceita imposições, nem nossa vontade pode moldar
a Dele.
4- Perseverar – A Bíblia nos recomenda perseverar. Paulo ensinava aos
romanos "regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na
oração, perseverantes." (Rm12.12), e aos colossenses: "Perseverai na
oração, vigiando com ações de graças" (Cl.4.2).
Lembremo-nos que a oração, de todos nossos oferecimentos a Deus, é o
único que ele guarda em vaso de ouro: "e, quando tomou o livro, os quatro
seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as
orações dos santos," (Ap.5.8)
(Extraído e adaptado do artigo de Talita de Almeida Montenegro, Saf da IP
Riachuelo, Rio de Janeiro RJ.SAF em Revista, Jul/Ago/Set 2002,)
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Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 05 de maio, 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.

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)
Louvamos a Deus pela maturidade de nossa Igreja, evidenciada no
entendimento do assunto ao longo dos anos. Nestes dias de restrições e
isolamento social, a Igreja tem demonstrado zelo e alegria em contribuir com
Dízimos e Ofertas, permitindo-nos continuar sustentando diversos ministérios,
em nossa cidade, no Brasil e no mundo, cumprindo o mandamento do Senhor
da Igreja no Evangelho segundo Mateus, cap. 28, v. 19-20. Neste período sem
os Cultos Públicos Presenciais no Templo, os Dízimos e as Ofertas deverão ser
depositados nas contas bancárias da Igreja conforme indicação abaixo:
Banco 033 SANTANDER:
Ag. 4275, Conta Corrente 13.000405-3
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255, Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23.
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JUNTA DIACONAL (JD)
"Confia no SENHOR e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade."
(Salmo 37.3)
A Junta Diaconal leva ao conhecimento da Igreja o que foi realizado até o mês
de abril. Além da continuidade do Plantão Dominical, em escala reduzida,
destacamos as seguintes atividades, algumas delas atividades realizadas
antes da decretação da quarentena por conta da pandemia da COVID-19:
- Visitas a necessitados, enfermos, viúvas e enlutados;
- Ajuda permanente a quatro famílias e dois membros com cestas básicas e
medicamentos;
- Doação de móveis e eletrodomésticos;
- Transporte de membros para o Culto;
- Manutenção da sala de Primeiros Socorros;
- Elaboração de formulário/banco de dados para Atendimento Social;
- Capacitação Espiritual: entrega do livro "Quando Pouco é o Bastante" a todos
os Diáconos e Pastores da Igreja.
Temos contado com a preciosa ajuda da Sociedade Auxiliadora Feminina
(SAF), motivo de nossa gratidão e louvores ao nosso Deus.
Próximos passos a serem dados, pela graça de Deus:
- Elaboração de Manual para o exercício da misericórdia com princípios
bíblicos e práticos;
- Trabalhos de atendimento em parceria com a assistente social Daisy Dias
Lopes, membro da nossa Igreja;
- Doação de oito sacos e três caixas de roupas a três entidades assistenciais
que serão entregues pela nossa irmã, D. Zulmira.
Neste momento de pandemia, sabemos que alguns irmãos têm necessidades
materiais, como dificuldades de locomoção para diversas atividades, como ir
ao supermercado ou farmácia, notadamente os irmãos do chamado "grupo de
risco".
Se você conhece algum irmão que precise de ajuda, entre em contato
conosco. Colocamos os telefones dos membros da Diretoria da JD à
disposição:
Presidente: Rodrigo Pitta - (31) 98448-8332
Vice Presidente: José Luiz Espeschit - (31) 98734-6564
Secretário: Hildemar Falcão Neto - (31) 98306-1584
Tesoureiro: Tiago Muzel - (31) 99464-2652
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COMUNICADO AO REBANHO DA PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
OFÍCIO 05/2020
Belo Horizonte, 29 de abril de 2020
"Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do
SENHOR, que fez o céu e a terra". Salmo 121.1-2
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH), em virtude do
cenário de continuidade de propagação da COVID-19, após ouvir novamente o parecer
de médicos e diante do Decreto Municipal vigente, ponderando sobre manter a
suspensão das atividades presenciais de nossa amada Igreja, no propósito de continuar
contribuindo com a sociedade para minimizar o pico da contaminação, promover o
achatamento da curva pandêmica e zelar responsavelmente pela saúde dos irmãos,
DECIDE:
• PRORROGAR a suspensão das atividades presenciais da Igreja, reiterando a verdade
de que o Templo está fechado, mas a Igreja, como Corpo Vivo de Cristo, continua aberta,
atuante, proclamando a Poderosa Palavra de nosso Deus com poder e glória;
• Elaborar estudos para o retorno das atividades presenciais, observada a legislação que
venha a disciplinar o relaxamento da quarentena;
• Autorizar o retorno dos colaboradores às atividades administrativas, com a rigorosa
observância de cuidados higiênicos, a partir de 04/05, excetuados aqueles que compõem
o chamado "grupo de risco";
• Acompanhar semanalmente a evolução do cenário atual para possíveis alterações das
medidas aqui elencadas;
• Reiterar as recomendações quanto aos dízimos e ofertas depositados nas contas
bancárias da Igreja, louvando a Deus pela forma zelosa como os irmãos têm contribuído
para a obra do Senhor, pois tal fidelidade nos permite continuar
sustentando nossos diversos ministérios que promovem a propagação do Evangelho do
Senhor Jesus em nossa cidade, no Brasil e no mundo;
• Recomendar que os irmãos continuem seguindo as orientações das autoridades da
área de saúde quanto às precauções higiênicas, mantendo o máximo isolamento social
para evitar contrair a enfermidade ou contribuir para o seu alastramento;
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• Renovar a conclamação aos irmãos para que continuem ORANDO pela contenção
dessa moléstia no Brasil e no mundo, pelas autoridades de nosso país, pelos cientistas na
busca de uma vacina para debelar essa doença, pelos profissionais da área da saúde e
serviços essenciais, pela Igreja no seu testemunho e pelo Conselho da PIPBH no
acompanhamento da situação e tomada de decisões;
• Declarar nossa confiança no Deus Eterno, Criador e Mantenedor da vida, SENHOR
Soberano e Todo Poderoso que controla todas as coisas, e faz com que elas cooperem
para o bem de seus filhos.
Finalmente irmãos, louvamos a Deus pela forma gentil e compreensiva que a Igreja tem
se portado nestes momentos de tribulações, mantendo-se perseverante na oração e com
os olhos fixos para além dos montes, onde encontramos o fiel guarda de Israel, aquele
que não dormita nem dorme (Sl 121). A Ele a glória e o louvor, agora e no Dia Eterno.
Amém!
Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
"JESUS, a Razão da Nossa História".

