1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 30 DE MAIO DE 2021

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

MENSAGEM PASTORAL

CUIDADO FAMILIAR
Existe uma grande necessidade de nos
preocuparmos com a nossa casa, com o
nosso lar, afinal é nele que residimos, é
o ambiente onde convivemos, onde
coabitamos e ali nos revelamos, nos
damos a conhecer. No lar não há como
ocultar nossos impulsos, ações e
reações. Instituída por Deus, a família
precisa funcionar como uma unidade
espiritual, santificando os
relacionamentos e por isso nossas
famílias precisam de Cristo e de seu
Evangelho, pois somente o Evangelho
poderá redimir e redirecionar aquilo
que não está funcionando bem,
colocando em nosso coração o cuidado
familiar.
Neste mês de maio temos chamado a
atenção para a família, concentrando
nossas mensagens, estudos e pastorais
nesse tema. A Bíblia não se cala quanto
à importância do zelo para com nosso
lar (Sl 127, 128; Ef 5.22-6.4; Cl 3.18-21)
e por isso o cuidado com a família deve
ser vivenciado por cada cristão como
uma forma de ministério (1Pe 3.1-7). O
verdadeiro cristão, seja ele homem ou
mulher, pais ou filhos, deve entender e
buscar cumprir o seu papel dentro de
casa, no temor do SENHOR. Esta busca
deve ser uma prioridade na vida e no
serviço a Deus.
Na Igreja, com frequência muitos
preocupam-se com ações mirabolantes,
com ativismo religioso, mas não se
preocupam tanto em cumprir seus
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deveres para com a família. No
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Mateus, o Mestre repreendeu os
religiosos de sua época que estavam
muito preocupados com tradição dos
anciãos, regras, preceitos, mas não
estavam cumprindo seus deveres
básicos dentro de suas casas
(Mt 15.1-9),
chamando-os de
hipócritas e afirmando que eles o
honravam com os lábios, mas o coração
estava longe de Deus (v.7).
É realmente um grave erro dissociar a
vida familiar da vida espiritual. Na
verdade, é impossível cumprirmos os
propósitos de Deus para a família se
desconsiderarmos a aplicação dos
princípios bíblicos sobre o assunto de
modo a nutrir um ambiente familiar
profundamente espiritual. Alguns
dizem: “Pastor, minha família é
desajustada, pois nela, somente eu sou
cristão”. Que bom que a sua família tem
você como crente no Senhor Jesus!
Saiba que em sua Palavra, Deus nos
conclama a cumprirmos nosso papel
para com a família independentemente
das circunstâncias. Somos chamados a
ser agentes do “Reino de Deus” dentro
de nosso ambiente familiar e se a nossa
casa não for uma “agência do Reino de
Deus”, ela se tornará um “campo
missionário”, pois cuidar da família é
um dever de todo cristão.
A Palavra de Deus nos mostra
claramente que a família é uma unidade

espiritual instituída pelo próprio Deus,
sendo, portanto, obra do SENHOR.
Muitos cristãos caem no terrível erro de
negligenciar suas responsabilidades
familiares e com isso falham em
perceber que Deus também os chamou
para cuidarem de suas famílias vivendo
a vida comum do lar com
discernimento (1Pe 3.7). O cuidado com
a família precisa ser uma prioridade
espiritual na Igreja do SENHOR e em
nossas vidas em particular.
Sabemos que pela importância para a
paz da sociedade humana, a unidade
familiar será sempre atacada pelo
inimigo, pois afinal, ele sabe que
enfraquecendo a família, enfraquecerá
a sociedade e a Igreja. Sabemos
também que a responsabilidade de
nutrir e cuidar da família, como o
SENHOR espera de nós, está além do
nosso alcance e o alto padrão de
exigência da Palavra de Deus quanto
aos papéis a serem desempenhados por
nós dentro de casa mostra nossas
constantes falhas e imperfeições e
então somos levados à esfera da graça,
pois somente a graça de Deus poderá
nos capacitar a viver acima da
habilidade que possuímos, pensando
nas pessoas de modo amoroso, movidos
por esta graça, para então mostrarmos
a elas a bondade de Deus. Quantas
oportunidades de amor, perdão e
serviço altruísta a família nos oferece.
Deus criou a família dentro de um plano
especial, pois ao criar homem e mulher
e uni-los pelos laços do matrimônio,
dando a ambos alguém com quem
refletir a glória dele, o Poderoso deu ao

