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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 27 DE MARÇO DE 2022

TEMA ANUAL: “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL

FORTALECENDO OS LAÇOS DA FAMÍLIA PACTUAL
“Porque eu o escolhi para que ordene a seus
filhos e a sua casa depois dele, a fim de que
guardem o caminho do SENHOR e
pratiquem a justiça e o juízo”. (Gn 18.19)
O Patriarca Abraão foi instado por Deus a
instruir seus filhos e seus servos na mais
importante de todas as obrigações: “o
caminho do Senhor”. Note bem as palavras:
“Ele há de ordenar a seus filhos”, ou seja,
ele usaria a autoridade que Deus lhe havia
dado como pai e cabeça de sua casa para
fazer valer as responsabilidades pactuais
relacionadas à piedade familiar. Abraão
também orava com sua família e onde quer
que ele fixasse a sua tenda, ali edificava um
altar ao Deus Eterno (Gn 12.7; 13.4).
Já se olharmos para o Novo Testamento,
veremos o Apóstolo Paulo ensinando aos
gálatas que somos “descendência de
Abraão” (Gl 3.29) e assim, se não fazemos
“as obras de Abraão” (Jo 8.39) e
descuidamos da importante
responsabilidade de ensinar “o caminho do
SENHOR” dentro de nossa casa, como
ficará o desempenho de nossa
responsabilidade pactual diante de Deus?
Os exemplos de outros santos homens são
similares ao de Abraão, como Josué, que em
sua piedosa determinação declarou a Israel:
“Eu, e a minha casa serviremos ao Senhor”
(Js 24.15). Um exemplo impactante é o do
Patriarca Jó, que ensinou a seus filhos o
significado de viver em família: "Seus filhos
iam às casas uns dos outros e faziam
banquetes, cada um por sua vez, e
mandavam convidar as irmãs a comerem
com eles" (Jó 1.4). Eles aprenderam a viver
em família porque Jó assumiu a função de
liderar espiritualmente sua casa:
"...Chamava Jó a seus filhos e os
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santificava; levantava-se de madrugada e
oferecia holocaustos segundo o número de
todos eles" (Jó 1.5) com receio de ter eles
pecado contra o Senhor. A passagem é
fantástica quando Jó diz: “Talvez tenham
pecado os meus filhos...”. Isto é, ele não
tinha certeza se os filhos haviam cometido
algum pecado específico, porém, como pai
zeloso, santificava seus filhos a Deus.
Um antigo escritor bem disse: “Uma
família sem oração é como uma casa sem
teto, aberta e exposta a todas as tormentas
da vida.” Todas as nossas comodidades
domésticas e bênçãos temporais brotam da
generosidade amorosa do Senhor, e como
líderes espirituais de nossos lares, o melhor
que podemos fazer é reconhecer com
gratidão, juntos, Sua bondade em relação a
nós como família.
Diz A. W. Pink: “A oração diária no lar é
um meio de graça bendito para dissipar
aquelas paixões malditas a que nossa
natureza comum se encontra sujeita”. Um
outro aspecto importante da devoção em
família, é que orando juntos temos mais
facilidade para nos perdoar mutuamente e
vivermos em unidade (Sl 133).
Por isso precisamos refletir se a relação com
nossos filhos tem sido marcada por
turbulências ou por amizade e cuidado com
nossa responsabilidade pactual. Temos
sido agentes de formação espiritual da vida
de nossos filhos? A instrução e intercessão
pelos nossos filhos em horários seletos de
nossa agenda, tem sido uma prioridade e
um compromisso diante de Deus?
Como afirmou o Pr. David Merkh: “Pela
intercessão, o pai-pastor protege seus
filhos contra a Aids espiritual; pela

instrução, contra a amnésia espiritual; e
pela aplicação da disciplina equilibrada,
os protege contra a lepra espiritual.
Realmente, é uma responsabilidade que
abrange as 24 horas do dia. Alguém, certa
vez, comentou acertadamente sobre a
responsabilidade de se criar filhos:
qualquer um pode gerar um filho; mas,
para ser pai, é necessário ser especial”.
(adaptado de MERKH, David J., in
https://guiame.com.br/gospel/familia/sac
erdote-do-proprio-lar.html)
A família é uma das áreas onde o amor de
Deus pelos seus eleitos se mostra mais
intensamente, pois na aliança de amor que
Deus estabeleceu com a sua criação e o seu
povo, a família recebe um cuidado todo
especial, sendo ela projeto do Soberano,
porque foi Ele próprio quem a instituiu, ou
seja, a origem da família não se deu através
de um projeto humano, mas através do
projeto divino. Então qualquer ideologia
que diga que a família é uma instituição
ultrapassada e antiquada é maligna, pois o
propósito de Deus para a família não
mudou!
O teólogo William Hendriksen, em seu
comentário do Evangelho de Jesus segundo
Marcos (página 490, Editora Cultura
Cristã), pontua o posicionamento do
Senhor Jesus sobre a família durante o seu
ministério terreno. Em resumo, ele lembra
que:
a) Jesus reafirmou os laços do matrimônio
entre homem e mulher e declarou sua
indissolubilidade como uma instituição
divina (Marcos 10.5-9);
b) Ele considerou o marido e a esposa iguais
em valor diante de Deus (Marcos 10.11,12);
c) Ele assumiu que os pais seriam bondosos
com seus filhos e proveriam o melhor para
eles (Mateus 7.9-11);
d) Ele enfatizou a lei divina de que os filhos
devem honrar os seus pais (Marcos 7.6-13);

