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MENSAGEM PASTORAL

ESPERANÇA CRISTOCÊNTRICA
A crise da COVID-19 que atinge a
humanidade e por consequência o
nosso País, passa por um momento de
ascendência exponencial em nossa
pátria, trazendo morte, luto, pranto,
dor, debilidade da economia nacional
(e o consequente desemprego),
polarização política, exaustão dos
profissionais de saúde e tantas outras
consequências. Tudo isso nos faz
lembrar das palavras de Jesus,
conscientizando seus discípulos: “No
mundo passais por aflições, tende bom
ânimo” (Jo 16.33). Fomos instruídos
por Jesus que seríamos afligidos pelas
crises na peregrinação por este mundo.
O evangelicalismo brasileiro, muitas
vezes influenciado pela Teologia da
Prosperidade, ensina erroneamente
que servir a Deus é garantia de
prosperidade terrena. Não obstante
Deus fazer prosperar com riquezas
materiais quem ele assim o desejar, a
Bíblia nos ensina que esse mundo é
lugar de provações, sofrimentos,
deserto existencial. Aqui padecemos
tristezas e aflições, passamos por
enfermidades, lutos. E tudo isto
somente terminará no novo céu e nova
terra, quando então aquele que
perseverar até o fim será salvo,
descansando e reinando para sempre
com o SENHOR (Mt 24.14).
Para nos certificarmos da verdade que
também enfrentaremos tribulações,
basta um olhar para a história do povo
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de Israel, para a vida dos Profetas e para
o início da Igreja neotestamentária.
Também nos dias da Reforma
Protestante do século XVI, por ocasião
da ameaça de retorno da chamada
“peste negra”, a recomendação do
Reformador Martinho Lutero foi de
colaborar, agindo proativamente, para
não ficar contaminado ou contaminar
outros, pois dizia Lutero que “a fé que
teme a Deus não é insensata e não tenta
a Deus”. Disse mais o Reformador: “se
Deus quiser me levar ele, certamente
me encontrará e eu terei feito o que ele
esperava de mim e por isso não sou
responsável pela minha própria morte
ou pela morte de outros”.
Moisés afirmou no Salmo 90 que somos
frágeis, somos pó. Toda prepotência
deveria ser deixada em ocasiões de
convulsão universal, afinal
constatamos que em momentos de
pandemia não existem diferenças
raciais, intelectuais, socioeconômicas.
Todos devem ser levados a reconhecer
sua fragilidade, reconhecer que a
condição humana nos revela que somos
efêmeros, passageiros e somente Deus é
eterno, poderoso, criador e
mantenedor de tudo e de todos.
Em momentos de crises somos levados
a conhecer mais a Deus e a confiar mais
e mais nele, somos levados a orar mais,
sempre, sem cessar (1Ts 5.17),
meditando nas palavras santas
registradas no segundo livro das

Crônicas, Capítulo 7, verso 14: "Se o
meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, e orar, e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos,
então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os
seus pecados e sararei a sua terra".
A ameaça da COVID-19 é um sinal para
todos, em especial para nós cristãos, de
que é hora de nos unirmos através da
oração, santificando nossas vidas. Em
momentos de crise, precisamos afastar
de nosso coração qualquer espírito
faccioso, afinal unidade em oração é
primordial. Devemos olhar para as
dificuldades do presente momento não
como um motivo de nos levar a
ansiedade, mas sim, de despertar em
nós a confiança em Deus.
Controlados os impulsos internos, em
momentos de crise surge a
oportunidade de falar da bendita
esperança, de apresentar Cristo aos que
convivem conosco e ainda não sabem
que somente em Cristo há vida
abundante. É hora de alertar o mundo
que existe um vírus muito mais letal do
que a Covid-19: o pecado e seu salário, a
morte eterna.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna em Cristo Jesus (Rm 6.23), pois
contra o vírus do pecado não há
absolutamente nenhuma esperança,
nenhuma vacina ou outro tipo de
imunidade, a não ser se entregar a
Cristo, confiando que Ele é o único e
suficiente Salvador de sua vida.
O mundo precisa de salvação e a
salvação está somente em Jesus. Os

