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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 02 DE AGOSTO DE 2020

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

MENSAGEM PASTORAL

SENDO ABENÇOADOS PELA GRAÇA DIVINA NA PANDEMIA
Certa vez li a afirmação de um rabino dizendo
que o povo judeu tem sofrido muito ao longo
da história porque é constituído de heróis.
Pois bem, se a grandeza de alguém pode ser
medida pela capacidade que esta pessoa
tem de enfrentar lutas e provações, devemos
reconhecer que o Senhor está fazendo de
nós, cristãos de primeira grandeza (Tg 1.24). Em meio a atual pandemia, Deus tem nos
chamado a uma dependência maior da sua
graça e para desfrutarmos de uma
comunhão diária mais intensa com Ele, pois
se por um lado as certezas naturais são
poucas, aumenta a oportunidade de
dependermos mais das certezas
sobrenaturais, aquelas que nos são
comunicadas pela fé, baseadas no caráter
santo, justo, bom e imutável do Deus todopoderoso.
Tenho testemunhado a piedade de alguns
irmãos diante de provações intensas,
especialmente na área da saúde. Tais
testemunhos vêm de todos, sejam idosos,
sejam crianças, adolescentes ou adultos.
Todos me dizem que têm recebido da parte
de Deus uma graça especial, a qual os
sustenta e capacita a enfrentar essas
provações de uma maneira digna, honrando
o nome do Senhor, na dependência diária de
Cristo (Jo 16.33). Estes relatos têm me
proporcionado ricas lições, daquelas que
não se aprendem em livros.
Por amor a Deus e à sua obra devemos
seguir orando não apenas pela saúde dos
irmãos da Igreja, da nossa família, das
pessoas da cidade e do estado em que
moramos, bem assim de todo o país, mas
também por toda a humanidade.
Semelhantemente, devemos orar pela Igreja
do Senhor sobre a face da Terra nesses
tempos difíceis, lembrando de apoiar os
Missionários espiritualmente, mas também
com apoio material, pois Deus, pela sua
Graça, tem nos dado recursos, o que nos
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obriga à fidelidade na administração desses
recursos, pois, além das nossas orações,
dízimos e ofertas se unem ao testemunho
dos que se deslocam em direção aos
carentes do Evangelho e lhes anunciam as
boas-novas, no mais alto privilégio
ministerial da Igreja de Deus na Terra,
missão ainda mais árdua neste momento.
Se é verdade que o trabalho desenvolvido
em uma Igreja que cresce biblicamente não
é, nem pode ser, o trabalho de um homem
apenas (Ef 4.11-16) ou de um pequeno
número de Ministros mantidos pela Igreja,
também é verdade que o trabalho pastoral de
uma Igreja do porte da nossa e com o legado
de influência histórica não apenas em Belo
Horizonte e Minas Gerais, mas até mesmo
no Brasil, tem se mostrado um desafio à
parte com a quarentena prolongada que
temos experimentado, lançando-nos ao
desafio de ampliar os atos pastorais para as
mídias eletrônicas e para a internet, pois a
necessidade de atendimento neste período
de isolamento, cresceu bastante. Todos nós
da Equipe Pastoral temos buscado servir da
melhor maneira possível, aprendendo sobre
as novas facetas da atuação pastoral e
ministerial que este momento inusitado nos
trouxe, de forma a manter o povo de Deus
sob nossa responsabilidade abençoado com
a Palavra de Deus. E você, como tem
encarado estes dias? Não pense apenas nas
suas necessidades, mas encare este
momento como oportunidade de crescer na
dependência de Deus e no serviço ao
próximo. Muitos irmãos têm se empenhado
em servir a Deus e à Igreja neste momento
de pandemia, pelos quais damos graças ao
Altíssimo.
Para nós da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte existem desafios e não são
poucos, mas a humildade e a sabedoria
bíblica são graças que nos capacitam a
vencê-los, ainda que tenhamos debilidades.

