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MENSAGEM PASTORAL

ATRIBUTOS CONSOLADORES
“Ocultar-se-ia alguém em
esconderijos, de modo que eu não o
veja? — diz o SENHOR; porventura,
não encho eu os céus e a terra? — diz
o SENHOR”. (Livro do Profeta
Jeremias, cap. 23, verso 24)
Ao iniciar um novo ano, a Santa
Palavra de Deus precisa invadir
nossas mentes e corações, afinal, é ela
que nos consola e aviva a esperança
em meio às intempéries da
peregrinação. Ao contemplá-la,
vemos que uma das maiores verdades
bíblicas que aquece o nosso coração
muitas vezes aflito, é saber que Deus é
onipotente e onipresente. Esses
atributos de Deus são deveras
consoladores ao vermos descortinarse mais um ano.
É revitalizador saber que o SENHOR
tem todo o poder e está presente em
todos os lugares, em todos os
momentos de nossas vidas e que,
quando necessário, Ele nos carrega
no colo conforme nos ensina o
Profeta Isaías.
E isso, desde a infância até à velhice,
pois Ele não se cansa nem se fatiga e
está sempre pronto em ouvir nossas
súplicas e nos socorrer nos
momentos de aflições. Deus jamais se
cansa de cuidar de nós (Is 46.3-4,
40.31).
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Almas necessitadas, que oram a Deus
de toda parte no mundo, estão à sua
vista e recebem sua atenção, sendo a
onipresença de Deus ensinada nas
Escrituras em diversas passagens (Sl
139.7; Jr 23.23-24; At 17.27-28). Ao
olharmos para o ano que se inicia,
essas verdades fazem muito bem ao
coração. Mas embora Deus esteja
presente em toda parte, em sua
majestade e poder, não devemos
simplesmente pensar sobre o
SENHOR como um Deus que ocupa e
preenche todos os espaços, porque
Ele não tem dimensões físicas, pois
sendo espírito, ele está em todo lugar,
ainda que isso exceda a compreensão
de criaturas frágeis como nós, presas
ao corpo.
Devemos entender que Ele está em
todos os lugares, na terra e nos céus,
mas Ele está especialmente junto aos
seus eleitos, “com o contrito e abatido
de espírito, para vivificar o espírito
dos abatidos e vivificar o coração dos
contritos” (Is 57.15).
Quanto à onipotência de Deus, disse
Jó: “Bem sei que tudo podes, e
nenhum dos teus planos pode ser
frustrado” (Jó 42.2). Jó testifica que
Deus além de onipresente, é
onipotente, é o Todo-Poderoso, que
tem poder para fazer aquilo que, em
sua perfeita sabedoria e vontade, Ele

deseja fazer. Mas onipotência não
significa que Deus possa fazer
literalmente tudo: Deus não pode
pecar, não pode mentir, não pode
mudar sua natureza ou negar as
exigências de seu caráter santo (Nm
23.19; 1 Sm 15.29; 2Tm 2.13; Hb
6.18; Tg 1.13,17). Deus não pode
cessar de ser Deus. Porém tudo o que
quer e promete Ele pode e fará. Que
bênção!
Teria sido um exagero de Davi dizer:
“Eu te amo, ó SENHOR, força minha.
O SENHOR é minha rocha, a minha
cidadela, o meu libertador; o meu
Deus, o meu rochedo em que me
refugio; o meu escudo, a força da
minha salvação, o meu baluarte” (Sl
18.1-2)?
Teria sido exagero o salmista declarar
que “Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas
tribulações” (Sl 46.1)? Claro que não!
Teria sido um engano ou exagero
dizer essas coisas se Deus fosse
menos que onipotente e onipresente.
Porém, não foi um engano ou
exagero, longe disso.
O reconhecimento da grandeza de
Deus, incluindo sua onipresença e
onipotência, produz grande fé e
elevado louvor no peregrino que
milita e aguarda sua glorificação.
Esses atributos são de grande
conforto para todos os cristãos
verdadeiros, pois eles garantem que a

presença e o cuidado de Deus estarão
sempre ao lado de Seu povo, ou seja,
independentemente de onde
estivermos ou de qualquer
circunstância que possamos
enfrentar, podemos ter a certeza da
presença e do poder de nosso Deus.
Que glória!
Como é maravilhoso recordar estas
verdades sublimes ao adentrarmos
um novo ano.