casal os mandatos cultural, social e
espiritual e providenciou os recursos
necessários para que eles cumprissem
essas responsabilidades (Gn 1.26-30).
A natureza complementar dos dois
sexos visa a uma cooperação
enriquecedora não só no casamento, na
procriação e na vida familiar, mas
também nas mais amplas atividades da
vida incluindo, é claro, o cuidado
recíproco.
O Senhor nosso Deus nos ama e
manifesta seu amor no cuidado que tem
por nós. Compreendemos melhor esse
cuidado à medida em que conhecemos
mais acerca das coisas que Deus tem
preparado para nós, o seu povo, e nos
dedicamos ao cuidado de uns para com
os outros no círculo familiar,
evidenciando o amor a Deus e ao
próximo, sabendo que ninguém é mais
próximo a nós que nossa família. Por
isso a família é uma das áreas onde o
amor de Deus pelos seus eleitos se
manifesta mais intensamente pois na
família temos a oportunidade de servir,
de cuidar. É importante que nos
examinemos, perguntando que tipo de
cuidado temos exercido junto à família;
temos sido bons esposos e pais, boas
esposas e mães, bons filhos?
Que a Graça nos assista no cuidado
familiar, afinal, diz o Apóstolo Paulo ao
Pastor Timóteo, que se alguém não tem
cuidado dos seus e especialmente dos
de sua própria casa, tem negado a fé e é
pior do que o descrente (1Tm 5.8).

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO PLENÁRIA, 02/06 às 14h30
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião
Plenária, que será realizada através da plataforma virtual Zoom, para tratar de
assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade (o link para acesso à Reunião será
enviado ao grupo de whatsapp da SAF). Contamos com a participação de todas as
irmãs.
Belo Horizonte, 26 de maio de 2021
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 01/06, terça-feira
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo
Principais motivos de oração para maio, Mês do Lar:
•Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e seu Ministério de Família;
•Pela Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte;
•Por nossos Pastores, Missionários, Evangelistas, Presbíteros, Diáconos e
lideranças dos diversos Ministérios da PIPBH;
•Pelas autoridades governamentais, particularmente da área de saúde (federal,
estaduais e municipais), rogando a melhora da situação econômica, social e
política do Brasil;
•Por nossos lares, pelos relacionamentos conjugais e entre pais e filhos;
•Pelos recém-casados ou jovens mulheres;
•Pelo Projeto Gestantes e por nossas irmãs grávidas;
•Por nossos filhos biológicos e espirituais (mães de oracão), pelos netos,
sobrinhos, etc e por aqueles que se distanciaram da fé;
•Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos, bem como para que Deus acalme o
coração dos familiares;
•Pelos curados e recuperados, alcançados pelo milagre do Senhor;
•Agradecendo a Deus pelos profissionais da saúde e pelos profissionais
administrativos dessa área, pedindo proteção para eles;
•Pelo fim da pandemia no mundo, quer pela ação sobrenatural do Senhor, quer
pelos meios ordinários (vacinas e medicamentos);
•Pelas famílias que estão atravessando o luto;
•Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
A FÚRIA DA TENTAÇÃO ESTÁ SOB CONTROLE
“Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor; o que preserva
com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés” (Sl 66.8-9).
Um dos benefícios que precisam ser lembrados diante de Deus com gratidão, é
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aquele por meio do qual Ele impede que os nossos pés resvalem para sempre (Sl
66.9). Se não fosse essa manifestação da graça de Deus, não haveria ninguém de
pé, pois a diferença marcante entre os que confiam em carros e em cavalos e os que
confiam no nome do Senhor é que “Eles se encurvam e caem; nós, porém, nos
levantamos e nos mantemos de pé” (Sl 20.8).
O Salmista está absolutamente certo quando afirma que “o Senhor levanta os
abatidos” (Sl 146.8) pois foi isso que Ele fez com o autor do Salmo 73, quando este
estava tremenda e perigosamente confuso com a prosperidade dos arrogantes e
com o sofrimento dos justos. Por pouco esse homem não escorregou para sempre,
mas ao entrar no templo do Senhor, a confusão se desfez e o pior não aconteceu
(vv.1-3).
Deus está acima de tudo, controlando os acontecimentos. Ele controla a fúria do
mar, a fúria do sofrimento, a fúria da morte, e também a fúria da tentação. Está
escrito e prometido: “Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas
Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo
contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a
possais suportar” (1Co 10.13). É preciso colocar essa bênção na lista de nossos
agradecimentos.
(Adaptado de “Refeições Diárias com o sabor dos Salmos, de Elben M. Lenz César,
pág. 153, 2006)
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente

POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
Porque a oração é um meio de graça e um dever de todos nós como Igreja de
Cristo (Lc 18.1). Orar é conectar-se ao Trono da Graça; é unir a fraqueza humana
à onipotência divina; é entrar na Sala do Trono e falar com aquele que tem as
rédeas da história em suas mãos. Mesmo sendo Deus soberano, Ele escolheu agir
na história por meio das orações do seu povo. Uma Igreja de joelhos tem um
poder grandioso e quando a Igreja ora, a promessa é “eu ouvirei dos céus e
sararei a terra” (2Cr 7.14-15). O derramamento do Espírito é sempre precedido
pela oração e os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às
orações da Igreja.
Neste ano Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração. Que sejamos
despertados para oração de forma humilde, fervorosa e perseverante. Orai sem
cessar.
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ORANDO POR NOSSA PÁTRIA
As Escrituras nos convocam à oração pela Pátria, tanto no Antigo quanto no
Novo Testamento. Esta prática deve fazer parte da nossa vida de adoração a
Deus. Orar pelos governantes é de fundamental importância para nós, enquanto
Igreja, e para a sociedade, que é abençoada por conta disso. Na Carta que o
Profeta Jeremias escreveu aos cativos da Babilônia vemos a seguinte
recomendação: “Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por
ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz.” (Jr 29.7).
As Escrituras dizem que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor (Salmo 33, verso12)
e o Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo afirmou: “Antes de tudo, pois, exorto
que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em
favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham
investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda
piedade e respeito.” (1 Tm 2.1-2).
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30
Às segundas-feiras das 19h30 às 20h30, no templo.
Para a reunião virtual 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS
Às 7h dos sábados, os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de Reunião de
Oração, através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder pelos enfermos e
enlutados, pela Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo avanço do reino de Deus
e pela erradicação da pandemia, entre diversos motivos. “Orai sem cessar”.
QUINTA-FEIRA – ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às 19h30 das quintas-feiras temos nosso Estudo Bíblico Doutrinário presencial,
no templo, e virtual pelo canal da Igreja no youtube.
O tema do mês de junho é “A missão cristã no mundo moderno”, onde
estudaremos o cumprimento do chamado cristão para o mundo contemporâneo,
em uma época na qual a sociedade se secularizou e se afastou das suas raízes
cristãs. Para tanto, vamos dialogar com a obra homônima de John R. W. Stott.
Ore, compareça, assista e divulgue, pois, como mencionado, nossos estudos
estão sendo também transmitidos pelo canal de nossa Igreja no youtube.
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JUNTA DIACONAL
CAMPANHAS DE DOAÇÃO
A Junta Diaconal informa à Igreja as oportunidades para fazer doações:
1) Campanha de Calçados Masculinos: chinelos, tênis, sapatos e sandálias, em
bom estado de conservação;
2) Campanha do Agasalho/Roupas: tendo em vista que o frio está chegando,
recolheremos agasalhos (preferencialmente) e roupas masculinas e femininas
que serão destinadas a pessoas carentes;
3) Campanha de Alimentos / Produtos de Higiene: a Cidade Refúgio está
passando por momentos de dificuldades devido à redução de donativos durante
a pandemia. Neste momento recolheremos especificamente os seguintes itens
para aquela Instituição: arroz, feijão, macarrão e papel higiênico.
As doações podem ser entregues a um Diácono em um dos Cultos de domingo ou
durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 h às 11h e 13h30 às 16h30,
na Secretaria da Igreja.
CIDADE REFÚGIO
Estamos ampliando a campanha de doações à Cidade de Refúgio para que a
Igreja também participe com itens como arroz, feijão, macarrão e papel
higiênico. Para aqueles que não conhecem o Projeto, a Cidade Refúgio é uma
escola de empreendedorismo social para pessoas em situação de rua com ou sem
vício em álcool e/ou outras drogas.
Mais detalhes em www.cidaderefugio.com.br

LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS DESTE DOMINGO
Estamos com a capacidade do templo e salão PREENCHIDOS para os CINCO
Cultos deste domingo (8h, dois cultos às 11h, 17h, 19h).
Cremos e confiamos que o nosso Deus é um Pai bondoso que sempre será nosso
“preservador", “cuidador”, nosso “ajudador”, nosso conforto, nossa âncora e
nosso encorajador. Portanto, em dias tão turbulentos como estes que estamos
vivendo, enquanto aguardamos o momento de congregar sem restrições, não
hesitemos em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações”. (Sl 46.1)
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ESCOLA DOMINICAL
As aulas da Escola Dominical têm acontecido normalmente, ainda que em
ambiente virtual. Todos os domingos nos reunimos em treze classes
virtuais, acolhendo aproximadamente duzentos alunos para a Glória a
Deus.
Se você ainda não participa de alguma Classe, não hesite em se matricular.
Você será sempre bem-vindo.
Temos classes para crianças de 2 a 3 anos, para crianças de 4 a 5 anos, de 6 a
7 anos, classes para juvenis (8 a 10 anos), pré-adolescentes (11 a 13 anos),
adolescentes, jovens e classes de adultos com temas variados, conforme
segue:
Adultos 1. Tema: “Panorama Bíblico", conduzida pelo Presbítero
Hildemar Júnior, Professora Claudia e Diác. Paulo Falcão;
Adultos 2. Tema: “Vida Cristã”, dirigida pelo Presbítero Erdman e
Professora Jacimar;
Adultos 3. Tema: “Pentateuco”, dirigida pelo Presbítero Rômulo e pela
Professora Fátima;
Adultos 4. Tema: “Paulo: teologia, vida e pensamento”, dirigida pelo
Presbítero Marcos Vieira.
Já a Classe de Catecúmenos, dirigida pelo Presbítero Valério, é destinada
àqueles que almejam conhecer as doutrinas básicas da fé cristã professadas
pela Igreja Presbiteriana e desejam se tornar membros de nossa Igreja.
Por fim, com transmissão no canal da Igreja no YouTube, temos a Classe de
Apologética dirigida pelos Pastores da Igreja (essas aulas ficam disponíveis
no canal).
Informe-se sobre a classe de seu interesse fazendo contato com nosso
Superintendente da ED, Presbítero Marco Paiva, pelo telefone
(31) 9 9979-6600.
Que Deus abençoe a todos!
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GOTAS DE DOUTRINA
“DA FÉ SALVADORA”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER
CAPÍTULO XIV
I. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das
suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é
ordinariamente operada pelo ministério da palavra; por esse ministério,
bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é
aumentada e fortalecida.
II. Por essa fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em
sua Palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular,
prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando
as promessas de Deus para esta vida e para a futura; porém os principais
atos de fé salvadora são - aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a
justificação, santificação e vida eterna, isto em virtude do pacto da graça.
III. Esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte; pode ser muitas vezes e de
muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória,
atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente
o autor, como também o consumador da fé.

