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MENSAGEM PASTORAL

VOTO CONSCIENTE, DEVER DO CRISTÃO

A Palavra de Deus nos dá
orientações seguras para fazermos
uma escolha sensata em tudo na
vida.
Sabemos, teologicamente, que para
a escolha do bem espiritual
carecemos de Deus vir ao nosso
encontro para nos resgatar da
escravidão do pecado e nos inclinar
para as coisas espirituais.
Carecemos primeiramente de uma
ação monergística, ou seja, uma
escolha exclusiva de Deus daqueles
a quem ele salvará, para então
respondermos com fé e confiança.
Já na vida terrena, nas coisas desta
existência, as escolhas do dia a dia
são nossas. Escolhemos desde a
roupa que iremos vestir até o curso
que iremos fazer. Escolhemos
nossos relacionamentos, nossas
amizades, nosso cônjuge e tantas
outras coisas mais.
No que diz respeito a um pleito
eleitoral, ao darmos o nosso voto,
fazemos escolhas e cada cristão
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deve votar no candidato que achar
mais adequado para governar. Mas
não podemos ser ingênuos em
pensar que existe candidato perfeito;
sabemos que não existe. Portanto,
diante desse fato, devemos
empreender uma busca lúcida para
conhecer os candidatos e suas
"bandeiras". Devemos levar o voto a
sério e fazer uma escolha baseada
em informações fidedignas e
coerentes com a nossa fé.
A Bíblia não foi escrita num contexto
democrático e por isso não fala
diretamente sobre como votar. Mas
há vários princípios gerais na Palavra
de Deus que podem ser aplicados
para tomar uma decisão sensata e
bíblica, quando participamos de uma
eleição, seja ela qual for. Sabemos
que o caminho para um verdadeiro
combate à corrupção e para uma vida
de paz é trilhado de joelhos, no temor
do Senhor, buscando-se escolher, de
forma conscienciosa, pessoas
tementes a Deus para ocupar lugar
de autoridade, formular leis e nos
governar.
Como Igreja nós precisamos orar por
este momento importantíssimo em
nosso município e por consequência
em nosso País, as Eleições
Municipais deste domingo, mas
devemos exercer esse direito e dever
cívico observando atentamente o

candidato que deverá receber nosso
voto. Quem vota é o cidadão e não a
Igreja. Portanto, é dever de cada
cristão votar em candidatos
honestos, bem-intencionados,
comprometidos com a transparência
e a moralidade, com princípios
virtuosos de vida em sociedade.
Em 1Ts 5.21 o Apóstolo Paulo assim
ordena: "Julgai todas as coisas,
retende o que é bom". Essa verdade
nos ensina que devemos analisar e
julgar tudo com cuidado e ao fazer
uma escolha, ficar com o que é bom.
O objetivo primário do Apóstolo neste
texto é admoestar os tessalonicenses contra o desprezo à
profecia legítima. Porém, a aplicação
do conceito é ampla. Isso vale tanto
para profecias, que é o contexto do
versículo, quanto para as demais
escolhas, incluindo, é claro, a
escolha de candidatos políticos.
Você já escolheu em quem votar?
Pergunte a si mesmo: quem é o
candidato em quem posso e devo
votar? A que Partido ele pertence?
Quais são os valores do seu Partido?
Quais são as políticas que esse
candidato ou Partido promovem? Ele
é íntegro?
Estas são algumas perguntas que
você deve fazer e buscar respostas
antes de dar seu voto de confiança a
alguém. O cristão não deve votar em
candidatos envolvidos em casos de
corrupção, ou com agenda e planos
de governos que representem e