Quantas incertezas pairam na mente
de tantas pessoas, em especial neste
contexto pandêmico que vivemos.
Mas, para aqueles que têm a mente de
Cristo, estes momentos incertos são
oportunidades de quedar-se aos pés
do onipotente e onipresente Deus,
que age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, daqueles a
quem Ele chamou soberanamente
(Rm. 8.28).
Louvado seja o SENHOR que nos
promete em sua palavra estar
conosco em todos os momentos (Mt
28.20, Sl 23.4). Entremos em 2021
com a certeza acrisolada em nossos
corações que temos um Pai no céu
que vela por nós. E este Pai, é
onipotente e onipresente.
A Ele a glória e o louvor, eternamente.
Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO DA SAF (VIRTUAL):
04 a 08/01/2021, às 14h30
“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como
leão que ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos
de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade
espalhada pelo mundo.” (1 Pe 4.5-9)
• Dia 04/01 (segunda-feira) – 14h30 - Departamento Rosa Ziller;
• Dia 05/01 (terça-feira) – 14h30 – Departamento Noeme;
• Dia 06/01 (quarta-feira) – 14h30 – Departamento Henriqueta Bergo;
• Dia 06/01 (quarta-feira) - às 19h30 – todos os Departamentos (link será enviado
pela Igreja);
• Dia 07/01 (quinta) – 14h30 - Departamento Rute;
• Dia 08/01 (sexta) – 14h30 – Departamento Terezinha Lara.
Principais motivos de oração:
• Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e suas
respectivas famílias), pela Direção dos nossos Seminários e pelos Seminaristas;
• Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
• Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
• Pelos nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de oração);
• Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé;
• Pelos enfermos e enlutados;
• Pelos profissionais da área da saúde;
• Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
MULHERES PRESBITERIANAS FAZEM ORAÇÕES
VERDADEIRAS, COMO FARIA JESUS.
“Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei
para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa.” (Hc 2.1)
Irmãs queridas, iniciamos um novo ano na santa presença do nosso Deus e Senhor.
Novo ano que pode trazer novos desafios, novas dificuldades que, somadas às já
existentes, vão requerer de nós, mulheres que orem sem cessar como Jesus oraria,
de joelhos e jejuando, intercedendo por causas diversas e providências para vencêlas, como Jesus venceu. Isto requer de nós que estejamos na torre de vigia,
fortalecendo nossa perseverança.
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Alguns servos do Senhor se esforçaram para conceituar o que é oração, e a seguir,
citamos alguns desses conceitos. Meditemos:
“A oração é uma conversa séria e familiar com Deus, a quem declaramos todas as
nossas misérias, cujo apoio e ajuda imploramos e desejamos em nossas
adversidades, e a quem louvamos pelos benefícios recebidos. Assim, a oração
contém a exposição de nossas dores, o desejo da defesa de Deus e o louvor de Seu
magnífico nome, como os Salmos de Davi claramente ensinam.” (John Knox)
“A oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem
empunhar.” (Martinho Lutero)
“A oração é o antídoto para todas as nossas aflições.” (João Calvino)
Oração é derramar o coração ou a alma diante de Deus, de modo sincero e afetuoso,
por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus
prometeu, ou que são conforme Sua Palavra, para o bem da Igreja, com submissão,
em fé, à vontade de Deus.
Irmãs, mulheres de oração, devemos observar se as nossas orações são
verdadeiras, como as orações do Senhor Jesus. Orai sem cessar como oraria Jesus,
de joelhos, jejuando. Feliz ano novo de constantes e verdadeiras orações, como
faria Jesus, sem cessar.
(Adaptado de Ana Maria Prado, “SAF em Revista”, ano 65, Jan/Fev/Mar 2019,
pág. 5-6)
Com gratidão,
Rosane Arumaa – Presidente - 2021

SEXTA JOVEM – 15/01
“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em
vós, e tendes vencido o Maligno.” (1João 2.14b)

A Sexta Jovem é uma atividade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte que tem por objetivo reunir jovens e adolescentes para cultuar ao
Deus Trino, estudar Sua Bendita Palavra e promover a santa comunhão e
interação do Povo de Deus. Neste ano, nossas atividades terão início na terceira
sexta-feira do mês de janeiro, dia 15, às 20h, uma vez que participaremos da
Semana Universal de Oração, de 04 a 09/01.