ANIVERSÁRIO DO REV. EDSON
"E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século" (Mt 28.20)
Nosso querido pastor, Rev. Edson, está completando neste domingo mais um ano
de vida, em meio a uma realidade totalmente atípica para a nossa geração.
Sabemos que o pastor é vocacionado para estar perto do rebanho, ministrando a
cada ovelha, fazendo visitação nas residências, orando em hospitais,
aconselhando na Igreja, dirigindo os cultos públicos. Mas o momento, de acordo
com a soberania do nosso Pai Celeste, não permite isso. Entretanto, nossa Igreja
se sente sustentada e amparada pelo nosso Deus, mesmo em meio a tribulações. A
Sua promessa registrada no evangelho de Mateus se cumpre em todos os
momentos de nossas vidas.
O Rev. Edson tem sido incansável em interagir com os membros da Igreja, mesmo
que remotamente. Suas mensagens e ministrações diárias nos tem proporcionado
o consolo de Deus, ressaltando a Sua bondade e nos trazendo a esperança de que,
em breve, voltaremos a cultuar a Deus conjuntamente.
Louvamos a Deus e rogamos pela vida e ministério do nosso pastor, para que ele
continue sendo um instrumento dócil nas Suas mãos, visando sempre promover a
santificação e o crescimento espiritual de nossa amada 1ª Igreja Presbiteriana de
BH.
Pb. Giovani Lenza – Vice-presidente do Conselho
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ANIVERSARIANTES

01/05
Ana Lua Hauck Iacomini
André Luiz da Silva de Figueiredo
Camilla Falci Grassi
Maria Lina Klem Fernandes
Samuel Soares Bandeira
02/05
Fabiana Chamon de Moura
Júlia Peixoto Gibram Silva
Victória Olívia Araújo Vilas Boas
03/05
Rev. Edson Costa Silva
Luís 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
09/05
Darlene Mara de Oliveira Barreto
W. Judson Rosa do Nascimento Fialho
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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
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