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MENSAGEM PASTORAL

ECCLESIA REFORMATA, SEMPER REFORMANDA
No mês da Reforma, reflitamos sobre a
expressão latina "ecclesia reformata,
semper reformanda" (Igreja
reformada, sempre se reformando).
Esta frase tem sido usada com tanta
frequência no meio das Igrejas
Reformadas que se tornou um lema ou
"slogan".
A verdade apontada é a seguinte: uma
vez que agora somos uma Igreja
reformada nos aspectos de doutrina,
culto e governo, vamos nos esforçar
sempre para garantir que os nossos
corações e vidas estejam sendo
reformados pela Palavra do SENHOR.
Independentemente de outros
significados que esta afirmação possa
ter, é altamente recomendável à Igreja
ponderar sobre ela e preservá-la,
afinal a Reforma Protestante do
Século XVI foi um marco histórico,
social, intelectual, mas principalmente,
religioso.
A Reforma não criou outra Igreja, mas
sim, removeu da Igreja o que Cristo
não tinha prescrito para ela.
Para que isso ocorresse, na busca de
um novo entendimento sobre a relação
entre Deus e o ser humano, os
Reformadores se esforçaram no
estabelecimento de alguns
fundamentos, ou pressupostos
essenciais, para recolocar a Igreja nos
trilhos certos.
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Um deles foi a Centralidade da
Escritura. Os Reformadores
redescobriram a Bíblia, que no final da
Idade Média era um livro pouco
acessível para a maioria dos cristãos.
Eles estudaram, pregaram e
traduziram a Palavra de Deus,
tornando-a conhecida das pessoas e
afirmaram que a Escritura deve ser o
padrão básico da fé e da vida cristã,
pois "toda a Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a
educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa
obra" (2 Tm 3.16-17).
Ou seja, todas as convicções e
práticas da Igreja devem ser avaliadas
à luz da revelação especial de Deus e
esse princípio ficou consagrado na
expressão latina "Sola Scriptura", um
dos cinco "Solas" da Reforma, ou seja,
somente a Escritura é a norma
suprema para aquilo que os fiéis e a
Igreja devem crer e praticar.
Como consequência da afirmação
anterior, outros dois fundamentos
defendidos pelos Reformadores foram
a Justificação pela Graça, o "Sola
Gratia", a redescoberta do ensino
bíblico de que a salvação é
inteiramente uma dádiva da graça de
Deus, sendo recebida por meio da fé, o
"Sola Fide", que também é dom do

alto: "Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de vós; é
dom de Deus; não de obras, para que
ninguém se glorie. Pois somos feitura
dele, criados em Cristo Jesus para
boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos
nelas." (Ef 2.8-10)
Tendo em vista a obra expiatória
realizada por Jesus Cristo na cruz,
Deus justifica o pecador que crê, isto é,
declara-o e o aceita como justo,
possuidor não de uma justiça própria,
mas da justiça de Cristo. Essa verdade
solene e fundamental, foi afirmada
pelos Reformadores no "Solus
Christus".
Assim, justificado pela graça mediante
a fé, e não por obras próprias, mas
somente pela obra consumada de
Cristo, o pecador redimido é chamado
para uma vida de santidade, serviço ao
Senhor da Igreja e ao próximo, para a
Glória de Deus, o último dos "Solas",
"Soli Deo Gloria", conforme Mt. 5.16.
Há que se mencionar outra importante
consequência da Reforma: a defesa
do Sacerdócio Universal de todos os
crentes. A Igreja Medieval era dividida
em duas partes: de um lado estava o
clero, os religiosos, a instituição
eclesiástica com sua hierarquia; do
outro lado estavam os fiéis, os leigos,
os cristãos comuns.
Acreditava-se que a salvação destes
dependia da ministração daqueles,
mas, à luz das Escrituras, os

