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MENSAGEM PASTORAL

O DESÍGNIO QUE PERMANECE
13 "Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou
amanhã, iremos para a cidade tal, e lá
passaremos um ano, e negociaremos, e
teremos lucros. 14 Vós não sabeis o que
sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois,
apenas, como neblina que aparece por
instante e logo se dissipa. 15 Em vez disso,
devíeis dizer: Se o Senhor quiser, não só
viveremos, como também faremos isto ou
aquilo." (Tg 4.13-15)
Nossa vida neste mundo é efêmera,
passageira, fragilíssima. Reconhecer a
fragilidade e limitação humanas, significa
evidenciar a verdadeira sabedoria e
humildade e por humildade refiro-me a
capacidade de alguém ter uma visão correta
e não pensar de si mesmo além do que
convém. Tiago é enfático ao dizer que uma
das nossas maiores limitações é não
conhecermos o futuro, pois, por mais que
planejemos, está além de nossa capacidade
saber como as coisas vão acontecer.
No Livro dos Provérbios, o Sábio nos diz que
o coração do homem pode fazer planos, mas
a resposta certa dos lábios vem do
SENHOR. O desígnio que permanece é o do
Senhor (Pv 16.1, 19.21). O Sábio reconhece
que Deus é soberano, o dono de todas as
coisas, inclusive o amanhã; Ele é o único ser
capaz de controlar integralmente tudo o que
existe, até o curso da nossa vida, cumprindo
cabalmente o seu propósito e frustrando toda
oposição. Por isso, embora não seja errado
desejar a felicidade por meio da realização
pessoal, falando biblicamente, não vivemos
nesta terra para cumprir o nosso propósito,
mas sim o propósito de Deus, pois Ele nos
criou para a glória de Seu nome. O desígnio
supremo de Deus é usar nossa vida para
cumprir a Sua vontade em nós, por meio de
nós e apesar de nós, onde Ele nos coloca.
Tiago nos ensina que diante desta realidade
inexorável, restam-nos somente duas
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respostas diante da pergunta "a quem
confiamos nosso amanhã?": a nós mesmos
ou a Deus. Tentar ditar o futuro é pura
arrogância, afinal, não está ao nosso alcance
controlar o porvir e quando tentamos fazê-lo
estamos usurpando o trono de Deus como
soberano sobre tudo, inclusive sobre o
futuro. Sábio é quem confia seu futuro nas
mãos daquele que controla todas as coisas,
pois, em Cristo, Deus providenciou a solução
para o futuro de todo aquele que receber Seu
filho como SENHOR e Salvador de sua alma.
O apóstolo Pedro resume o nosso futuro a
partir da bendita esperança, escrevendo:
"Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, que, segundo a sua muita
misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança, mediante a ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos, para uma
herança incorruptível, sem mácula,
imarcescível, reservada nos céus para vós
outros que sois guardados pelo poder de
Deus, mediante a fé, para a salvação
preparada para revelar-se no último tempo"
(1 Pe 1.3-5). Podemos não conhecer o futuro
terreno e certamente não o conhecemos,
mas sabemos que Deus estará nele, e isto
nos tranquiliza enquanto aguardamos a
manifestação final de Cristo Jesus.
Devemos aproveitar um cenário como este
que estamos vivendo, de repentina mudança
de agenda, evidência da fragilidade humana,
de preocupação e comoção, para anunciar a
realidade da vida eterna. Como cristãos
devemos mostrar sensibilidade para com
aqueles que sofrem a perda repentina de
seus queridos, mas aproveitar a
oportunidade para anunciar a verdadeira
vida, a eterna, em abundância, e esta,
somente em Jesus.
Qual tem sido a prioridade de sua vida? Seus
planos são colocados nas mãos daquele que
detém o controle da vida e da morte? Quem

sabe você tem ignorado esta verdade, de
forma ilusória, revestido de arrogância,
achando que controla o futuro e até mesmo a
preservação de sua vida? Saiba que por
mais que nos cuidemos, e devemos sim nos
cuidar, a preservação da nossa vida está nas
mãos daquele que a fez e que a sustenta pela
palavra de seu poder. Ansiedade alguma
poderá acrescentar um côvado ao curso da
vida de quem quer que seja, afirmou o divino
Mestre Jesus, conforme lemos no Evangelho
segundo Mateus, cap. 6, verso 27.
Não obstante, a Bíblia nos encoraja a
planejarmos o futuro, afinal, até mesmo a
formiga prepara a sua casa para o inverno, e
somos desafiados a observarmos sua
diligência, mas nunca somos encorajados a