noticiários que nos informam
diariamente sobre o aumento da
pandemia, das mortes locais e globais,
são alertas diários de nossa finitude,
forçando a todos a olhar além das
rotinas da vida e a considerar o que o
futuro nos reserva.
Lembremos, pois, que todos nós um dia
morreremos, seja de COVID-19 ou de
alguma outra forma e por isso é mister
que todos nós olhemos urgentemente
para além das dificuldades atuais e
procuremos oportunidades de
compartilhar a esperança que temos em
Jesus. Tempos de incertezas e medo são
oportunos para compartilhar a razão da
nossa fé em Cristo, pois não vivemos
como os que não têm esperança. É disso
que trata o Evangelho.
Não esqueçamos que temos amigos,
vizinhos e familiares que podem não
conhecer essa esperança e em atitude
amorosa, busquemos entender seus
medos e preocupações neste momento
tão dramático e então apresentar a
esperança que habita em nossos
corações, que é CRISTO.
Ao nos precavermos com as medidas
higiênicas e de cooperação neste
momento de calamidade, coloquemos
os nossos olhos no SENHOR, para que
possamos afirmar como Josafá o fez no
momento em que se viu em meio a uma
crise: “...os nossos olhos estão postos
em ti” (2Cr 20.12b).

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 23 de março, terça-feira.
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo):
Principais motivos de oração:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa igreja (Pastores, Missionários e
Liderança);
• Pelos Professores dos Seminários, para que Deus os mantenha como Mestres
da verdade;
• Pelo crescimento espiritual de cada Auxiliadora;
• Pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, biológicos e espirituais (mães de
oracão) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pelas famílias enlutadas;
• Pela saúde de nossa nação (em todos os aspectos) e pelas autoridades
constituídas;
• Pelos meios de comunicação (rádio, tv, etc) incluindo os sistemas da Igreja
Presbiteriana do Brasil, para que busquem abençoar a Nação com informações
criteriosas;
• Para que Deus seja servido em preservar os profissionais da saúde e todos que
trabalham em serviços de assistência à saúde;
• Pela população de Estados e localidades em situação de colapso no
atendimento à saúde;
• Para que a imunização contra o COVID-19 alcance a toda a população.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
DAR GRAÇAS EM TODO O TEMPO
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco.” (1Ts. 5.18).
O Apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso a expressar, continuamente, um
espírito agradecido a Deus (Ef. 5.20), como reconhecimento do seu cuidado
preservador e de suas bênçãos cotidianas. Essa recomendação se estende ao
povo de Deus nos dias de hoje e deve nos levar a dar graças mesmo nas
adversidades, como um sinal de que cremos verdadeiramente nas promessas
daquele nos escolheu. (1 Pe.2.9)
Vejamos o que é dar graças a Deus:
• Atitude da alma que reconhece a direção de Deus em todos os episódios da
nossa existência;
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• Resultado da certeza de que Deus cuida de nós;
• Atitude de proclamação de sua grandeza e de seus poderosos feitos;
• Regozijo na superação, pela graça, das adversidades dos fatos, reconhecendo
a sua bondosa direção.
Dar graças a Deus deve ser um ato que se manifesta em nosso comportamento
com a família, com os amigos, na igreja. A nossa palavra e a nossa vida devem
ser expressões de louvor e agradecimento a Deus, nosso Senhor. É certo que,
não raras vezes, diante de nossas fragilidades e limitações, necessitamos
clamar pela graça de Deus para nos capacitar a agradecer.
Diante de adversidades, não é fácil ser grato; somente a Graça de Deus pode nos
levar a esta disposição mental e espiritual, em obediência ao Senhor que nos
manda “dar graças em tudo”, pois essa é a sua vontade, que é boa, perfeita e
agradável. Assim sendo, convido-a a fazer uma reflexão:
• As páginas da sua vida contam uma história de graça e gratidão ao Senhor?
• Você cultiva o hábito de falar sobre os atos conhecidos da bondade de Deus,
que têm preservado sua vida até aqui?
• Você leva a sério sua missão de proclamar as virtudes de Deus até o fim?
(Sl.71.18b)
“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” (Cl.3.17)
(Adaptado de “SAF em Revista”, 2o. Trim.2018, pág. 57-58)
Com gratidão, Rosane Arumaa
Presidente

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30min. 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.

QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO VIRTUAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma virtual
pelo canal da Igreja no Youtube. Acesse o canal, participe conosco e cresça em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
5

A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. (2 Cr 7.14)
Quantos motivos Deus nos tem dado para orar. Listemos alguns:
OREMOS:
• Em favor da economia do País, em favor dos desempregados, dos empresários e
autônomos que tiveram seus negócios afetados;
• Em favor das autoridades eclesiásticas para que tomem decisões em
conformidade com a Santa Palavra;
- Pela cura daqueles que foram infectados e estão convalescendo;
• Pela erradicação desta pandemia, seja pelos meios ordinários (medicamentos e
vacinas), seja pela ação sobrenatural de Deus;
• Em favor da Igreja do SENHOR, para que ela avance com o Reino de Deus,
fazendo-o conhecido a todos os povos;
• Em favor do testemunho da Igreja neste momento de polarização do País, para
que ela exale o bom perfume de Cristo cumprindo a sua Missão segundo a Palavra.
Lembremo-nos, pois, de que 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.

GOTAS DE DOUTRINA
DA CRIAÇÃO
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO IV
I. Ao princípio aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação
da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no
espaço de seis dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou
invisíveis.
II. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea,
com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita
santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus
corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo
deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita
em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do
bem e do mal; enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua
comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas.
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CLASSE VIRTUAL DE CATECÚMENOS
Você quer servir ao Senhor Jesus Cristo como Membro Comungante da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH)? Então matricule-se na Classe
Virtual de Catecúmenos. Neste Curso são ministradas lições que tratam das
Doutrinas Básicas da Igreja Presbiteriana, tanto no que diz respeito à nossa
confessionalidade (aquilo que cremos e praticamos como igreja), bem como
expõem a história do Presbiterianismo no Brasil e no mundo.
A Classe de Catecúmenos é a porta de entrada das igrejas presbiterianas e nela você
se prepara para a Pública Profissão de Fé, quando então será declarado Membro
Comungante da igreja local, com todos os deveres e direitos daí decorrentes.
As aulas são ministradas aos domingos, pela Plataforma Zoom, das 9h às 10h10 e
terão início em 28/03.
Não perca esta oportunidade de conhecer mais da Palavra de Deus e dos
fundamentos da Fé Reformada.
Ficou interessado? Procure o Pb. Valério pelo telefone (31) 99204.8225
(whatsapp).
Será uma grande alegria recebê-lo. Aguardamos você no próximo dia 28. Até lá,
querendo Deus.

