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MENSAGEM PASTORAL

ENFRENTANDO DOLOROSAS E ASSUSTADORAS PROVAÇÕES
"Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas
declarações, e me sinto alarmado; aviva a
tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos,
e, no decurso dos anos, faze-a conhecida;
na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus
vem de Temã, e do monte Parã vem o
Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra
se enche do seu louvor. Ainda que a
figueira não floresça, nem haja fruto na
vide; o produto da oliveira minta, e os
campos não produzam mantimento; as
ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e
nos currais não haja gado, todavia, eu me
alegro no Senhor, exulto no Deus da
minha salvação. O Senhor Deus é a
minha fortaleza, e faz os meus pés como
os da corça, e me faz andar altaneiramente. […]". (Habacuque 3.2-3,17-19)
Estamos vivendo dias que serão
registrados e estudados nos livros de
História pelas gerações seguintes, caso
Cristo não retorne antes. Dias cuja
realidade tem o poder não apenas de
marcar, mas até mesmo de modificar a
configuração da História.
A velocidade e a força alarmante com a
qual o novo coronavírus tem se espalhado
e afetado pessoas ao redor do planeta nos
espanta, especialmente, porque,
diferentemente do passado, hoje
podemos acompanhar quase que
imediatamente os efeitos da pandemia
em nossa casa, através dos recursos da
informação.
Contudo, o tom apresentado é fortemente
marcado pela seletividade dos dados
apresentados e reproduzidos na TV pelos
que editam a notícia e, especialmente,
nas mídias sociais.
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Sendo assim, como cristãos, somos
chamados por Deus a considerar qual
deva ser uma apropriada interpretação
bíblica desta pandemia do COVID-19 pelo
mundo afora.
À semelhança do profeta Habacuque,
vivemos dias de superficialidade na fé
bíblica de um modo geral, o que gera
desconforto nos corações piedosos e,
infelizmente, esta superficialidade da fé
tem marcado até mesmo os que
professam a fé bíblica, mas também
assistimos um aparente aumento da
impiedade e, com tal tragédia viral
circulando, pode nos restar a sensação de
abandono e indiferença divina diante do
sofrimento não só do seu povo eleito, mas
também de toda a humanidade por ele
criada.
Se não é o exército dos caldeus que está a
assustar e impor sofrimento a inúmeras
pessoas e povos, é um exército de
inúmeros soldados microscópicos, que se
multiplicam e têm posto terror nos quatro
cantos da Terra. Como entender e
enfrentar tais adversidades?
Sob a Providência, dias de sofrimento,
perdas e luto são dias de sentir e respeitar
a dor e chorá-la diante daquele que é todo
poderoso; dias de aprender a
experimentar mais profunda dependência
de Deus e mais forte sensação de
consolo; dias de deitar o coração no colo
do Soberano, posto que Pai e Esperança.
A dor vivida pelo profeta Habacuque, e
como ele a enfrentou, podem nos ser úteis
através das poderosas palavras deste
curto livro de três capítulos apenas, com
sua eloquente oração registrada ao final,

baseada na qual destacamos alguns
alertas ao nosso coração:
1) Não se faça refém das mídias,
tornando-se monotemático. A realidade é
mais ampla que este vírus, por isso,
busque outros interesses com que
preencher sua mente, recomendação
especialmente importante aos médicos
cristãos, que estão no front da batalha;
2) Aproveite a oportunidade para
aprender a lidar biblicamente com temas
como dor, sofrimento e morte, pois
embora sejam parte da vida, normalmente
evitamos tais temas e por isso mesmo
ficamos mais vulneráveis e despreparados para lidar com tais realidades;
agora é imperativo aprender a pensar
biblicamente sobre isso também pois, se
não reformarmos nossa mente pela
Palavra, seremos abatidos pela
intoxicação dominante da mídia em nosso
coração;
3) Siga as instruções governamentais
quanto à restrição de circulação, segundo
suas possibilidades, procurando
reaprender a dinâmica domiciliar de forma
saudável, tempo de voltar ao básico e
essencial;

Deus é o senhor da vida e da morte, à qual
ele venceu, experimentando-a
voluntariamente.
Nossa fragilidade deve nos levar a
proteger a nós e aos mais vulneráveis sob
nossa responsabilidade. Não nos
deixemos abater nem nos desesperar
diante do quadro fúnebre da atual
pandemia do COVID-19, pois tudo
permanece sobre o controle do soberano
e bondoso Deus.
Sendo assim, o nosso temor pode ser
santificado pela graça divina mediante a
fé a ponto de podermos até mesmo
conversar com a morte, afirmando a ela,
poeticamente, palavras semelhantes às
do apóstolo Paulo: "Onde está, ó morte, a
tua vitória? Onde está, ó morte, o teu
aguilhão? O aguilhão da morte é o
pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus, que nos dá a vitória por
intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo"
(1Co 15.55-57).
Que o Senhor nos assista, socorra e
fortaleça com a sua graça suficiente
nestes dias maus.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