Nossa força vem do Senhor, através do
Espírito Santo, e assim encaramos esses
desafios com a confiança renovada não em
nós, mas naquele em quem tudo podemos.
Termino esta palavra pastoral convidando a
todos para refletirmos em o quanto ansiamos
satisfazer a nossa alma em Deus, vivendo
para a glória dele, pois a capacidade de
sentir tal sede (Sl 42.2) está diretamente
relacionada ao ato de saciar-se no Senhor e
ser enchido pelo seu Espírito (Ef 5.18),

crescendo de glória em glória (2Co 3.18) na
alegria de conhecê-lo através de Cristo (2Co
4.6). Tal chamado e promessa são para nós,
para os nossos filhos e para todos quantos o
Senhor, nosso Deus, chamar (At 2.39), pois
esta é a vocação de todo cristão, indo além
da celebração litúrgica dominical das nossas
famílias, que pela graça divina, após uma
longa ausência, pudemos retomar neste
domingo.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
Dia 02/08/2020, Dia do Presbítero
Homenagem aos Presbíteros
Ser Presbítero é um privilégio... É chamado exclusivo; dom concedido. É serviço
consagrado, às vezes, aviltado.
Ser Presbítero é pastorear... Orar, acompanhar e cuidar.
Ser Presbítero é vigiar... zelar, aconselhar, não o fiscalizar.
Ser Presbítero é ver-se o menor... É o que convém, o que de pé o mantém.
Ser Presbítero é falar do Maior... d'Aquele que excede, O que não se mede.
Ser Presbítero é liderar... Responsabilidade e exemplo.
Ser Presbítero é colaborar... Tanta agilidade e prontidão.
Ser Presbítero é atacar... O lobo voraz, a falácia mordaz.
Ser Presbítero é amar... O Deus sublime, o próximo como a mim.
Ser Presbítero é difícil... É o pecador que deve tratar o pecado.
Ser Presbítero é vitalício... É estar pronto e sempre buscar se capacitar.
Ser Presbítero é aspirar... Aquela excelente obra na vida.
Ser Presbítero é expirar... É proferir as virtudes da Vida.
Ser Presbítero é tomar parte... na Ceia Santa, na ordenação Sagrada.
Ser Presbítero é estar à parte... do mundo maligno, do pecado redivivo.
Ser Presbítero é ser humano... Pode errar, pecar, se enganar.
Ser Presbítero é evitar o engano... A ilusão, a armadilha e a desatenção.
Ser Presbítero é emoção. Ser Presbítero é ser o ancião.
Ser Presbítero é vocação. Sê Presbítero de coração!
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Nós da SAF somos gratas a Deus pelos Presbíteros de nossa amada Igreja.
Felicitamos o atual Conselho, os Presbíteros eméritos, aqueles em disponibilidade,
bem como aos que residem em outros lugares. Nossas sinceras felicitações e orações
por ministérios profícuos na presença do Altíssimo. "Ora, além disso, o que se requer
dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel" (1Co 4.2).
Dia 05/08, às 14h30, Reunião Plenária pelo aplicativo Zoom
Contamos com a presença de todas nossas irmãs. Vamos nos mobilizar, nos
mantermos em comunhão com nosso Deus e com nossas irmãs, ainda que à distância.
"O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará; e ao que prepara
o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus." (Salmo 50, verso 23)
Reunião de Oração Virtual, dia 04/08, 8h30 e 14h30
Mês de Agosto, mês das Missões.
Motivos de Oração:
✔Gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, pela proteção, pela
renovação de suas misericórdias para conosco a cada dia, por nossas famílias e por
nossa igreja;
✔ Para que Deus oriente e dirija o trabalho missionário em nossa denominação;
✔Para que Deus abençoe com conforto e consolo aos nossos irmãos que atravessam
momentos de enfermidades;
✔ Pelas famílias enlutadas de nossa Igreja;
✔Pelas famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação na educação
cristã dos filhos, para a formação de cidadãos comprometidos com a Palavra de Deus;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
✔Pelas Sociedades Internas, CRC, ASPACAM, Congregações, Hospital Evangélico e
lideranças da Igreja;
✔Pelos nossos governantes, para que Deus os ilumine na adoção de medidas para
minimizar os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da Saúde, da Segurança Pública e da Limpeza urbana, que
estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp, até às 8h da
terça-feira.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO
Um servo de Deus em isolamento social
"Então, Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou
quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de DEUS. Ali, entrou
numa caverna e passou a noite." (1 Reis 19. 8 e 9)
Como vais indo nesse tempo de isolamento social? Está difícil? Você se sente como se
estivesse viajando num deserto, sozinho, sem enxergar o fim da jornada? Quais são os
pensamentos que passam por sua cabeça? DEUS não está vendo o sofrimento dos
SEUS servos? Será que voltaremos à vida normal algum dia?
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Alguns desses pensamentos certamente passaram pela cabeça do profeta Elias. Ele
tinha feito uma grande obra, derrotando os profetas do deus Baal, mas sofreu uma
ameaça da rainha Jezabel, ameaça de morte, e por isso teve de mudar-se para o
deserto, para escapar com vida. Em isolamento total, durante quarenta dias e
quarenta noites, ele caminha no deserto em desespero, chegando a pedir a morte,
porque sente que sua vida não tem mais significado. Elias encontrava-se depressivo
após aqueles quarenta dias e quarenta noites e passa a noite numa caverna. Ao
amanhecer, DEUS se revela a ele, de maneira surpreendente, e Elias recebe um
trabalho para fazer. Muito trabalho. A situação de Elias só muda quando ele entra na
presença de DEUS e percebe o propósito do SENHOR em mantê-lo em isolamento
no deserto. Elias vê que sua vida ainda tem valor. Agora, sim, podemos responder a
todas as perguntas que nos vem à mente. O deserto não é o fim. O isolamento social
é para preservar nossa vida. Nossa vida ainda tem valor. Enquanto isso, vamos nos
preparar porque há muito trabalho a ser feito. E, mais importante do que tudo, DEUS
ESTÁ NO CONTROLE.
(Contribuição do departamento Evangelina Deslandes.)
Obs.: Lembremos de orar individualmente, ou em duplas, por telefone, com uma de
nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar um Grupo no
Departamento, usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência, pelo whatsapp,
com até oito pessoas.
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
Com gratidão - Rosane Arumáa - Presidente