defendam ideologias reconhecidamente anticristãs, pois é dever do
cristão repudiar qualquer ideologia
que se oponha aos princípios do
Reino de Deus e da Santa e Bendita
Palavra do SENHOR.
Escolher o melhor candidato não é
fácil, especialmente em meio à crise
política que vivemos em nosso País.
Porém, Deus vocaciona e levanta
alguns de seus servos para ocupar
lugar de autoridade e abençoar a
nação. Ore buscando a orientação de
Deus para escolher o melhor
candidato, afinal a Palavra de Deus
nos orienta quanto à busca da
sabedoria, por isso devemos pedi-la
a Deus "que a todos dá liberalmente e
nada lhes impropera; e ser-lhe-á
concedida" (Tg 1.5).
Como crentes no Senhor Jesus nós
temos o dever de cuidar para que
nosso voto seja coerente com nosso
testemunho de fé, escolhendo
candidatos que pautem suas vidas
pela ética, pela justiça, pela defesa
da família, no respeito à vida e na
conservação dos valores contidos na
Santa e Bendita Palavra de Deus.
Que neste 15 de novembro, ao nos
dirigirmos às urnas para exercer
nossa cidadania, estejamos atentos
para o conselho do Apóstolo Paulo:
"Julgai todas as coisas, retende o que
é bom".
Que Deus nos abençoe.
Rev. Edson Costa Silva
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
19 de novembro, Dia da Bandeira
Nesta quinta-feira comemora-se o "Dia da Bandeira" e a SAF aproveita a
oportunidade para lembrar às irmãs e irmãos do compromisso cidadão,
enquanto vivermos nesta pátria, com o voto e a participação consciente nos
destinos de nossa nação, estado e munícipios. Assim, que no dia de hoje
exerçamos o compromisso com nosso munícipio e nos mantenhamos em
oração pelos nossos governantes, suplicando ao nosso Deus pelo bem de
nosso povo.
NOVA DIRETORIA DA SAF PARA 2021
Na nossa Reunião Plenária ocorrida no dia 04, foi eleita a Diretoria da SAF para
o ano de 2021. O Rev. Edson nos informou que a divulgação dos nomes das
irmãs eleitas, no Boletim da Igreja, acontecerá após o Conselho homologar as
eleições das demais Sociedades Internas da PIPBH.
Desejamos que nosso Deus continue abençoando as irmãs na direção de
nossa Sociedade e que todas nós estejamos cada vez mais unidas para o
trabalho na Seara do Senhor.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 17/11 (cada Departamento escolherá o
melhor horário para o grupo):
Mês de Novembro, mês de Ações de Graças
"Perseverai na oração, vigiando com ações de graças." (Cl 4.2)
No próximo dia 26 comemoraremos o Dia Mundial de Ações de Graças.
Elevemos nossas mãos aos céus e agradeçamos as bênçãos sem medida que
recebemos do Senhor, nosso Deus e Pai, neste ano de tantas dificuldades e
calamidades.
Motivos de oração
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa Igreja;
✔Suplicando pelo restabelecimento dos enfermos e suas famílias que
atravessam tempos de adoecimento e pela providência divina para que
profissionais competentes assumam os cuidados da saúde de nossos irmãos;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos trabalhadores 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 e pelos
profissionais da segurança pública;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na
vida empresarial;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas Sociedades
Internas e pela liderança da Igreja;
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✔Pelos projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos nesses
tempos de pandemia;
✔Pedindo orientação ao Senhor para votarmos no próximo pleito eleitoral,
quando serão eleitos Prefeitos e Vereadores, governos estes que mais
impactam a vida do cidadão, suplicando ao Senhor que abençoe e ilumine
nossos governantes em suas decisões visando o bem comum;
✔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:
ORANDO E CANTANDO LOUVORES A DEUS
"Por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e
os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho
terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão; abriram-se todas as portas, e
soltaram-se as cadeias de todos."
(Livro dos Atos dos Apóstolos, cap. 16, versos 25-26)