e) Ele reafirmou o mandamento do item
anterior por meio do seu próprio exemplo
pessoal;
f) Ele foi obediente aos seus pais e, mesmo
quando se encontrava na cruz, mostrou
cuidado amoroso para com a sua mãe
(Lucas 2.51; João 19.26,27);
g) Ele amou os pequeninos, tomou-os em
seus braços e, gentilmente, os abençoou
(Marcos 10.13-16); e
h) Ele insistiu que os laços que nos unem à
família terrena são suplantados pelos
vínculos que unem os membros da família
espiritual (Marcos 3:31-35; cf. Mateus 7.11;
10:37).
Consequentemente, ele considerava a
família terrena como uma escola de
treinamento para a família celestial.
Portanto, a família é projeto de Deus e sua
importância é tão grande que a família
terrena prefigura a família celestial que
durará para sempre.
Mas o dever de nutrir uma família para
fortalecê-la espiritualmente está acima do
nosso alcance. Entretanto, esse
empreendimento foi projetado para nos
levar além da nossa capacidade e nos
introduzir na esfera da graça, a graça de
Deus manifesta em Cristo, que nos
capacitará a viver acima da habilidade que
possuímos, manifestando amor ao próximo
de modo prático e efetivo, mostrando às
pessoas a bondade de Deus, a começar pelo
nosso círculo familiar.
Que os nossos lares sejam “pedacinhos do
céu”, lugar de deleite espiritual e
aprendizado diário da Santa e Bendita
Palavra do SENHOR. Que o Poderoso Deus
nos auxilie no fortalecimento dos laços da
família pactual. Amém.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não
desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não
destruídos;” (2 Co 4.8,9).
Passar por dificuldades é algo inerente à vida humana e em menor ou maior grau todos
passamos por momentos difíceis, em que aparentemente não temos saída. E as nossas
reações diante das dificuldades dependem de em quem estamos firmados.
Se estamos alicerçados na Rocha, que é Cristo, não vamos ficar abatidos, nem
destruídos, porque Ele nos garante a vitória. Você vai passar por dificuldades nesta
vida, mas Deus vai lhe proteger da destruição (Jo 16.33).
Deus nunca vai nos abandonar, e renovará a esperança e a força para superarmos as
adversidades e vencê-las (Is 40.29-31).
Reunião de Oração Presencial
Terça-feira, 14h30, na Sala da SAF.
Reunião Executiva (após a Reunião de Oração)
A Diretoria convida todas as Secretárias e Relatoras para definirmos assuntos
relevantes para o mês de abril.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 27/03: Natanias, Paulo Cassete, Paulo Gibram, Djalma, Marco Vince, Luiz Neto e
Bruno Cabaleiro
Reunião de Oração, segunda-feira, 28/03: Rodrigo Pitta
Estudo Bíblico, quinta-feira, 31/03: Sérgio Maciel
Sexta Jovem, 01/04: Paulo Falcão
Sábado, 02/04: Valter Lopes

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.
ESCOLA DOMINCAL ESPECIAL NO TEMPLO
Neste domingo, as Classes da UPA, UMP e as Classes de Adultos estão convidadas para ouvir o
Rev. Juarez Marcondes, um dos Preletores da Conferência da Família, em aula a ser ministrada
no Templo, no horário das 9h30 às 10h30. Certamente serão momentos de edificação da Igreja
do Senhor.
4

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)