planejar nosso futuro com base na
autossuficiência. Tudo que planejarmos
deve ser coerente com os valores bíblicos e
submetido ao Plano Divino, considerando-se
suas consequências para eternidade.
Reconheçamos a falibilidade dos projetos
humanos e nos entreguemos ao Soberano
SENHOR do tempo e da história. Com fé,
afirmemos: "Se o Senhor quiser, não só
viveremos, como também faremos isto ou
aquilo (Tg 4.15) e reconheçamos, assim
como fez o Sábio: "Muitos propósitos há no
coração do homem, mas o desígnio do
SENHOR permanecerá (Pv 19.21). Que o
Eterno nos conscientize e nos abençoe.
Amém.
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
Mercê de Deus, teremos Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 14/07, 8h30 e
14h30.
Mês de Julho, mês dos Pastores Jubilados e Viúvas de Pastores
Motivos de Oração:
• Agradecendo a Deus seus livramentos, seu cuidado, suas misericórdias,
suas bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
• Pelos Pastores jubilados e pelas viúvas de Pastores;
• Pelos nossos irmãos que atravessam momentos de enfermidades e suas
famílias, para que nosso Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre
todos;
• Pelas famílias enlutadas de nossa Igreja;
• Pelos pais, suplicando ao nosso Deus orientação na educação cristã de seus
filhos e pela formação de cidadãos comprometidos com a Palavra;
• Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
• Pelas Sociedades Internas e suas Lideranças;
• Pelo CRC, ASPACAM, Projeto Redenção e Hospital Evangélico;
• Para que Deus ilumine e dirija nossos governantes na adoção de medidas
para minimizar os efeitos da pandemia;
• Pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente no socorro e
cuidados à população
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Outros pedidos de oração podem ser encaminhados para o grupo de
whatsapp, preferentemente até às 08h de terça feira.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO
Esperar
"Seja sobre nós, SENHOR, a tua misericórdia, como de ti esperamos".
(Sl 33.22)
Esperar não é algo muito fácil... sobretudo nestes tempos em que vivemos.
Precisamos voltar nossos pensamentos para o alto, onde Deus está, pois lá
está o nosso consolo. Vamos aguardar pelo nosso Deus, pois tudo tem o
tempo apropriado para acontecer, conforme é dito no Livro de Eclesiastes,
cap. 3, verso 1: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu." Enquanto isto, vamos utilizar esse tempo para
aprender, crescer espiritualmente e conquistar pessoas para Cristo.
Há os que dizem esperar no Senhor, mas são poucos os que realmente o
fazem e muitos esperam por falta de alternativa, não por decisão consciente, e
enquanto aguardam resmungam, ficam tristes e sufocados em sua própria
ansiedade.
Esperar requer fé, sobretudo quando vivemos em meio a circunstâncias que
dizem o contrário do que cremos. Portanto, enquanto espera, adore, cante
louvores e renda ações de graças ao Senhor, em quem deve estar a sua
confiança. Aprender a esperar em Deus aperfeiçoa nossa confiança nele.
Contribuição do Departamento Henriqueta Bergo (Fátima de Melo Costa)
Obs: Lembremos de orar individualmente, quando não pudermos orar com
uma irmã, mas se possível devemos orar em duplas, por telefone, com uma de
nossas irmãs do Departamento, ou formar um Grupo no Departamento,
usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência, pois agora podemos fazer
chamadas de vídeo com até oito pessoas, pelo whatsapp.
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
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HERANÇAS DO SENHOR
"Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão" (Sl 127.3)
Comunicamos o nascimento das crianças:
Lia Doehler Pessôa, ocorrido no último dia 28/06, pesando 2,545Kg, com
47cm, filha de nossa irmã Beatriz Valadão Doehler Pessôa e Vicente Repolês
Oliveira Pessôa, sendo avós maternos Flávio Dutra Doehler e Karla Martins
Valadão Doehler e avós paternos Geraldo Magela Pessôa e Regina Célia
Oliveira Pessôa;
Benjamin Lopes Caldeira, ocorrido no dia 04/07, pesando 3,736Kg, com 51cm,
filho de nossos irmãos André Vinícius Caldeira Miranda e Lívia Dias Lopes
Caldeira, sendo avós maternos Nei Ovídio dos Santos Lopes e Daisy Dias
Lopes e avós paternos Paulo de Miranda e Maria da Conceição Caldeira.
Oramos ao SENHOR para que o crescimento da Lia e do Benjamin seja
semelhante ao de Jesus, não somente em estatura, mas em sabedoria e graça
diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). Parabéns às queridas famílias.
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!
CULTO INFANTIL NO YOUTUBE
Todos os domingos, às 11h30min, 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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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)