À meia noite, depois de castigados, com os pés presos ao tronco e numa cela
de prisão, Paulo e Silas "oravam e cantavam louvores a Deus". Apesar dos
movimentos estarem limitados, estavam colocando em prática a maior
liberdade – a liberdade de orar e louvar a Deus. Contavam com um público
cativo, seus companheiros de prisão.
As orações e louvores foram interrompidos por um grande terremoto, quando,
então, as portas das celas se abriram milagrosamente. No entanto, nenhum
dos prisioneiros fugiu. Surpreso e espantado o carcereiro prostra-se diante de
Paulo e Silas e naquela mesma noite ele e sua família creram em Jesus como
Senhor.
Querida irmã, nunca subestime a importância da oração e do louvor a Deus,
especialmente quando passamos por tempos difíceis. Por meio da oração e do
louvor podemos:
1. Reconhecer o poder de Deus
Quando oramos e louvamos a Deus estamos reconhecendo que seus feitos em
nossa vida são maravilhosos e não poderiam ter acontecido não fosse sua
grandiosidade e poder. "Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas
grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto." (Dt 10.21)
2. Reconhecer o propósito de nossa criação e salvação
Toda criação deve louvar o Criador. O salmo 150.6 afirma: "Todo ser que respira
louve ao Senhor. Aleluia!" O ser humano e todo o restante da criação foi criado
para louvor do nome de Deus.
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3. Reconhecer que devemos apresentar a Deus um culto racional
Devemos louvar a Deus sempre de forma consciente, isto é o que nos ensina
Romanos 12.1. Deus espera de nós um culto racional, ou seja, consciente
daquilo que estamos fazendo.
4. Reconhecer que o Senhor nos ordena adorá-lo
É dever do cristão render louvor e adoração a Deus o tempo todo. "Tributai ao
Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios;
adorai o Senhor na beleza da sua santidade". (1Cr 16.29).
5. Apresentar-nos perante o Senhor
O Salmista nos ensina que devemos entrar na presença de Deus com louvores:
"Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de
louvor; rendei-lhe graças e bendizei lhe o nome." (Sl.100.4)
6. Glorificar a Deus
Com o nosso louvor glorificamos a Deus, reconhecemos sua grandiosidade em
nossa vida e nossa dependência dele. Podemos declarar com nossos lábios o
quanto somos gratas a Deus por seus feitos, e, consequentemente, glorifica-lo
com nosso coração inclinado perante ele.
7. Atestar que somente Deus é digno de todo louvor e adoração
Em 1Crônicas 16.25, Davi diz que "grande é o Senhor e mui digno de ser
louvado, temível mais do que todos os deuses". Em várias outras passagens
bíblicas vemos que os servos de Deus o louvam por diversas razões: em
agradecimento, por sua misericórdia ou por alegria. Em todo tempo, o Senhor é
digno de louvor em nossa vida.
8. Demonstrar nossa fé
Por meio da oração e do louvor demonstramos toda nossa fé em Deus. Quando
oramos e louvamos estamos demonstrando que nossa esperança não está
naquilo que vemos, mas naquilo que cremos, no poder de Deus.
9. Agradecer pelos feitos de Deus
O louvor é uma forma eficaz de demonstrarmos nossa gratidão a Deus.
Quando Salomão adorou o Senhor e a glória de Deus encheu o templo, os
servos louvaram a Deus agradecendo pelos seus feitos.
Queridas irmãs, aproveitem a oração e o louvor e todos os benefícios que eles
nos dão. É um privilégio e fonte de muitas bênçãos o livre acesso que temos a
Deus. Ore e louve ao Senhor.
Adaptado de Leila Judite dos Santos Reis
SAF em Revista - Out/Nov/Dez 2019, ano 65
Com gratidão – Rosane Arumáa – 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 e-mail.
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.
REUNIÃO DE CASAIS – PLATAFORMA VIRTUAL
Convidamos todos os casais para a nossa Reunião Virtual no próximo dia
21/11 (sábado), às 20h, quando seremos abençoados com a Palestra
"Maravilhas Para Com Os Filhos Dos Homens", que será ministrada pelo
Presbítero Marcos Vieira de Souza.
Preparem-se em oração para aproveitar dessa rica oportunidade. Invista no
seu casamento. O link será enviado pelos grupos de whatsapp minutos antes,
por volta de 19h45.