Jovem, você é nosso convidado especial. Ore por esse momento, convide seus
amigos e venha juntar-se a nós!
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ESCOLA DOMINICAL VIRTUAL
Todos os domingos, de 9h às 10h, temos aulas da Escola Dominical (ED)
ministradas pelo Rev. Raimundo em seu canal no Youtube. O Rev. Raimundo
está em período de férias, mas deixou as aulas gravadas, que são exibidas no
horário da ED todo Domingo. Basta você digitar no Youtube “Raimundo
Montenegro” ou copiar o link: https://youtube.com/c/RaiMontenegro
Não deixe de acessar e seja abençoado pela Santa e Bendita Palavra de Deus.
ATIVIDADES NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
SUSPENSAS EM JANEIRO
O Conselho decidiu, com temor e tremor diante de Deus, não autorizar
atividades no Acampamento Ebenézer neste mês de janeiro, tendo em vista a
pandemia da Covid-19.
Continuemos em oração para que o SENHOR nos dê a graça de, em momento
oportuno, retornar às atividades em nosso tão amado Acampamento Ebenézer,
que ao longo de quase 50 anos tem sido um lugar de grande edificação
espiritual, comunhão e conversões de tantas pessoas para a honra e a glória de
nosso Deus.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DO CONSELHO
O Conselho esteve reunido na terça-feira, 29/12, em sua última reunião do ano,
a vigésima sexta ao longo de 2020.
O Conselho encerrou as atividades em oração, momento de grande enlevo
espiritual, onde todos os presentes, Pastores e Presbíteros, oraram a Deus em
gratidão pelo ano eclesiástico de 2020 e suas muitas lutas, mas acima de tudo,
muitas vitórias, bênçãos e avanço do Reino de Deus. O Conselho intercedeu
pela Igreja, pelos enfermos, famílias enlutadas, pela erradicação desta
pandemia, reconhecendo a Soberania do SENHOR e o seu Governo absoluto
sobre a Sua Igreja e sobre todas as coisas. Foi um momento de gratidão e
reconhecimento de que temos um Pai no céu, Senhor nosso, extremamente
bondoso que cuida de nós. Assim como o Conselho ora pela Igreja,
conclamamos a Igreja a orar pelo Conselho.
A exemplo do salmista, dizemos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade”.
(Sl 100.5).
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SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO - 04 A 09/01
"Ao meu coração me ocorre: Buscai a minha presença; buscarei, pois, Senhor,
a tua presença". (Salmo 27.8)
No Calendário de Datas Comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o ano
começa com a Semana Universal de Oração. Assim, convocamos a Igreja para
participar destes momentos de comunhão, no período de 04 a 09/01.
Vamos iniciar o ano derramando nosso coração diante do Senhor, colocando
nossas famílias aos pés da cruz! Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem
cessar”. (1Ts 5.17).
Em virtude da pandemia, as reuniões acontecerão pela plataforma virtual
Zoom. O “link” será enviado cerca de quinze minutos antes do horário da
reunião.
Para facilitar o envolvimento de toda a Igreja, seguiremos a seguinte escala:
Segunda-feira, 04/01: UCP-UPJ
Responsabilidade dos Conselheiros e Orientadores
Terça-feira, 05/01: Junta Diaconal
Responsabilidade do Presidente da Junta e Diáconos
Quarta-feira, 06/01: SAF
Responsabilidade da Presidente e Diretoria
Quinta-feira, 07/01: UPA e UMP
Responsabilidade dos Presidentes e Diretorias das referidas Sociedades
Sexta-feira, 08/01: Conselho da Igreja
Responsabilidade do Vice-presidente do Conselho
Sábado, 09/01: UPH
Responsabilidade do Presidente e Diretoria
As Reuniões acontecerão das 19h30 às 20h30.
Participemos com alegria!
“E perseveravam..., na oração”.
(Livro dos Atos dos Apóstolos, cap. 2, verso 42)
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COROS VIRTUAIS
Neste final de ano, nossos Corais em um esforço digno de reconhecimento e
gratidão a Deus, têm nos presenteado com hinos maravilhosos gravados de
forma virtual. No domingo passado, após os Cultos Matutino e Vespertino,
apresentamos um hino belíssimo executado pelo Coral da Igreja.
