1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 13 DE DEZEMBRO DE 2020

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

MENSAGEM PASTORAL

DIA DA BÍBLIA
A Igreja Presbiteriana do Brasil
celebra o "Dia da Bíblia" e o "Dia da
Esposa do Pastor" no segundo
domingo de dezembro. Portanto, hoje
é um dia de comemorações em nossa
Igreja.
O Dia da Bíblia surgiu em 1549 na
Grã-Bretanha quando Thomas
Cranmer, Reformador e Arcebispo da
Cantuária, incluiu no Livro de
Orações do Rei Eduardo VI um dia
especial para que a população
intercedesse em favor da leitura do
Livro Sagrado. O Dia escolhido foi o
segundo domingo do Advento, que é
comemorado nos quatro domingos
que antecedem o Natal.
No Brasil o Dia da Bíblia começou a
ser celebrado a partir de 1850, pelos
primeiros missionários que vieram
para nossa Pátria semear a Santa e
Bendita Palavra de Deus,
procedentes da Europa e dos
Estados Unidos. No entanto, durante
o período do Império, a liberdade
religiosa para os cultos reformados
era muito restrita, o que impedia
manifestações públicas dos crentes e
esta data não tinha comemorações
expressivas.
Por volta de 1880 a situação foi
mudando e o movimento reformado,
juntamente com o Dia da Bíblia, foi se
popularizando. Esta celebração
2

ganhou ainda mais força em 10 de
junho de 1948 com a fundação da
Sociedade Bíblica do Brasil, que
nasceu com o seguinte lema: "Dar a
Bíblia à Pátria" e em dezembro
daquele ano houve uma das
primeiras manifestações públicas do
Dia da Bíblia em nosso País, na
cidade de São Paulo, junto ao
Monumento do Ipiranga. A Lei
Federal nº 10.335, sancionada em 19
de dezembro de 2001, oficializou o
segundo domingo de dezembro como
o Dia da Bíblia no Brasil e em nossos
dias as comemorações desta data
mobilizam milhares de cristãos em
todo o território nacional.
A Bíblia não é um livro comum. Ela é
uma biblioteca de 66 livros santos, a
Santa e Bendita Palavra de Deus,
inigualável, sem paradigmas ou
analogias que possam determinar por
completo o seu valor. Num período de
aproximadamente dezesseis
séculos, o próprio Deus a soprou a
mais de quarenta homens "movidos
pelo Espírito Santo", em lugares
diferentes, sob várias circunstâncias,
em pedra, em papiro, em
pergaminhos, conforme nos diz o
Apóstolo Pedro em sua segunda
Carta (1.21).
Deus, o autor da Bíblia, fala através
da Sua Palavra e a Bíblia continua
sendo o livro mais vendido em todos

os tempos, um "best-seller" todos os
anos. Sua mensagem é sempre atual,
pois ela não contém a Palavra de
Deus, mas ela é a Palavra eterna de
Deus. O Reformador Martinho Lutero
disse que a Bíblia não é antiga nem
moderna, ela é eterna. Disse o
profeta Isaías: "Seca-se a erva e cai a
sua flor, mas a Palavra de nosso
Deus, permanece eternamente"
(Is 40.8).
Na Bíblia, desesperançados
encontram esperança e alcançam a
tranquilidade; desnorteados retomam
o caminho certo; condenados
deparam-se com a salvação. Por ser
a Palavra de Deus, ela é um martelo
que esmiúça a penha, uma espada de
dois gumes que penetra
profundamente, "até ao ponto de
dividir alma e espírito, juntas e
medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos do
coração" (Hb 4.12). Por isso ela é
amada e odiada, acolhida e
perseguida ao longo da história.
Tentaram extingui-la, queimaram-na,
proibiram a sua leitura, porém, não
conseguiram calar a voz de Deus,
Sua Palavra. O que conseguiram foi
dar ao período de proibição de sua
leitura o nome de "Era das Trevas".
No século XV, com o surgimento da
imprensa, o primeiro livro a sair das
prensas de Gutenberg foi a Bíblia,
duzentos exemplares em latim.
A veracidade da Bíblia, sua
autenticidade, inerrância e
suficiência, determinam não somente