CULTO DE GRATIDÃO
"DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS"
Quarta quinta-feira do mês de novembro. "Porque tudo vem de Ti..." (1 Cr
29.14b)
Costumeiramente nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feira do mês de
novembro, para prestar Culto de Ação de Graças a Deus pelas suas dadivosas
bênçãos concedidas a todos nós. Portanto, solicitamos a todos os irmãos que
anotem em suas agendas: dia 26/11, às 19h30, estaremos juntos, na
comunhão dos santos, rendendo graças ao Criador e Mantenedor de nossas
vidas, reconhecendo assim que tudo vem de suas dadivosas mãos.
Infelizmente, em virtude do contexto pandêmico, não teremos a costumeira
confraternização no Salão João Calvino, mas nossa alegria está em cultuar o
nome excelso do SENHOR em gratidão pelas dádivas recebidas.
Recomenda-nos o apóstolo Paulo: "Em tudo, dai graças, porque esta é a
vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco". 1 Ts 5.18
Não perca esta oportunidade!
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NOTA DE GRATIDÃO
Toda Honra e Glória ao Senhor!
Em nome da família Jordão, agradecemos o carinho, atenção e presteza dos
membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e da Junta
Diaconal. Apesar de não podermos agradecer individualmente a todos que de
alguma forma manifestaram seu apoio neste momento difícil, nenhuma
palavra e gesto de carinho foi esquecido. Sérgio, Ariel, Rev. Edson e Rev.
Rogério, foram de suma importância neste momento doloroso. Dessa forma,
queremos expressar nossa gratidão a todos envolvidos e que Deus venha
iluminar e glorificar sempre os passos de vocês. Nossa amada Flausina
Ferreira Jordão, viverá sempre em nossos corações, a saudade será algo
presente, mas a certeza que ela está nos braços do Criador nos fornece
sabedoria e tranquilidade para continuar nossa jornada.
Porque Ele vive, podemos crer no amanhã.
"Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo."
Salmos 119.76
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos
alegres". Sl 126.3
No domingo passado tivemos nossa Assembleia Geral Ordinária, quando
tomamos conhecimento do Balanço Financeiro do ano de 2019 e a previsão
orçamentária e seu desenvolvimento no ano em curso, até o mês de agosto.
Nosso Senhor tem abençoado sobremaneira a PIPBH, inclusive suas
finanças, pois no ano de 2019 arrecadamos 22% acima do valor previsto, o que
mostra claramente a bênção de Deus, pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e
generosidade das ofertas.
Foi maravilhoso e encorajador ver vários pontos nos mapas de nossa Cidade,
no Estado, no País e no Mundo, onde estamos presentes por meio do
compromisso com os servos e as servas do SENHOR comissionados para
levar as boas novas de salvação aos eleitos. Ao fazer isso, conforme
cantamos, cumprimos a ordem santa do bom Salvador.
Avancemos no desafio de "alargar as tendas" em Jerusalém, na Judeia, em
Samaria e até os confins da terra (At 1.8), permanecendo firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o nosso
trabalho não é vão (1 Co 15.58). Louvamos ao Senhor pelo coração
missionário de nossa Igreja. A Deus honras e glórias!
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DECISÕES DO CONSELHO
Amados irmãos,
Comunicamos algumas decisões do Conselho, tomadas por ocasião da
Reunião do último dia 10/11, no temor do SENHOR:
1)Registrar a transcrição da Ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 08/11 na
Ata daquela Reunião do Conselho, louvando a Deus pelas bênçãos
alcançadas;
2) Confirmar a realização do Culto de Ação de Graças na quarta quinta-feira do
mês de novembro, dia 26/11, às 19h30, sem a tradicional confraternização no
Salão Calvino devido ao contexto pandêmico;
3) Confirmar agenda do Culto de Natal no dia 25/12, às 20h;
4) Atender pedido da Comissão Executiva do Presbitério Belo Horizonte (CEPBHZ), autorizando o Presbitério Belo Horizonte realizar a sua Reunião
Ordinária (RO) em nossa Igreja nos dias 11 e 12/12. Os lanches dessa Reunião
serão oferecidos pela Primeira Igreja;
5) Gratificar aos funcionários da Igreja no mês de dezembro com uma "Cesta
de Natal", no valor de R$200,00 (duzentos reais) cada cesta;
6) Aprovar a troca do telhado do dormitório do Acampamento Ebenézer,
substituindo as atuais telhas de amianto por telhas "sanduíche", com
propriedades termoacústicas;
7) Atender pedido da IP Peregrinos autorizando uso do Acampamento
Ebenézer em um sábado do mês de dezembro, mediante cumprimento de
protocolo sanitário, para que aquela Igreja filha celebre seus dois anos de
organização Eclesiástica;
8) Atender ao pedido do Projeto Cidade Refúgio para renovação de ajuda
financeira àquele Projeto no ano de 2021, baixando o pedido à Comissão de
Orçamento para adequação do valor mensal a ser repassado;
9) Agendar Reunião do Conselho para apreciação e votação do Orçamento