ORAI SEM CESSAR
Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão
se recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de
nossas constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar
uns pelos outros, e ainda mais, "sem cessar" e se em dias comuns somos
convocados à oração, quanto mais em tempos de pandemia!
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois na
intercessão apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos
irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
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RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS
O Conselho de nossa Igreja, em jejuns, oração e no temor do SENHOR,
reunido em 27/07, decidiu por iniciar o retorno aos Cultos dominicais de forma
presencial, a partir deste domingo, 02/08.
Os irmãos do chamado Grupo de Risco para a Covid-19 (idade e doenças
crônicas como diabetes, cardiopatias, etc) ou que acompanham pessoas do
referido Grupo, com contato intenso, são orientados a se resguardar,
continuando a acompanhar os Cultos através do canal da Igreja no Youtube.
Os demais irmãos, sempre pedindo a orientação do Espírito Santo, devem
ponderar sobre a conveniência do comparecimento à Igreja.
O Conselho aprovou o Protocolo de Segurança a ser observado por todos que
comparecem à Igreja e dentre as medidas está a duração de UMA HORA para
os Cultos. O Culto MATUTINO será celebrado das 11h às 12h em virtude da
Escola Dominical, que permanecerá na forma virtual. O Culto VESPERTINO
será das 19h às 20h. Será feita a aferição da temperatura dos irmãos antes do
acesso ao Templo, em cuja entrada serão disponibilizados "totens" com álcool
em gel e tapetes sanitizantes. O Templo foi mapeado pela Junta Diaconal e a
capacidade máxima autorizada será de 90 (noventa) pessoas (72 na nave e 18
na galeria), mantendo-se o distanciamento necessário entre os participantes,
com uso de máscaras.
O preenchimento da capacidade disponibilizada será feito por meio de Lista de
Inscrição conforme divulgação a ser feita nos grupos de WhatsApp da Igreja.
Recomendamos que os interessados se inscrevam em apenas um Culto,
propiciando a oportunidade para que um maior número de irmãos participe da
adoração pública.
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude, descansando e
confiando que o SENHOR fará isso em seu tempo.
Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua Santa
Palavra.
PEQUENAS DEVOCIONAIS DIÁRIAS
Nossos Pastores têm enviado mensagens diárias, pelo WhatsApp e pelos
seus canais do Youtube, bem como promovido encontros virtuais com os
irmãos das diversas faixas etárias da Igreja, abençoando a todos com essas
devocionais. Que o Poderoso Deus continue renovando as forças do seu
rebanho com sua santa e bendita Palavra.
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PRIMEIRO DOMINGO DE AGOSTO, DIA DO PRESBÍTERO
No calendário de datas comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o dia
5 de agosto é o Dia do Presbítero, sendo comemorado normalmente no
primeiro domingo de agosto, quando não coincidente com o dia cinco daquele
mês. No sistema de governo presbiteriano existe o Presbítero Docente e o
Presbítero Regente. Os Presbíteros Docentes são os Pastores, chamados
Ministros do Evangelho ou Reverendos, responsáveis por dirigir e doutrinar a
Igreja, conduzindo o rebanho nos caminhos do Senhor. Os Regentes são os
Presbíteros eleitos pela Igreja, responsáveis pela Administração e que, ao lado
dos Pastores, compõem o Conselho da Igreja.
Diz a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil:
art. 50: O Presbítero regente é o representante imediato do povo, por este
eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o
governo e a disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a que pertencer, bem
como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado.
art.51: Compete ao Presbítero: a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas
que não puder corrigir por meio de admoestações particulares; b) auxiliar o
Pastor no trabalho de visitas; c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar
da infância e da juventude; d) orar com os crentes e por eles; e) informar o
Pastor dos casos de doenças e aflições; f) distribuir os elementos da Santa
Ceia; g) tomar parte na ordenação de Ministros e Oficiais; h) representar o
Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
art. 52: O Presbítero tem nos Concílios da Igreja autoridade igual à dos
ministros. Louvamos a Deus pelos nossos Presbíteros e os parabenizamos
pelo seu Dia, rogando que o Eterno Deus continue capacitando-os e usando a
cada um para Sua glória e o bem da Igreja de Cristo.