a sua plena autoridade, como
também sua permanente atualidade,
sendo toda infalível. Por isso a Bíblia
é nossa única regra de fé e prática,
pois ela mostra Deus como centro do
universo físico e da vida do homem,
sendo Cristo Jesus a expressão
máxima da revelação de Deus. Toda
a Bíblia está centralizada nele; Ele é
anunciado no Antigo Testamento e
revelado em sua humanidade e
Ministério ao longo do Novo
Testamento, a começar pelos
Evangelhos.
No Dia da Bíblia devemos expressar
nossa gratidão a Deus por sua Santa
e Bendita Palavra, procurando
valorizá-la através do estudo e
meditação diligentes, buscando
prazer na Lei do SENHOR. Então,
seremos como árvores frutíferas
plantadas junto a correntes de águas,
frutificando para a glória de Deus Pai
(Sl 1).
No segundo domingo do mês de
dezembro também celebramos o Dia
da Esposa do Pastor. Louvamos a
Deus pelas esposas de nossos
Pastores, que têm sido verdadeiras
auxiliadoras, mulheres idôneas que
cuidam com zelo amoroso de seus
maridos e os auxiliam na lide
ministerial. Louvado seja o SENHOR
por vidas tão preciosas.

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
SEGUNDO DOMINGO DE DEZEMBRO, DIA DA BÍBLIA
Agradecemos a Deus porque sua preciosa Palavra chegou até nós e pela
liberdade que temos de comemorar este dia em nossa Pátria, nem sempre
possível em outros países e principalmente porque Deus nos concedeu e
preservou este alimento para a nossa vida espiritual.
As Sócias da SAF distribuem bíblias durante todo ano, além de exemplares do
Novo Testamento e folhetos evangelísticos. Neste ano foram distribuídos 134
Bíblias, 238 Novos Testamentos, 526 obras diversas de Literatura Cristã e
1.546 Folhetos (porções da Palavra de Deus). Graças ao Senhor que nos tem
dado condições de nos envolvermos neste esforço missionário.
DIA DA ESPOSA DO PASTOR
(SEGUNDO DOMINGO DE
DEZEMBRO)
A SAF parabeniza as esposas de
nossos Pastores e agradece ao
Senhor por estas mulheres que
são bênçãos na vida de seus
maridos e na Igreja de Cristo.
17 DE DEZEMBRO, DIA DO PASTOR PRESBITERIANO
Nesta data queremos homenagear os nossos Pastores em forma de
agradecimento e reconhecimento por tudo que estes servos do Senhor
representam para nós, mulheres da SAF.
Queremos registrar nossa alegria em ter nossos Pastores à frente de nossa
Igreja. Deus os tem abençoado ricamente e nestes tempos difíceis que
vivemos durante este ano, recebemos a palavra de conforto, consolo e ânimo
que o Senhor nos enviou através de suas vozes e da dedicação de cada um.
Por isto dizemos com alegria: "Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido; ele
lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra." (Sl 20.6)
Queridos Pastores, que nosso Deus os abençoe e sustente hoje e sempre na
condução do rebanho do Senhor.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 15/12, terça feira
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo)
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Mês de Dezembro, nascimento de Jesus
"Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa
salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com
Salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os
deuses." (Sl 95.1-3)
Motivos de Oração:
✔Agradecendo o maior presente que recebemos do Senhor em nossas vidas:
a vinda do seu filho para nos resgatar e nos transformar em novas criaturas (Is
9.6);
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa Igreja
(Cl 1.9-14);
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
✔Pelas Sociedades Internas e pela liderança da Igreja (Ef 6.18-19);
✔Suplicando pelo restabelecimento dos nossos irmãos que enfrentam
enfermidades e por suas famílias;
✔Pela providência divina, para que profissionais competentes assumam os
cuidados da saúde de nossos irmãos (Tg 5.16);
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos que trabalham em hospitais,
pelos nossos irmãos profissionais dessa área, que estão na linha de frente no
socorro e cuidados à população, pelo pessoal da limpeza urbana, pelos
profissionais da segurança pública (Sl 121.1-2);
✔Pelo consolo e conforto às famílias que vivenciam o luto em nossa Igreja
(1Co 2.9);
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na
vida profissional (1Co 12.24-27);
✔Pelos Projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos nesses
tempos de pandemia (Mt 5.16);
✔Pelos nossos governantes (1Tm 2. 1-2);
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
NATAL, A NOTÍCIA QUE DÁ FRUTOS
"O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa nova de grande
alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi,