2021, no dia 24/11;
Na Reunião foi eleita a Mesa do Conselho para o ano de 2021, ficando assim
composta:
Vice-presidente: Pb. Giovani Coutinho Lenza
1º Secretário: Pb. José Carlos Cardoso Maciel
2º Secretário: Pb. Ilton Elias de Freitas
Tesoureiro: Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
Representantes ao Presbitério Belo Horizonte (PBHZ):
Titular: Pb. Celso Freire dos Reis
Suplente: Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa;
"Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco". (1Ts 5.18)
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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 madrugada da última
terça-feira, 10/11, nosso querido irmão Cláudio Lanza
Campolina, aos 60 anos de idade.
Cláudio lutou contra um câncer muito agressivo passando por
várias cirurgias e um intenso tratamento oncológico, porém,
aprouve ao SENHOR chamá-lo à sua presença.
Ficamos com as lembranças de um homem generoso, gentil, sorriso aberto como
mostra a foto ao lado. Um amigo de todas as pessoas que se aproximavam dele.
Apesar deste momento, em meio a pandemia, um grande número de amigos,
familiares e irmãos da Igreja compareceu ao Cemitério Parque da Colina onde seu
corpo foi velado e sepultado. Ali tivemos um culto de louvor a Deus conduzido
pelos Rev. Edson e Rev. Rogério com grande participação dos presentes. Na
mensagem o Rev. Edson falou sobre a "Mão Poderosa de Deus" com base em
Isaías 41.10 e 64.4. Nossa querida irmã Denise, esposa e companheira em todos
os momentos, acompanhou seu esposo Cláudio no período de enfermidade com
um testemunho muito eloquente. Recebíamos quase diariamente áudios e
mensagens escritas, onde nossa irmã mostrava firmeza no Senhor e amor à
Palavra. À Denise, D. Nilza, Dennio, e aos irmãos do Cláudio, Vanessa, Silvana,
Fátima e Maurício, bem como aos demais familiares, expressamos nossos mais
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, o consolo
de seu Santo Espírito.
Oremos em favor destes queridos, na certeza de que o Deus de toda consolação
haverá de continuar efetuando essa bendita obra na vida de cada um dos queridos
irmãos. (2 Co 1.3-7, Sl 46, Sl 23, Fp 1.19-26, 1 Ts 4.13-18)
NOTA DE GRATIDÃO
Queridos irmãos,
Nossos agradecimentos mais sinceros a todos que nos ajudaram a transpor o vale
escuro pelo qual atravessamos nesse último ano em que Cláudio se encontrou
enfermo. Vocês nos sustentaram em orações, com visitas, mensagens, e muito
carinho. Nosso soberano Deus foi servido chamar Cláudio à Sua bendita presença no
amanhecer do dia 10 de novembro. A Igreja se fez presente na cerimônia fúnebre
através dos reverendos Edson e Rogério e de muitos membros que foram ali
demonstrar seu amor cristão, levar conforto e prestar sua solidariedade. Que Deus
abençoe a todos individualmente e também a nós como Igreja. Nosso muito obrigada
queridos. Isso é a verdadeira Igreja do Senhor, uns intercedendo por outros em união e
amor.
Denise, Nilza, Dennio e familiares.
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REFORMAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA CRISTÃ (CRC)
Após vários anos sem qualquer manutenção nas instalações, Deus
sensibilizou as senhoras da SAF a nos ajudar em algumas melhorias com
recursos que elas levantaram. Destinaram cerca de R$14.000,00 (catorze mil
reais) para as obras, conforme descrito abaixo:
✔Demolição do muro em risco de desabamento;
✔Reforma da Sala de Balé;
✔Reforma da Sala de Informática;
✔Reforma da Sala Atendimento Psicológico;
✔Reforma da cozinha;
✔Pintura externa (em andamento)
As necessidades ainda são muitas, mas Deus tem provido os meios para
avançarmos paulatinamente. Estamos priorizando agora a pintura externa
para melhorar a aparência, pois o longo período sem manutenção, deixava a
percepção de que o local estava abandonado. A Deus toda honra, glória e
louvor! Se você deseja contribuir com essa reforma, procure o Presidente da
ASPACAM, Pb. Anderson Fleming através dos seguintes contatos: (31) 9 9238
3765, e-mails: andersonfleming@gmail.com; ou aspacam@aspacam.org.br
A seguir, algumas fotos dos trabalhos (antes e depois das intervenções):
ANTES

MURO
(VEJA A RACHADURA)

DEPOIS
PINTURA EXTERNA

ANTES

COZINHA

DEPOIS
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ANIVERSARIANTES

15/11
Aldemir Bissaco
Guilherme Carazza Silveira
Marina de Ávila Aguiar
Mateus Santos Campolina Vidal
16/11
Mateus Ferreira Lourenço
17/11
Bernardo Eler Ramos
Elenice Perilo de Carvalho
Paulo Eduardo Gibram Silva
18/11
Antonio Carlos de Araújo
José Fillipe de Souza Pagio
Miguel Rezende
Selva Leo Ribeiro
19/11
Emmanuelle César Lehman Figueiredo
20/11
Dalva Mendes Ferreira de Moraes
21/11
Roberta Pereira C.Silveira
Roseli Braz B. Bastos
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