Reformadores eliminaram essa
distinção.
Todos, Ministros e Fiéis, formam o
povo de Deus, são Sacerdotes do
Altíssimo, pois assim nos diz a Palavra
de Deus em 1 Pe 2.9-10: "Vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade exclusiva
de Deus, a fim de proclamardes as
virtudes daquele que vos chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz; vós,
sim, que, antes, não éreis povo, mas,
agora, sois povo de Deus, que não
tínheis alcançado misericórdia, mas,
agora, alcançastes misericórdia."
Em consequência disso, todos têm
livre acesso à presença do Pai, tendo
como único mediador o Senhor Jesus
Cristo e não um Sacerdote humano (1
Tm 2.5). Além disso, cada cristão tem
um ministério a realizar como
sacerdote, servo e instrumento de
Deus na Igreja e na sociedade.
Ao trazermos estas verdades à
memória neste mês de outubro,
firmemo-nos a cada dia nestes
benditos pressupostos e que esses
princípios basilares da Santa Palavra,
repletos de sérias implicações para a
vida da Igreja, sejam cultivados por
todos nós.
Que Deus nos dê graça para
buscarmos reformar nossas vidas e
para saber que esse processo é
contínuo, afinal "ecclesia reformata,
semper reformanda". Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
1) Agradecimentos: Máscaras para o Hospital Evangélico – Neste mês a SAF
atingiu a marca de 13.000 (treze mil) máscaras confeccionadas e fornecidas ao
Hospital Evangélico. Isto mostra o envolvimento dos irmãos, irmãs e da nossa
Junta Diaconal, na pessoa do Presidente Rodrigo Pitta. Agradecemos a Deus
que nos possibilitou o empenho nesta missão, rogando que Ele continue
derramando força, ânimo e disposição para fazermos o bem, pois "fazer o bem
faz bem" e é o que Jesus nos ensinou: "Assim brilhe também a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus." (Mt.5.16)
2) Reunião Comissão Executiva, dia 27/10, terça-feira, 15h – Esperamos as
irmãs da Diretoria, Coordenadoras de Departamentos e Secretárias para
nossa reunião mensal. Aguarde o envio do "link" para a uso do aplicativo Zoom.
É importante sua presença para juntas planejarmos as atividades do próximo
mês, sob a bênção e orientação do nosso Deus.
3) Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 27/10
Mês de Outubro, mês da Reforma Protestante.
Motivos de oração:
✔Em gratidão pelas bênçãos recebidas por nós, nossas famílias e nossa
Igreja;
✔Para que Deus nos conceda avivamento e vigor, para que a "Igreja uma vez
reformada, sempre se reformando" seja nosso lema;
✔Suplicando as misericórdias de Deus pelos irmãos e suas famílias que
passam por enfermidades;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na
vida empresarial;
✔Pelos relacionamentos e pelas famílias de nossa Igreja;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas sociedades
internas e pela liderança da Igreja;
✔Pelos projetos de ação social e de apoio às necessidades dos irmãos nesses
tempos de pandemia;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes em suas decisões pelo bem
comum;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais
dessa área, que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população,
pelo pessoal da limpeza urbana e da segurança pública.
Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da SAF
para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
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REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
INVESTINDO NOS OUTROS
"Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da
sua vida?" (Mt.6.27)
Leitura: Lucas 18. 1-7
Eu costumava me preocupar muito, o que produzia sentimentos de medo,
tristeza ou confusão. Então decidi tentar transformar cada preocupação em
uma oração. Às vezes, um versículo bíblico me vinha à mente quando eu orava.
Quando estava preocupada com alguma coisa no futuro, orava: "Portanto, não
vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados;
basta ao dia o seu próprio mal." (Mt.6.34). Quando me preocupava com um
ente querido, 1Jo 5.14 me ajudava: "E esta é a confiança que temos para com
ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve."
Quando preocupada e confusa quanto ao que fazer, lembrava: "Se, porém,
algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida." (Tg 1.5).
Frequentemente, orar um versículo bíblico me trazia paz.
Quando nenhum versículo me vinha à mente, eu orava a mesma coisa várias
vezes, como a mulher na leitura de hoje. A oração pode ajudar a impedir que
nossas preocupações voltem à tona. Se praticamos a oração quando estamos
preocupados, ela pode se tornar um hábito. Então, as preocupações e
sentimentos podem diminuir enquanto a paz de Deus aumenta.
Peçamos a Deus perdão quando nos preocuparmos e ajuda para confiar que
Ele tudo pode, inclusive nos ajudar a lidar com todos os nossos medos. Oremos
por alguém oprimido por preocupações. (Deb Vellines- Missouri, EUA)
Com gratidão: Rosane Arumáa - Presidente