o Salvador, que é Cristo, o Senhor." (Lc 2.10-11)
Amadas irmãs, certamente não existe notícia melhor do que esta: Nosso
Salvador nasceu! Aleluia! Quem nos trouxe essa gloriosa notícia foi um anjo, no
cumprimento da profecia que se encontra em Isaías 9.6.
Essa notícia permanece atual e até hoje traz frutos, inspirando nossa vida nos
pequenos detalhes. Vejamos alguns desses frutos:
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1o fruto: Fé sincera (Lc 2.15) – Os pastores foram procurar a criança e a
encontraram conforme disse o anjo. A fé dos pastores nos remete às palavras
de Hebreus 11.1: "Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não veem." Somente a fé pode ver o futuro no que se refere a
receber as promessas de Deus. Os pastores creram e viram o Salvador. A
verdadeira fé está centralizada exclusivamente no Senhor Jesus. Ele é o objeto
da fé sincera, de modo que, como o apóstolo Paulo, podemos declarar:
"...Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com
confiança, mediante a fé nele" (Ef 3.11-12).
2o fruto: Obediência imediata (Lc 2.16) – Eles foram apressadamente. A vida
com Jesus requer de nós obediência e a Palavra de Deus diz que Jesus
"embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo
sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem" (Hb 5.8-9). Os pastores não hesitaram, obedeceram
imediatamente. A melhor expressão do amor que podemos dedicar a Deus é a
obediência incondicional e imediata, uma vez que ele nos ama
incondicionalmente.
3o fruto: Coração feliz (Lc 2.18) – Fico imaginando o relato dos pastores. As
pessoas admiradas com as coisas que eles contavam. Como estavam felizes
levando a boa nova aos outros! E como as pessoas recebiam com alegria essa
notícia. A notícia do Natal sempre faz com que o nosso coração transborde de
alegria. Devemos, entusiasmados, transmitir essa felicidade aos outros.
4o fruto: Testemunhos agradáveis (Lc 2.19) – Essa notícia produziu
testemunhos muito agradáveis que comoveram os pais do menino Jesus.
Maria guardava as palavras que escutava, meditando-as no coração. Também
devemos testemunhar das boas novas que temos recebido.
5o fruto: Pessoas agradecidas (Lc 2.20) – O versículo 20 diz que, "voltaram,
então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido
e visto como lhes fora anunciado". Percebemos nesse versículo o exercício do
nosso tema do quadriênio 2018-2022: "Orai sem cessar" (1Ts 5.17). Os
pastores voltaram exaltando o nome do Senhor, dando graças a Deus e assim
como aqueles pastores, que tenhamos nosso coração grato, todos os dias, por
aquele que se fez homem, nasceu e morreu pelos nossos pecados.
Queridas, esse é o tempo de anunciarmos que é chegado o Natal e com ele os
frutos que essa maravilhosa notícia nos traz!
(adaptado do texto de Leila Judite dos Santos Reis, "SAF em Revista", ano 64,
out/nov/dez 2018, pág. 50)
Com gratidão,
Rosane Arumaa – Presidente
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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 email. 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.
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. Veja a seguir as
oportunidades oferecidas para que você possa
desfrutar desses momentos de comunhão e
enlevo espiritual:
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 comunhão fraterna entre os irmãos
buscando a face do SENHOR.
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INTERCESSÕES: ORAI UNS PELOS OUTROS
Na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações
dos nossos irmãos e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor de
Deus pelo nosso próximo.
Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou pela libertação do
seu povo do cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus
discípulos e fez especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de
constante intercessão. Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da
intercessão.
Continuemos as nossas intercessões em favor de nossos amados irmãos
de todas as idades, os enlutados, aqueles que estão enfermos ou em
recuperação de sua saúde.
Lembremos sempre das recomendações da Palavra de Deus através do
Apóstolo Paulo: "Orai sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por nós...,
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graças".
Embora, como nos diz Tiago, interceder seja colocar-se no lugar do outro e
pleitear a sua causa como se fora sua própria (5.16), não devemos nos
esquecer que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da
intercessão.

QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos
Bíblicos Doutrinários, de forma presencial,
no horário tradicional das 19h30 às 20h30.
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.
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações".(Sl 46.1)
Foi chamado à presença do SENHOR na última quinta-feira, 10/12, Paulo
Afonso dos Santos Lopes, aos 69 anos, irmão de nosso querido irmão Ney
Ovídio.
Paulo contraiu a Covid-19, permaneceu internado por longos dias e com um
agravamento da doença veio a falecer. O sepultamento aconteceu no
Cemitério do Bonfim na tarde de sexta-feira, 11/12.
À família enlutada, em especial sua esposa Shirley, filhos Leonardo,
Samuel, Cristina, Isabela, netos e ao nosso querido irmão Ney Ovídio e
demais familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos,
rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, o consolo de seu Santo
Espírito.
Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, console a família
querida com o bálsamo suavizador do Espírito Santo, neste momento tão
difícil, de vale de luto e de dor.

BATISMO INFANTIL
"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl
127.3)
Recebemos no Culto Matutino de hoje, com muita alegria, o pequeno Josué
Cintra Alves Xambre Santos, para o Sacramento do Batismo. Pais: Marco e
Flávia. Avós paternos: Antônio Augusto Vieira dos Santos e Mirian Xambre
de Oliveira Santos. Avós maternos: Fernando Horacio Alves de Rezende e
Maria Lenice Cintra Alves
Louvamos a Deus pela vida preciosa desta querida família, e em especial
do pequenino Josué. Rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ele
cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc
2.52).
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CHEGOU HELENA, HERANÇA DO SENHOR!
"Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão"
(Sl 127.3).
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Helena Andrade
Monteiro, ocorrido no último dia 21/11, pesando 855kg e com 32cm, filha de
nossos irmãos Moysés e Renata, sendo avós paternos Pb. Rubem Vieira
Alves e Leci Monteiro Fonseca Alves e avós maternos Maria das Graças
Andrade Cruz e Benedito Cruz.
Helena nasceu prematura, de 6 meses e tem sido alvo de nossas
constantes orações. O bondoso Deus tem cuidado dela. A Ele, a nossa
gratidão. Parabéns querida família! Que o SENHOR abençoe o
crescimento da querida Helena.

CEIA DO SENHOR

"Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão..., Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice". (1 Coríntios 11.23,25)
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa da
manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Neste domingo, por ocasião dos
Cultos Matutino e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor
para participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para
este singular momento.
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ANIVERSARIANTES
13/12
Ismaília de Moura Nunes
Júnia Nogueira
Lucas Eler Ramos
Maria Cristina Salgado Andrich Santos
Maria Geralda Pedreira Goecking
14/12
Livingstone Augusto Eller
Marcela Lehman Battaglia
Noeme Freire Leitão
15/12
Isabel Cristina Santos Ribeiro
16/12
Breno Ayres Chequer Lopes
João Cury Nogueira
17/12
Elisa Ayres Chequer Lopes
18/12
Ester Vilela Paes Figueiredo
Manoel Silva de Melo Rocha
Samuel Goecking de Araújo
19/12
Adenir R. de Oliveira
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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 no salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
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