4) Finalmente lembre-se que a história
humana é marcada por tragédias com
certa frequência. Encaremo-las e
aprendamos com elas que são
pedagógicas em mostrar nossa
vulnerabilidade e nos dão oportunidades
para buscarmos mais profundamente a
dependência da graça divina, bem como
alguma medida consciente e voluntária de
solidariedade, pois haverá mais saúde em
nosso coração quando agirmos
responsavelmente em amor ao próximo,
cuidando e servindo segundo nossas
possibilidades.
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a
ira dos meus inimigos; a tua destra me salva." (Salmo 138, verso 7)
Queridas irmãs,
Pela graça misericordiosa do Senhor vencemos mais uma semana e
certamente nos aproximamos, ainda mais, das verdades e promessas do
nosso Deus.
Aproveitemos estes tempos de isolamento social para nos dedicar ao estudo
da palavra do Senhor, cujas promessas de consolo e cuidado para com seu
povo são firmes e imutáveis. São elas, juntamente com nossas orações, que
nos sustentam e nos mantém em santa comunhão com o nosso Deus
soberano.
No próximo dia 31 estaremos reunidas, ainda que à distância, para nossa
Reunião de Oração Virtual, nos mesmos moldes que vimos adotando.
Podemos orar em duplas, via telefone. Eleja uma companheira de oração e se
entregue à comunhão com o Senhor e com essa irmã. Se não puder fazer
dessa forma, ore individualmente.
Para nossa reflexão leiamos o Salmo 138 e pensemos sobre "O cuidado de
Deus":
Não encontramos nas Escrituras, em nenhum momento, Deus prometendo
nos isentar dos sofrimentos, da dor, do imprevisto, da angústia, da morte. Pelo
contrário, Deus nos faz saber dos percalços da vida e o primeiro aviso foi dado
ao ser humano logo após a queda: "Maldita é a terra por sua causa; com
sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida" (Gn.3.17). Jesus
também nos avisou: "Neste mundo vocês terão aflições." (Jo.16.33)
Confiante nas promessas de socorro e amparo da parte de Deus, o salmista
declara: "Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei
perigo algum, pois tu estás comigo" (Sl. 23.4), "O Senhor está comigo, não
temerei" (Sl.118.6) e "Na adversidade estarei com ele; vou livrá-lo e cobri-lo de
honra" (Sl 91.15). O salmista não repousa numa falsa promessa de ausência
de sofrimento, mas sim na promessa, sempre repetida, da presença do
Senhor em meio ao sofrimento. Agradeçamos ao Senhor e reflitamos sobre as
benditas promessas que recebemos do nosso Pai Celestial.
(Fonte: Refeições diárias com o sabor dos Salmos – Devocionário
Elben M. Lenz César, pág. 342, 2006).
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SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Amados irmãos,
Como é de conhecimento público, em consonância com as autoridades
sanitárias, governamentais e eclesiásticas, no último dia 19 o Conselho de
nossa Igreja decidiu suspender nossas atividades presenciais até o dia 31/03,
próxima terça-feira, quando voltará a deliberar sobre a possível prorrogação
desta suspensão.
Solicitamos orações em favor do Conselho nesta decisão difícil em dias tão
turbulentos e cercados de incertezas.
Para que não aconteça interrupção do cumprimento dos compromissos
financeiros de sustentação local e de diversos ministérios no âmbito nacional e
internacional, solicitamos fidelidade aos irmãos com os dízimos e as ofertas,
depositando-os em uma das contas da Igreja, cujos dados bancários estão
indicados no documento abaixo (item 4 das Decisões).
Os Pastores têm procurado alimentar nosso rebanho com mensagens
objetivas diárias, estudo bíblico e com as transmissões dos sermões
dominicais pelo canal da Igreja no YouTube. Na medida do possível, os
Professores da ED têm procurado interagir com seus alunos, alguns
ministrado aulas no horário habitual aos domingos.
Finalmente reiteramos nosso descanso e confiança no SENHOR, refúgio e
fortaleza, socorro bem presente em momentos de tribulações (Sl 46). Deus
está no controle e certamente tem planos elevados para estes tempos em que
vivemos.
Não sejamos afoitos naquilo que não podemos entender agora, afinal diz o
sábio no livro dos provérbios que peca quem é precipitado (Pv 19.2).
Estejamos certos de que, sendo da vontade de Deus, haveremos de
compreender melhor tudo isso, em um momento futuro. Enquanto isso,
sejamos moderados e reconheçamos a dificuldade daqueles que precisam
tomar decisões, devendo estes ser alvos constantes de nossas orações e
apoio.
Que o Deus Poderoso tenha misericórdia da humanidade em geral, de nossa
nação e de sua Igreja lavada pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado de
Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa única esperança.
Transcrevemos novamente a decisão do Conselho, em vigor.
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Jesus, a razão da nossa história.
COMUNICADO AO REBANHO DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
02/2020
Belo Horizonte, 19 de março de 2020
"Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera,
pois, pelo Senhor". (Salmo 27.14)
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, reunido em 19
de março de 2020, no intuito de zelar pelo bem dos membros e de todos
aqueles que frequentam nossa amada Igreja, bem como para contribuir com a
sociedade neste momento de pandemia, em consonância com as orientações
e decisões das autoridades sanitárias e governamentais, resolve:
Considerando:
• A Intensificação da pandemia do coronavírus, considerada de alta gravidade
pelas autoridades competentes;
• Que a referida pandemia já vitimou milhares de pessoas em todo o mundo e se
dissemina pelo Brasil em linha ascendente;
• O momento gravíssimo que vivemos, exigindo das autoridades medidas
extremas adotadas em todo o mundo e, por consequência, em nosso país,
estado e município;
• A responsabilidade do Conselho conforme preceitua o artigo 83, alíneas "a" e
"s" da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) que assim afirma:
"São funções privativas do Conselho: a) exercer o governo espiritual e
administrativo da Igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e
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comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem os seus privilégios
e deveres; s) velar pela regularidade dos serviços religiosos";
• A necessidade de adoção de medidas de prevenção à propagação do
coronavírus para minimizar a transmissibilidade da doença;
• As recomendações de diversos profissionais médicos de nossa Igreja;
• As resoluções, decretos e recomendações das nossas autoridades civis e
eclesiásticas,
Decide:
• SUSPENDER todas as atividades coletivas e regulares da Igreja e
Congregações, incluindo os Cultos Dominicais, Escola Dominical, Reuniões de
Oração, Estudo Bíblico Doutrinário, Sexta Jovem, Ensaios dos Corais,
Acampamentos, visitas domiciliares, reuniões de Sociedades Internas, grupos e
demais Ministérios, até o dia 31/03/2020, quando o Conselho voltará a dar
parecer sobre o assunto;
• Transmitir os sermões dominicais ao vivo, em seus horários habituais (10h20 e
19h), pelo canal da Igreja no YouTube, acessado no endereço eletrônico
www.primeiraipbh.org.br;
• Incentivar os irmãos a realizarem o CULTO DOMÉSTICO, aproveitando esse
momento para solidificar a adoração familiar pactual e o crescimento espiritual,
recomendados na Escritura Sagrada (Dt 6);
• Solicitar aos membros da Igreja que continuem exercendo fielmente a
mordomia dos dízimos e ofertas, não obstante a ausência de cultos no Templo,
para que a Igreja continue tendo as condições necessárias para a manutenção
de seu vasto ministério, abençoando vidas não somente em território brasileiro,
mas também ao derredor do mundo, depositando os valores conforme os dados
bancários informados a seguir:
Banco: 033 SANTANDER
Ag: 4275
Conta corrente 13.000405-3
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ag: 2255
Conta Corrente: Op. 003 - 500033-2
CNPJ: 17.514.134/0001-23.
7

