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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

A SOBERANIA DIVINA
"Reina o SENHOR. Revestiu-se de
majestade; de poder se revestiu o
SENHOR e se cingiu. Firmou o mundo,
que não vacila. Desde a antiguidade,
está firme o teu trono; tu és desde a
eternidade. Levantam os rios, ó
SENHOR, levantam os rios o seu
bramido; levantam os rios o seu fragor.
Mas o SENHOR nas alturas é mais
poderoso do que o bramido das grandes
águas, do que os poderosos vagalhões
do mar. Fidelíssimos são os teus
testemunhos; à tua casa convém a
santidade, SENHOR, para todo o
sempre". (Salmo 93)
Ao meditar no Salmo 93 reconhecemos
a majestade e domínio do Senhor, pois
este é um salmo de entronização, a
exemplo dos Salmos 47, 93 e 96 a 99,
que eram lidos e entoados nas
celebrações do Ano Novo judaico.
Naquele Salmo, a exemplo dos demais
Salmos de entronização, a majestade
do onipotente Deus é o tema principal e
Deus nos é apresentado em sua
grandeza como Rei majestoso, todo
poderoso, eterno, imortal, irresistível,
auto existente e soberano.
Autoridades humanas normalmente
duram pouco tempo, mas o domínio do
Senhor é absoluto, eterno e por este
motivo, quando ele estabelece algo, a
duração daquilo que é estabelecido
será conforme a vontade dele, e não
estará sujeita ao domínio das suas
criaturas. O Deus Criador exerce
autoridade sobre toda natureza, sejam
rios, ventos e mares e Jesus
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demonstrou essa autoridade quando
acalmou a tempestade no mar da
Galileia (Mateus 8.23-27, Marcos 4.3541).
A afirmação de que Deus é
absolutamente soberano na criação, na
providência e na salvação é básica à
crença e ao louvor bíblicos. A visão de
Deus reinando de seu trono é repetida
muitas vezes (1 Rs 22.19; Is 6.1; Ez
1.26; Dn 7.9; Ap 4.2; conforme Sl 11.4;
45.6; 47.8-9; Hb 12.2; Ap 3.21) e somos
constantemente lembrados, em termos
explícitos, que o SENHOR (Javé) é o rei
soberano, exercendo o seu domínio
sobre grandes e pequenos igualmente
(Ex 15.18; Sl 47; 93; 96.10; 97; 99.1-5;
146.10; Pv 16.33; 21.1; Is 52.7; Dn 4.3435; 5.21-28; 6.26; Mt 10.29-31).
O domínio de Deus é total, pois Ele
mesmo escolhe e realiza tudo o que
determina e nada pode deter seu
propósito ou frustrar os seus planos.
Mas embora Ele exerça seu governo no
curso normal da vida, bem como nas
mais extraordinárias intervenções ou
milagres, as criaturas racionais de
Deus, angélicas ou humanas, gozam de
livre ação, isto é, têm o poder de tomar
decisões quanto àquilo que desejam
fazer, pois não seríamos seres morais,
responsáveis perante Deus, o Juiz, se
não fosse assim. Nem seria possível
distinguir, como as Escrituras o fazem,
entre os maus propósitos dos agentes
humanos e os bons propósitos de Deus,
que soberanamente governa a ação
humana como meio planejado para