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2021
"Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e
declaramos as tuas maravilhas". (Salmo 75.1)
Anualmente estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo final
para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da
Igreja, elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos do ano seguinte.
Neste ano atípico de pandemia, solicitamos dos irmãos atenção especial para
que cumpramos o prazo, para a glória de Deus.
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NASCEU ANTÔNIO
Amados irmãos!
Com alegria noticiamos à Igreja, o nascimento nesta semana do Antônio, terceiro
bisneto do Pb. Euler Borja e D. Ione. O segundo filho da Camila (neta) e Jeymes.
Antônio nasceu na cidade de Paulínia (SP).
Parabéns querida família! Que o SENHOR abençoe o crescimento do querido
Antônio.
BATISMO INFANTIL
"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
Nossos irmãos Arthur e Laís Câmara, membros de nossa Igreja, estão morando
na cidade de Haia, na Holanda. Aproveitando sua estada no Brasil, apresentam
seu filhinho Oliver para o Sacramento do Batismo no Culto Matutino deste
domingo. Portanto, recebemos hoje com muita alegria, o pequeno Oliver
Baumgratz Câmara para este solene Sacramento. Avós paternos: Kleber de
Lima Câmara e Neila Suely Campos Barbosa Câmara. Avós maternos: Fernando
Baumgratz Ribeiro e Shirley França Baumgratz.
Louvamos a Deus pela vida preciosa desta querida família, e em especial do
pequenino Oliver. Rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ele cresça
em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
(PIPBH), Rev. Edson Costa Silva, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana
do Brasil (CI-IPB), em seu artigo 9º, transcrito abaixo, e o Estatuto da Igreja,
convoca a Assembleia Geral Ordinária para se reunir no dia 08 de novembro de
2020, às 11h, em Culto Solene a Deus. CI-IPB, artigo 9º: "A Assembleia Geral da
Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá
ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente quando
convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos
respectivos estatutos".
Pauta da Reunião: 1) Eleição do Secretário de Atas das Assembleias para o ano
de 2020; 2) Nomeação da Comissão de Exame de Contas; 3) Apresentação,
para informação da Igreja, do Relatório do Movimento Financeiro do ano anterior
e do Orçamento do ano em curso.
(A Reunião Ordinária acontecerá excepcionalmente neste segundo semestre
devido às restrições de reuniões presenciais no primeiro semestre, em virtude da
pandemia do Covid-19)
6

QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Outubro, Mês da Reforma Protestante
Na última quinta-feira, cumprindo protocolo sanitário, retornamos com nossos
Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, das 19h30 às 20h30.
Aproveitaremos este mês de outubro, mês da Reforma Protestante, para
estudarmos alguns princípios fundamentais deste movimento tão importante
para a Igreja de Cristo.
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.

ALFABETIZAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO INTERNACIONAL (A.E.I)
Somos gratos a Deus pelo privilégio de servi-Lo através da Missão A.E.I,
precioso Ministério que alfabetiza levando a Palavra de Deus. Nos 26 anos de
trabalhos no Brasil, temos tantos frutos que não podemos enumerá-los aqui,
mas temos um testemunho tão próximo que sentimos o desejo de levá-lo à
nossa amada Igreja, para que se alegrem conosco pelos feitos do Senhor
através desta Missão.
Nossa irmã Cláudia Barbosa Almeida, aluna da Classe de Catecúmenos,
desde sua mocidade sempre quis ser professora, porém, seguiu outros
caminhos profissionais até que se aposentou. Ouvindo falar da Missão A.E.I.,
sentiu o desejo de fazer o curso para usar o material ensinando outros a ler.
Nossa irmã Marise Falcão a encaminhou até à Missão onde ela fez o Curso de
Capacitação de Alfabetizadores e logo após concluí-lo comentou com uma
amiga que lhe disse que a mãe dela, D. Jeanete, não sabia ler, perguntando se
Cláudia poderia ensiná-la. Na primeira aula Cláudia perguntou a D. Jeanete se
ela sabia quem era Jesus e a resposta foi NÃO. Como as lições falam quem é
Jesus, hoje D. Jeanete está lendo e já sabe quem é o Mestre! Que bênção!
Lembremos de nossa irmã Cláudia, que tem sido usada pelo Senhor para levar
luz aos que estão na escuridão através da alfabetização para que possam ler
não somente jornais, revistas e livros, mas também ler o livro dos livros, a
Palavra de Deus, a Bíblia. Cláudia foi capacitada no Projeto A.E.I. no final de
agosto e hoje já colhe frutos para a glória de Deus.
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda
mais, "sem cessar". 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 a Deus as
necessidades e preocupações dos nossos irmãos e ao fazermos isso,
exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário:
das 18h às 19h. Todo o Protocolo de segurança sanitária já utilizado nos cultos
será observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos
grupos de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS (UPJ)
A Presidente da União Presbiteriana de Juvenis (UPJ), Júlia Bernardes Falcão,
no uso de suas atribuições, convoca os sócios para a Reunião Plenária de
eleição da nova Diretoria para o exercício de 2021. A reunião será pela
plataforma ZOOM. O "link" será postado no grupo de whatsapp dos pais.
Data: quarta-feira, 28/10.
Horário: 20h, em primeira chamada ou 20h30, em segunda chamada, com
qualquer número de sócios.
Conclamamos a todos os sócios para reservarem essa data e se prepararem
em oração para este importante momento da Sociedade.
RELATÓRIO DISQUE PAZ
Uma palavra amiga para todos as horas
Amados irmãos,
O "Disque Paz" é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente
para levar a Palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a Palavra de Deus nos
alimenta em todos os momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga,
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja pelo 3209-8888 para que ela
ouça a Palavra de Deus e seja consolado.
Recebemos nesta semana, da Luz para o Caminho (LPC), Relatório semestral
do "Disque Paz" referente às ligações telefônicas nos meses de abril a
setembro do corrente ano. Foram 6.650 chamadas no semestre, com média
mensal de 1.108 chamadas, o que dá mais de 36 chamadas por dia. Louvamos
a Deus por este ministério de nossa Igreja e pela vida da Missionária Suely,
responsável pela condução do "Disque Paz", rogando ao SENHOR que
continue a abençoar esse precioso serviço ao próximo.
INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos
grupos de whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail.
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua
Santa Palavra.
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA
SERMÕES EM ECLESIASTES: VALORES X FUTILIDADES
Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde
vou? Afinal, qual o propósito da vida?
Estas são perguntas existenciais profundas, que o Sábio procura responder no
livro do Eclesiastes. Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a
humanidade vive neste ano, descobrimos que o livro é riquíssimo em lições
sobre VALORES versus FUTILIDADES. Esse é o tema que o Rev. Edson está
trabalhando com a Igreja ao estudar esse precioso livro, afinal, dentre as lições
que a pandemia tem nos ensinado, está a necessidade de repensar nossa vida
e nossos valores. O que devemos priorizar? O que são valores eternos? O que
são futilidades? Será que não temos corrido atrás do vento? Neste domingo,
mercê de Deus, estudaremos o capítulo 4 deste precioso livro. Convidamos
você a mergulhar no estudo comprometido dos doze capítulos do livro do
Eclesiastes e a se deixar instruir pela Santa e Bendita Palavra de Deus. Que o
SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos concedendo
crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome.
Oremos e participemos!

CHEGOU O DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
Natal, a Vitória sobre o Medo.
O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas
vidas à Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a luz.
O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos os anos, o
período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor nos
deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."
(João 3.16). O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas
não estão sozinhas. O Pai celestial cuida de nós. Com 31 mensagens
dedicadas a contar a incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque
especial na Vitória sobre o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para
evangelizar e alcançar vidas. O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares
que serão repassados à Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e
cinquenta centavos). Os exemplares chegaram. Os irmãos já podem procurar
a Missionária Suely, telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo, adquira logo o seu e também para presentear a quem você
ama.
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ANIVERSARIANTES

25/10

Marco Túlio Cerbino Batista
Sérgio Linares Vieira
Zezilda Silva França

27/10

Ana Elizabete Pitta Maciel
Cláudia Beatriz Rodrigues Simões
Erasmo Borja
Vânia Ribeiro Dias

28/10

Maria Clara Silva Lenza
Mateus Mitraud Barreto Salum
Thessa Cristina Machado de Faria

29/10

Bruna Rocha Lopes
Gabriel Bertolini Maia
Yáskara Regina Lourenço Araujo Fleming

31/10

Yumara Siqueira de Castro
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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:
11h - 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 - 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 - 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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