Os Reformadores diziam que a confiança de que nossas orações serão
respondidas não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós.
Na vida dos crentes a fé e a esperança vencem o temor, para que sejamos
capazes de pedir "com fé, em nada duvidando" (Tg 1.6). Isto significa que a
verdadeira oração é confiante na resposta, por causa de Cristo e do pacto, pois
o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sela o compromisso que Deus fez
conosco. Assim os crentes se aproximam de Deus confiantemente, com
ousadia e entusiasmo, porque essa confiança é necessária à verdadeira
invocação, que se torna a chave que nos abre a porta do reino dos céus.
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.
ATIVIDADES DA JUNTA DIACONAL
"Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo." (Gl 6.4)
A Junta Diaconal continua com o seu trabalho de atendimento às
necessidades dos membros da Igreja, principalmente com distribuição de
cestas básicas e medicamentos e encaminhamento de irmãos para consultas
médicas. Recentemente também começamos a auxiliar alguns irmãos no
planejamento e reestruturação de suas finanças. Se você conhece algum
irmão que precisa de ajuda, entre em contato conosco.
Colocamos à disposição os telefones 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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"LIVES" NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja
está promovendo uma série de "Lives", agora, quinzenalmente às terçasfeiras, no Canal da Igreja no YouTube.
Nesta terça-feira, 14/07, às 21h, receberemos como convidado especial o Rev.
Valdeci dos Santos, Professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação
Andrew Jumper, Pastor da IP de Campo Belo, São Paulo Capital e Secretário
Geral de Apoio Pastoral da IPB. O Tema será "Prioridades do Ministério".
Certamente o bate papo será uma grande bênção! Divulgue estes encontros
para o seu círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
PEQUENAS DEVOCIONAIS DIÁRIAS
Nossos Pastores têm enviado mensagens diárias, no período da manhã e da
noite, pelo WhatsApp e nos seus canais do Youtube, abençoando a vida da
Igreja com pequenas devocionais.
Nesta semana o Rev. Edson recebeu de uma querida irmã de nossa Igreja o
seguinte feedback: "Como a sentinela atenta ao que se passa ao seu redor,
assim tem sido a incansável palavra do senhor Rev. Edson. Grata por cada
devocional. Deus o abençoe".
Que o Poderoso Deus continue renovando as forças do seu rebanho com a
santa e bendita Palavra do SENHOR.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
Segunda-feira, 13/07, 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!
SERMÕES DOMINICAIS NO YOUTUBE
A Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e aviva nossa esperança
nestes dias conturbados. Todos os domingos, às 10h30 e às 19h, oferecemos
este maravilhoso alimento, pelo Canal da Igreja no YouTube, através das
mensagens pregadas do púlpito de nossa Igreja.
Os Rev. Edson e Raimundo, estão pregando séries em Isaías e Êxodo. Os
sermões são transmitidos ao vivo e também ficam disponíveis no canal do
Youtube, podendo ser acessados a qualquer momento. Assista, ore e divulgue.
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CONFERÊNCIA ON-LINE DA UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES (UPA)

Tradicionalmente, na última semana de julho, nossos adolescentes
realizam uma semana de Acampamento de Inverno no Acampamento
Ebenézer.
Porém, neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, será realizada
uma Conferência on-line em lugar do Acampamento de Inverno.
Quem é o Espírito Santo?
O que Ele faz?
Como atua no mundo, na Igreja e em nossas vidas?
Pensando nesses e em outros questionamentos, a UPA organiza sua 1ª
Conferência On-line: "Conhecendo mais sobre o Espírito Santo".
Data: de 29 de julho a 1 de agosto, sempre às 20h
Palestrantes:
Rev. André Ruela, Igreja Presbiteriana de Barroso (MG)
Rev. Jonatas Miranda, Igreja Presbiteriana da Barra Funda, São Paulo
Capital
Rev. Gustavo Henrique Q. Franca, 1ª Igreja Presbiteriana de Montes Claros
(MG) e Rev. José Góes, Igreja Presbiteriana de Aldeia da Serra, Santana do
Parnaíba (SP)
A Conferência será disponibilizada pela plataforma ZOOM, a fim de facilitar
a interatividade dos participantes, que poderão fazer perguntas ao final de
cada ministração.
Por isso, não perca tempo! Faça já a sua inscrição e nos ajude na
divulgação do evento.
(Obs: Caso ultrapassemos o limite de inscritos para a plataforma ZOOM,
migraremos para o YouTube).
Para mais informações entre em contato pelos números:
(31) 98237-5117 - Rev. Elcio ou
(31) 98626-9883 - Filipe (Presidente da UPA - PIPBH)
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ANIVERSARIANTES

12/07
Gláucia Magda Alves S. de Paula
Theomar Dutra Fonseca
13/07
Diva de Souza e Silva Rodrigues
14/07
Elani Ferreira de A. Figueiredo
Vanda Lucia Goulart Inóue
15/07
Isabella Teixeira Gerlach
Mara Vanessa de Souza
Moema Coelho Lopes
Simone Vilela Paes
Sirlene Ides Soares de Resende
16/07
Cairo Costa Duarte
Emerson Rodrigues de Ávila
Maria Antonia Cioglia C. de Oliveira
17/07
Rev. Rogério W. Bussinger
Juliana Alves dos Santos Oliveira
Lucas Mol Holmquist
Raul Castello Perillo de Carvalho
Yeda Ribeiro
18/07
Jacimar Cruz de Souza
Jenifer Rocha Ferreira de Faria
Larissa Alves de Oliveira Terenzi
Maria Guilhermina Coimbra Bueno
Marina Stauffer Andrade Vieira Silva
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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
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h Reunião de oração no
salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!
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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
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

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