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 nos alimenta em todos os
momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga, informelhe desse atendimento de nossa Igreja pelo 3209-8888 para que essa pessoa ouça a
palavra de Deus e seja consolada.
Nesta semana recebemos Relatório da “Luz para o Caminho” (LPC), relativo às
ligações telefônicas nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, num total de
1.169 chamadas. Louvamos a Deus por este precioso 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.
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COMUNICADO AO REBANHO DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
02/2021
“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 12 de março, e
CONSIDERANDO:
1. A evidente intensificação da pandemia da COVID-19 em nossa cidade, beirando o colapso do
sistema de saúde;
2. A necessidade de compreendermos o momento gravíssimo que vivemos, exigindo das
autoridades medidas extremas;
3. A responsabilidade do Conselho em zelar pelo bem-estar dos membros da Igreja sob sua
jurisdição, conforme preceitua a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB); e
4. A necessidade do testemunho da Igreja na cooperação com as autoridades neste momento de
calamidade,
DECIDE:
1. Suspender TODAS as atividades presenciais coletivas e regulares da Igreja e Congregações,
no período de 13/03/2021 a 30/03/2021, quando o Conselho voltará a dar parecer sobre o
assunto;
2. Continuar transmitindo os sermões dominicais, ao vivo, pelo canal da Igreja no YouTube,
sendo o Sermão Matutino transmitido às 11h e o Sermão Vespertino às 18h, este enquanto
durar o chamado “Toque de Recolher” em Belo Horizonte;
3. Continuar transmitindo as aulas de Escola Dominical de modo virtual;
4. Incentivar os irmãos a realizarem o CULTO INDIVIDUAL E DOMÉSTICO, aproveitando
essa situação momentânea de privação do CULTO PÚBLICO para solidificar a adoração
pessoal e familiar e favorecer o crescimento espiritual, recomendados na Escritura Sagrada (Dt
6);
5. Conclamar os membros da Igreja a continuarem exercendo a mordomia dos dízimos e
ofertas, não obstante a ausência dos Cultos presenciais no Templo, para que a Igreja tenha as
condições necessárias de manter seu vasto ministério, abençoando vidas não somente em
território brasileiro, mas também ao derredor do mundo;
6. Reiterar aos irmãos que continuem tomando todas as precauções higiênicas recomendadas
pelas autoridades da área de saúde;
7. Recomendar prudência na divulgação de notícias e informações, com o objetivo de não
contribuir para inquietações e pânico social;
8. Conclamar os irmãos para que continuem ORANDO pela contenção dessa moléstia no Brasil
e no mundo, pelos enfermos que enfrentam esta doença, pelas autoridades de nosso país, pelos
profissionais da área da saúde e serviços essenciais, pela Igreja no seu testemunho e pelo
Conselho da Igreja no acompanhamento e tomada de decisões.
Certos da compreensão e colaboração dos amados irmãos, lembramos que a palavra final é do
SENHOR dos Exércitos, pois somente Ele muda o tempo e as estações (Dn 2.21). Sabemos que
Ele é misericordioso, por isso, ousamos chegar ao seu Trono de Graça por meio de seu Filho,
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória e o louvor, agora e eternamente, amém!
Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
“JESUS, a Razão da Nossa História”.
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ANIVERSARIANTES

21/03
Bruna Furtado da Fonseca
Procópio Cardozo Neto
Rosilene Tavares Pereira
Waldir Dias Duarte
22/03
Lídia Campos Gomes Boy
Letícia Araújo Ribeiro
23/03
Antônio Pereira dos Santos
Marise Bernardes Falcão
24/03
André Assis Lopes do Carmo
Gabriela Ribeiro Soares de Azevedo
Graciele de Paula Teixeira Gerlach
Lara Cifuentes Dutra Tostes
Lucas Fonseca Rodrigues
25/03
Dislene Nice de Assis
Orlando de Sousa Fonseca
26/03
Angela Maria da Silva Barbosa Gonçalves
Anna Kelita Gonçalves Garcez
Cleunice Crispim da Costa
Isandra Raasch Loureiro
Juliana Campos Brasileiro
Lucinéia Rodrigues de Oliveira
Matheus Oliveira Baêta
Thiago Matias Brey Gil
27/03
Cleuza Gomes de Almeida Lima
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1. Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
2. Congregação 1° de Maio /
Parceria IP Vespasiano
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
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

5. Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG
/ Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
7. Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
8. Plantação de Igreja – Bairro
Bandeirinhas – Betim-MG /
Parceria IP Luz e Vida - Betim
Supervisão: Ministério de Missões

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
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9. Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG
/ Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões
11. Plantação de Igreja em Conceição
do Mato Dentro-MG /
Parceria IP Guanhães
Supervisão: Ministério de Missões