ENCONTRO DE CASAIS
O nosso coração muito se alegrou no último sábado, quando reunimos cerca
de cinquenta casais e fomos edificados com a Palavra do nosso Deus através
do Rev. Renê Stofel.
A próxima reunião já está programada para o dia 19 de junho, quando
teremos a oportunidade de ouvir o Rev. Robério Azevedo, Pastor da Igreja
Presbiteriana Betel em Feira de Santana (BA), irmão amado, que, pela graça
de Deus, já foi usado para nossa edificação como Preletor de Encontro de
Casais de nossa Igreja.
Separe a data em sua agenda e participe conosco!
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TRANSMISSÃO DO CULTO VESPERTINO DAS 19H
PARA O SALÃO JOÃO CALVINO
O Culto Vespertino das 19h, que acontece no templo, está sendo transmitido
simultaneamente para o Salão João Calvino. O uso do espaço do salão para
receber a transmissão do culto é mais uma oportunidade de acolher os irmãos
nas dependências da Igreja, observada a restrição de número de presentes,
cumprindo-se o protocolo sanitário devido.
Cremos que a participação dos irmãos no culto, assistindo à transmissão no
salão, promoverá uma maior comunhão com os demais irmãos presentes.
Se você deseja assistir à transmissão do culto no salão, inscreva-se pelo
formulário que é enviado pelo whatsapp.

CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações".
(Sl 46.1)
Foi chamada à presença do Senhor no último dia 24, aos 85 anos, Mathilde Ada
Henriette Christiansen, tia de nossa irmã Clementina. Irmã da saudosa D.
Helene Jordão, Mathilde estava internada com trombose, cujo quadro clínico
agravou-se, levando-a a óbito. Morava sozinha e não tinha filhos. O
sepultamento de seu corpo aconteceu no Cemitério do Bonfim na terça-feira, 25,
tendo o Rev. Rogério levado uma palavra de consolo e conforto aos familiares.
No último final de semana, D. Ernestina Facha Pereira, aos 90 anos, mãe de
nossa irmã Cecília, esposa do Richard, foi chamada à presença de Deus. D.
Ernestina morava na cidade de Severínia (SP), na Região de Barretos. Formou
família com seu esposo José Pereira (in memoriam) e tiveram oito filhos, muitos
netos e catorze bisnetos.
Também foi chamado à presença do SENHOR, aos 53 anos, na noite da quartafeira 26, em Prudentópolis (PR), Marcos Rickli, irmão de nossa irmã Glaucimar.
Marcos estava lutando contra a Covid e suas complicações. Deixa sua esposa
Rute e o filho Samuel.
Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, com seu bálsamo de
consolo, suavize a dor das famílias neste momento de separação de seus entes
queridos.
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SEXTA JOVEM
"Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou." (Gênesis 1.27)
Adolescentes e jovens, na última sexta-feira iniciamos uma nova série de
Palestras com o tema "Masculinidade e Feminilidade Bíblicas". Pela graça de
Deus, teremos nove palestras, nas quais abordaremos os principais pontos que
envolvem a temática. Confiamos que Deus há de nos abençoar com um tempo de
fortalecimento na fé. Por isso, não fiquem de fora, participem e convidem seus
amigos!
Lembramos que para a participação presencial é necessário fazer a inscrição pelo
link enviado nos grupos de whatsapp da UPA e da UMP.
Informamos também que faremos a transmissão da live pelo Instagram da UMP
(ump.primeiraipbh) que ficará gravada no IGTV.
Qualquer dúvida, entre em contato com o Rev. Elcio ou com as Diretorias da UPA
e UMP. Estaremos prontos para te atender.
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ANIVERSARIANTES

30/05
Antonio Marcos de Souza Rodrigues
Arthur Gomes Boy
Damares Moreira
Jacqueline Carsalade
Saul da Cunha Nogueira
31/05
Ester Macedo de Oliveira
Igor Carvalho Lima Oliveira
Pedro Lehman Toledo
01/06
Débora Mendes Franco de Oliveira Baêta
Sebastiana Elvira dos Santos
02/06
Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel
Laura Lycia Araújo Vilas Boas
Lívia de Assis Godoi
Percília Costa Ferreira
03/06
Lecyr Avelar Duarte
Monica Cezar de Souza
Taisa Piuzana Leite
04/06
Flávia Cintra Alves Xambre Santos
Marcelo Eller Miranda
Suelma Campos Almada
05/06
Ana Silvia Marques da Costa de Oliveira
Bárbara Gabriel de Vasconcelos Silveira
Filipe Lemos Barbosa
Sérgio de Souza Maciel
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