• Adiar a Conferência Teológica programada para o período de 27 a 29/03/2020,
cuja nova data será oportunamente divulgada;
• Exortar os irmãos a continuarem tomando as precauções higiênicas conforme
recomendado pelas autoridades de saúde, mantendo o máximo isolamento
social, para evitar contrair a doença ou contribuir para o seu alastramento;
• Exortar os irmãos a não divulgar notícias que não sejam chanceladas por fontes
oficiais, com vistas a não divulgar informações imprecisas ou inverídicas que
possam levar medo à sociedade. Como Igreja, somos chamados para abençoar
e levar a paz de Cristo e não para contribuir com a instalação do pânico social;
• Reduzir o número de colaboradores em serviço na Sede ao estritamente
necessário à manutenção das atividades prioritárias, dando à Comissão
Administrativa os poderes necessários para, se preciso, interromper as
atividades administrativas por completo;
• Conclamar os irmãos a continuar ORANDO pelas autoridades de nosso país,
pelos cientistas na busca da cura desta moléstia, pela Igreja no seu testemunho,
pela nação brasileira, pela humanidade em geral e pelo Conselho da Igreja no
acompanhamento e tomada de decisões.
Certos da compreensão, colaboração e oração dos amados irmãos, buscando
sempre do SENHOR o bem da Igreja e a glória de Deus, rogamos ao Pai que nos
abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de Sua Santa Palavra. Diz o
Profeta Jeremias: "Bendito o homem que confia no SENHOR e cuja esperança é
o SENHOR". (Jr 17.7).
Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
"JESUS, a Razão da Nossa História".

TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SERMÕES DOMINICAIS
Os Sermões dominicais em nossa Igreja (10h20 e 19h) estão sendo
transmitidos ao vivo pelo canal da Igreja no YouTube. Como acessar? Vá ao
Site da Primeira Igreja www.primeiraipbh.org.br e lá você encontrará em baixo
o link do canal do YouTube.
Os sermões são transmitidos ao vivo e ficam no canal para que você possa
ouvi-los quando desejar. Oremos para que esse seja um meio poderoso de
alcance da palavra de nosso Deus.
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ANIVERSARIANTES

30/03
Adriana Letícia Saraiva L. Rodrigues
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
03/04
Corine Salgado A. de Freitas Santos
Lavínia Salgado A. de Freitas Santos
Lina Silva Rodrigues Rosa
04/04
Alessandra Bueno Dias
Ciro Octávio de Souza Fernandes
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