seus próprios fins, visando Sua glória
(Gn 50.20; At 2.23; 13.26-39).
Contudo, a livre ação dos seres
racionais criados por Deus nos
confronta com um mistério: o controle
de Deus sobre os nossos atos livres,
atos que praticamos por nossa própria
escolha, é tão completo como o é sobre
qualquer outra coisa, embora não
possamos saber como isso é feito.
Apesar desse controle, Deus não é o
autor do pecado, pois Ele conferiu
responsabilidade aos agentes morais
no que concerne aos pensamentos,
palavras e obras, segundo a sua justiça.
Mas, ao contrário do que possamos
imaginar em relação a um possível
problema neste paralelismo entre a
soberania de Deus e a responsabilidade
humana, o Salmo 93 ensina que o
governo soberano de Deus garante a
estabilidade do mundo contra todas as
forças do caos (vs.1-4), confirma a
fidedignidade de todas as declarações e
ensinos de Deus (v.5) e exige a
adoração do seu povo (v.5). O salmo
inteiro expressa alegria, esperança e
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reconhecendo a soberania e a
majestade de Deus, exercida na
presente era através do Seu Filho Jesus
Cristo, a quem o Evangelho nos manda
adorar e submeter-se, pois JESUS é o
Senhor Exaltado, o Grande REI
Vitorioso, reina revestido de Majestade
e detém todo o poder nos céus e na terra
(Mt 28.18).
O Apóstolo João, no Livro do
Apocalipse, teve uma visão gloriosa de
Cristo sendo coroado Rei do Universo:
"O sétimo anjo tocou a trombeta, e
houve no céu grandes vozes, dizendo:
O reino do mundo se tornou de nosso
Senhor e do seu Cristo, e ele reinará
pelos séculos dos séculos" (Apocalipse
11.15). No mar revolto desta vida,
podemos descansar no Deus "soberano
Senhor do que é feito" (Hino 16 do
Hinário Novo Cântico), nos submetendo
confiantemente ao Senhor Jesus, até
aquele Dia glorioso quando Ele
consumará todas as coisas. Maranata.
Vem Senhor Jesus. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, José L.
Espeschit, João, Natanias, José
Maria, Thiago Bryan e Marco Vince
Segunda-feira:Alysson Bomfá
Quinta-feira: Armando Melillo
Sexta-Feira: Bruno Cabaleiro
Sábado: César e Cláudio Murilo
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Porque eu, o SENHOR, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: Não
temas, que eu te ajudo." (Livro do Profeta Isaías, cap. 41, verso 13)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria
Homenagem ao Dia do Músico
No dia 22 de novembro é comemorado o Dia do Músico. Queremos deixar
registrado o nosso carinho por todos vocês, músicos de nossa amada Igreja,
que se dedicam diariamente, e a cada domingo, para nos trazer um hino ou uma
música que toca os nossos corações. A vocês os nossos parabéns e que Deus
os abençoe.
"Vai músico. Toque seu instrumento.
O que seria do mundo se não fosse a música?
E o que seria da música se não fosse o músico?"
CULTO DE GRATIDÃO PELO
"DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS".
4ª quinta-feira do mês de novembro, dia 28/11. "Porque tudo vem de Ti..."
(Primeiro Livro das Crônicas, cap. 29, verso14b)
Recomenda-nos o apóstolo Paulo: "Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade
de Deus em Cristo Jesus para convosco". (Primeira Carta aos Tessalonicenses,
cap. 5, v.18)
Todos os anos nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feira do mês de novembro
para prestar um Culto de Ação de Graças a Deus pelas suas dadivosas bênçãos
concedidas a todos nós.
Portanto, renovamos o convite e solicitamos a todos os irmãos que anotem em
suas agendas: em 28/11, às 19h30min, estaremos juntos, na comunhão dos
santos, rendendo graças ao Criador e Mantenedor de nossas vidas,
reconhecendo assim que tudo vem de suas dadivosas mãos. Solicitamos aos
irmãos que participem conosco da confraternização que teremos no salão João
Calvino, após o nosso momento de Culto. Será informado em momento oportuno
o que trazer para a confraternização. Não deixe passar esta oportunidade.
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CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN

INTERCESSÕES
ORAI UNS PELOS OUTROS

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.

Na intercessão apresentamos a Deus
as necessidades e preocupações dos
nossos irmãos e ao fazer isso
exercitamos a dádiva do amor pelo
nosso próximo, como nos manda o
SENHOR.

CHAMADO À
PRESENÇA DO SENHOR

Samuel orou constantemente pela
nação; Daniel orou pela libertação do
seu povo do cativeiro; Davi suplicou
pelo povo; Cristo rogou por Seus
discípulos e fez especial intercessão
por Pedro; Paulo é exemplo de
constante intercessão.

"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo:
Escreve: Bem-aventurados os mortos
que, desde agora, morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que
descansem das suas fadigas, pois as
suas obras os acompanham". (Livro
do Apocalipse, cap. 14, verso 13)
Foi chamado à presença do SENHOR
no dia 04/11, em Pouso Alegre (MG), o
Pb. Mauro Cavalcanti, que foi
Presbítero de nossa Igreja. Nosso
Pastor, Rev. Edson, enviou carta à
família expressando nossos sinceros
sentimentos e solidariedade aos
irmãos através de nossas
condolências e orações ao Pai Eterno
em favor de D. Elza, dos filhos Mauro
Henrique, Bethânia e Claudia,
rogando que o nosso bondoso Deus,
Pai de misericórdias e Deus de toda
consolação, conforte a querida família
neste momento de luto com a bendita
esperança do reencontro na glória
eterna.
"O SENHOR o deu e o SENHOR o
tomou, bendito seja o nome do
SENHOR". Jó 1.21