SER HOMEM SEGUNDO A BÍBLIA - PARTE 2
2. Responsabilidade de liderar a esposa e os filhos
Neste momento queremos enfatizar que ser homem, segundo a Bíblia, é assumir a
responsabilidade de liderar a esposa e os filhos nos caminhos do Senhor.
Infelizmente, em lares cristãos tem sido comum encontrar homens desprovidos de
iniciativa e liderança. Por determinação divina, a condução dos rumos da família deve
ser um dos papéis do marido (Ef 5.23; 1Co 11.9), mas, pelo crescimento de
movimentos como o feminismo extremado, da inversão de papéis imposta pela
sociedade pós-moderna, os homens têm abandonado seus papéis, delegando suas
responsabilidades como pais e maridos. Temos visto crescer a estatística de maridos
que entregam a responsabilidade pela educação e disciplina dos filhos às suas esposas,
que deixam nas mãos delas a tarefa de ensinar aos filhos os preceitos do Senhor, sem
ao menos conduzir os cultos domésticos, sobrecarregando suas esposas, tornando-se
omissos nas decisões familiares.
Vale a pena ressaltar que a liderança espiritual de um homem, na família, não deve ser
produto de uma postura ditatorial, mas da influência amorosa, firme e confiável. À luz
das Escrituras, não há como negar que os homens devem ser líderes espirituais de suas
famílias e que devem esmerar-se para cumprir a missão que Deus lhes deu, com afinco
e graça, qual seja, liderar sua esposa e filhos no temor do Senhor.
(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 LÍDERES espirituais em nossos lares, 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, ao longo desta semana, intercedermos por
nossos Pastores (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio, Rev.
Raimundo e Rev. Rogério), tão importantes em nossas vidas.

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.
5

CONGREGAÇÃO NOVA SUIÇA
A UPH tem apoiado nossa Congregação Nova Suíça, conduzindo o
Culto do terceiro domingo de cada mês. Tem sido uma grande bênção
ver essa querida Sociedade sendo revitalizada e apoiando a nossa
Congregação.

PARA COLOCAR NA AGENDA: ENCONTRO DA FAMÍLIA, 30/4
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 dia 1º de maio, neste ano, é domingo e em virtude do Acampamento da UPA no feriado
de 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.

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.
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CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA
Neste final de semana estamos realizando a primeira Conferência do ano, a CONFERÊNCIA DA
FAMÍLIA. Com alegria recebemos os Preletores, 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 às 19h30
Preletor: Rev. Juarez Marcondes Filho
Domingo, 27/03 às 8h, 9h30 e 11h
Preletor: Rev. Juarez Marcondes Filho
Domingo, 27/03 às 19h
Preletor: Rev. Danilo Alves Rocha
Participe conosco e seja abençoado você e sua casa! Ore por esta Conferência e pelas demais,
para que o SENHOR nos permita realizá-las para a glória d'Ele e edificação da Igreja. Convide
pessoas do seu círculo de amizade para estes eventos especiais.

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 terças-feiras, 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.

CULTO INFANTIL À NOITE
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”. (3 Jo 1.4)
Amados pais,
Voltamos a celebrar o Culto Infantil Vespertino, a exemplo do Culto Matutino, para que as
crianças recebam uma palavra específica como é costume em nossa Igreja. No Culto das 19h, em
ocasião própria, as crianças serão convidadas a dirigir-se a este momento de adoração adequado
e preparado especialmente para a edificação dos infantes.
Desejamos ver as famílias levando seus filhos a participarem assiduamente deste Culto
Vespertino, com as crianças usufruindo deste privilégio de adoração e crescimento espiritual.
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
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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.
A Livraria retomou suas atividades aos domingos, nos seguintes horários:
- Das 10h30 às 10h55;
- Das 18h30 às 18h55; e
- Após o Culto das 19h.
Procure a Livraria e boa leitura. Que Deus abençoe ricamente o trabalho dos irmãos nesta que, a
exemplo de nossa Escola Dominical (ED), é uma agência do Reino.
MOTIVO DE GRATIDÃO
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
De acordo com Projeto apresentado àquela Corporação, o CBMMG emitiu o AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros), válido até 2027, documento que certifica que nossa Igreja está
de acordo com as normas de segurança pertinentes ao seu tipo de edificação, conforme extrato
que apresentamos a seguir:
“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a edificação, ou área de risco,
abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual de
Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo
Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).”
Somos gratos e louvamos ao SENHOR pelo zelo e diligência da Administração de nossa Igreja.
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ANIVERSARIANTES

27/03
Cleuza Gomes de Almeida Lima
28/03
Elisa de Oliveira Rocha Nascimento
Leonardo Mattos de Oliveira
Marcelo Cali
Suely Cardoso Maciel
29/03
Cairo Ferreira de Figueiredo Duarte
30/03
Adriana Letícia Saraiva Lamounier Rodrigues
Gabriel Lehman Battaglia
Kely Estrela Scherrer Fulloni
31/03
Ana Paula Siqueira
Carolina Cunha Cezário
Davi Macedo de Oliveira
Joseane Reis de Camargo Generoso
Maria Flávia Bolivar Moreira
02/04
Delmi de Fátima Ribeiro Perilo
Lucas de Oliveira Rocha
Neide Alves Ferreira
Stéfano Ismael Alexandre Gomes
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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