JUNTA DIACONAL
Doações
A Junta Diaconal informa que durante esse período de pandemia continuará
recolhendo roupas e alimentos não perecíveis para outros projetos e
necessitados. Sua doação pode ser entregue em nossa Igreja às segundas e
sextas-feiras, durante o horário comercial. Caso não possa deixar sua doação
na Igreja, ligue para algum dos membros da Diretoria:
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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DÍZIMOS E OFERTAS
Nestes dias de calamidade, nossa Igreja tem demonstrado entendimento do
momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com fidelidade e
alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos ministérios.
Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como Igreja de
Cristo, para louvor da glória de Deus.
Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros, que de forma zelosa e
responsável, têm depositado suas contribuições nas contas bancárias da
Igreja. Continuemos exercendo a mordomia fiel daquilo que o SENHOR tem
colocado em nossas mãos. A Deus toda glória!

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja no Youtube, o Rev. Raimundo
tem ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates",
relacionando a fé cristã com a realidade que nos rodeia. O objetivo é buscar, na
Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e práticos enfrentados nas
diversas áreas da vida contemporânea e assim oferecer auxílio para que os
cristãos sejam melhores discípulos e testemunhas de Cristo na família, no
trabalho, na academia, no lazer e na sociedade. Participe!

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
Segunda-feira, 03/08, das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de Oração
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de
Wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião. Acesse e participe conosco!

CULTO INFANTIL NO YOUTUBE
Todos os domingos, às 11h30, transmitimos o Culto Infantil, no Canal do
YouTube do Rev. Élcio. Este momento é preparado com muito amor, zelo e
criatividade pelo Rev. Élcio e sua esposa Gleiciane e é a ocasião de alimentar
espiritualmente nossos pequeninos e toda a família. Não deixe de participar
com seus filhos desse momento tão importante.
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ANIVERSARIANTES

02/08
Alexander de Castro Bottaro
Alice Oliveira dos Reis
Daniel Carneiro Rocha
Elizabeth Machado de Faria
Filipe Pereira Rodrigues
03/08
Miriam Cristina de Oliveira
04/08
Cristiane Bernardes Ferreira Cunha
Elberth Nogueira Bernardes
05/08
João Marcos Balthazar dos Santos Freire
Maria Alice Souza
06/08
Rafaela Juliana Lutes Carneiro
Raquel Figueiredo Alves
07/08
Altamira Paula Lima Salum
Cícera Gomes do Nascimento
Flaviane Ferreira Cunha Lasmar
Gustavo Catizani Faria
08/08
Amália Larissa Rickli Séllos
Leir Ferreira Gomide
Veridiana Gel Oliveira Montenegro
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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
10h20 - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração
Terça-feira: 8h30 e 14h30
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h Reunião de oração no
Salão João Calvino

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

Quinta-feira:19h30
Estudo Bíblico Doutrinário

Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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