Toda a Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão.
Continuemos as nossas intercessões
em favor de nossos amados irmãos de
todas as idades, os enlutados,
aqueles que estão enfermos ou em
recuperação de sua saúde.
Lembremos sempre das
recomendações da Palavra de Deus
através do Apóstolo Paulo: "Orai sem
cessar..., em tudo dai graças..., orai
por nós..., em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela
súplica, com ações de graças".
Embora, como nos diz Tiago,
interceder seja colocar-se no lugar do
outro e pleitear a sua causa, como se
fora a sua própria (5.16), não devemos
nos esquecer de que a glória de Deus
deve estabelecer o propósito final da
intercessão.
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CULTO INFANTIL
Neste domingo, em virtude do feriado
prolongado e acampamento da UPA e
UMP, não teremos o Culto Infantil. As
crianças deverão cultuar no Templo,
juntamente com os pais.
VIAGEM DO REV. EDSON
Mercê divina, neste final de semana o
Rev. Edson participará do Culto
especial de gratidão a Deus pelos 80
anos de seu pai, Pb. Ivo Costa,
juntamente com sua família. O Culto
acontecerá em sua terra natal, na
cidade de Rio Paranaíba. Oremos
pela viagem do Reverendo e família.
POSSE DO REV. EDSON
A Constituição da Igreja Presbiteriana
do Brasil, em seu artigo 34, determina:
"A designação de pastores obedecerá
ao que abaixo se preceitua: a) o Pastor
Efetivo será eleito por uma ou mais
igrejas, pelo prazo máximo de cinco
anos, podendo ser reeleito,
competindo ao Presbitério julgar das
eleições e dar posse ao eleito".
Em vista do exposto, o Presbitério
Belo Horizonte (PBHZ), tendo já
homologado a eleição do Rev. Edson
Costa Silva para o triênio 2020-2022
em nossa Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, dará
posse ao nosso Pastor no próximo
domingo, 24/11, por ocasião do Culto
Matutino.
Louvamos a Deus pela sua bendita
providência e soberania em todas as
coisas.
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DEVOCIONAL
"CADA DIA NATAL"

Aproxima-se o Natal e enquanto o
comércio aprimora suas promoções,
embeleza suas lojas e capricha nas
suas campanhas de final de ano,
devemos nos perguntar: se Jesus é o
nosso glorioso Redentor, o que eu
tenho feito em relação a esta verdade?
Precisamos nos posicionar quanto ao
verdadeiro sentido do Natal,
precisamos fazer a diferença nesta
sociedade que distorceu por completo
as celebrações do advento,
precisamos ser missionários.
"irrepreensíveis e sinceros, filhos de
Deus inculpáveis no meio de uma
geração pervertida e corrupta" (Carta
do Apóstolo Paulo aos Filipenses, cap.
2, verso 15).
Dê o "Cada Dia Natal" de presente aos
seus amigos e familiares e evangelize
mostrando que JESUS, NOSSO
G L O R I O S O R E D E N TO R , é o
verdadeiro presente no Natal!
Com 31 mensagens dedicadas a
contar a incomparável história de
Jesus, o Cada Dia Natal foi elaborado
para evangelizar e alcançar vidas.
Adquira logo o Cada Dia Natal e dê de
presente a quem você ama. Faça seu
pedido através do Disque Paz,
telefone 3273 4201
ou disquepazbh@gmail.com

ANIVERSARIANTES

17/11
Bernardo Eler Ramos
Elenice Perilo de Carvalho
Paulo Eduardo Gibram Silva
18/11
Antonio Carlos de Araújo
José Fillipe de Souza Pagio
Miguel Rezende
Selva Leo Ribeiro
19/11
Emmanuelle César L. Figueiredo
20/11
Dalva Mendes Ferreira de Moraes
Nilson Ussem
21/11
Roberta Pereira Carazza Silveira
Roseli Braz Boaventura Bastos
22/11
Paulo Pereira Arumaa
Tiago Figueiredo Alves
23/11
Ariane de Oliveira Castellani Reis
Izabela Ferreira de Figueiredo Alves
Marcia Vieira Alves Gomes
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PASTORES DA IGREJA

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Rev. Edson Costa - Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro - Pastor
Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger - Pastor
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio - Missionário
Sem. David Freitas - 2º ano no
Seminário / Crianças, Juvenis e
Adolescentes da Igreja
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no
Seminário / Congregação Redenção

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

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!
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Congregação Redenção
Parceria Nossa Missão e IP
Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180
Bairro 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

CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