Neste domingo apresentaremos outro belíssimo hino gravado pelos Coristas do
nosso Coro Jovem. Aos irmãos que se dedicaram com esmero na preparação
destes momentos virtuais de grande edificação espiritual, nossa gratidão por
tudo. Que Deus os abençoe e os recompense.
PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SERMÕES EM ECLESIASTES – Cap.9
No Culto Vespertino deste domingo, mercê de Deus, o Rev. Edson iniciará a
exposição do capítulo 9 deste impressionante livro.
Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a humanidade vive neste
ano, descobrimos que o livro é riquíssimo em lições sobre VALORES versus
FUTILIDADES. Esse é o tema que o Rev. Edson está trabalhando com a Igreja
ao estudar esse precioso livro, afinal, dentre as lições que a pandemia tem nos
ensinado, está a necessidade de repensar nossa vida e nossos valores. O que
devemos priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades? Quem
sabe o que é melhor para nós? Será que não temos, muitas vezes, corrido atrás
do vento?
Convidamos você a mergulhar no estudo comprometido dos doze capítulos do
Livro do Eclesiastes e a se deixar instruir pela Santa e Bendita Palavra de Deus.
Que o SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos concedendo
crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome. Oremos e
participemos.
Oremos e participemos!
FÉRIAS PASTORAIS
O Rev. Raimundo Montenegro está gozando férias entre os dias 16/12 a 14/01.
O Rev. Edson sairá de férias no período de 11 a 31/01 e o Rev. Marco Antônio,
após passar Natal e Ano Novo com sua família no interior do Estado, retorna
nesta semana. Os Revs. Rogério e Élcio continuam suas atividades na Igreja
neste mês.
Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias.
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CULTO DE NATAL, UMA BÊNÇÃO!
O Culto de Natal deste ano, não obstante o contexto pandêmico com suas
restrições, nos deu um pequeno vislumbre do que a Glória excelsa de Cristo nos
reserva. Num ambiente de alegria e adoração ao nome do Senhor do Natal,
fomos presenteados com uma Cantata maravilhosa, com hinos que enlevaram
e elevaram nossas almas, complementados pela pregação da Palavra, que nos
chamou para a verdade gloriosa do Verbo Eterno que se encarnou para nos
redimir, com base no texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo João,
capítulo 1, verso 14.
A lista de inscrição para o Culto foi preenchida em apenas duas horas, tamanho
o interesse e desejo dos irmãos de estarem presentes. Recebemos um número
expressivo de visitantes, que certamente também foram grandemente
abençoados, num Serviço Santo em que o verdadeiro Espírito do Natal esteve
presente entre o povo de Deus.
Agradecemos aos Regentes, em especial ao regente Weberson, pela condução
da Cantata, aos instrumentistas, coristas, enfim, a todos que se dedicaram para
que o nome do Senhor fosse adorado e glorificado. Louvado seja Deus. A Ele
toda glória, honra e louvor.
Recebemos inúmeras mensagens de irmãos impactados pelo Culto.
Transcrevemos uma delas abaixo:
“Vi uma celebração que ficará na história de nossa querida Igreja (mais uma
vez o "milagre" da WWW - difusão para os quatro cantos do Mundo e
possibilidade de ver/rever em qualquer tempo e lugar). As imposições do
Protocolo (principalmente redução de público) não empanaram o brilho, a
reverência e a solenidade da Celebração.
Vi um grupo de cantores e instrumentistas muito bem escolhido, afinado e
empolgado. O grupo entregou um resultado maravilhoso. Vi o Diácono Sérgio
Maciel numa performance digna de nota - firme, boa dicção e muita emoção.
Vi o jovem maestro conduzindo com segurança, com plena autoridade sobre
os participantes.
Vi/ouvi um poderoso sermão, mensagem proclamada que marcou uma
maravilhosa celebração de Natal, em nosso Templo - texto certo, menção
oportuna do momento insólito vivido pela humanidade e apresentação
eloquente do Verbo Divino”.
A Deus toda Glória, Honras e Louvor.
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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
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.
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.
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ANIVERSARIANTES
03/01
Sebastian Marcelo Battaglia
Wilton Cardoso
04/01
Dinorah Barros Costa
Marcia Jane Sarmento de Carvalho
Renata Cotta Machado
Santuza Eliana Vieira Barroso
05/01
Felipe Marinho de Oliveira
João Lucas Nunes Ribeiro
06/01
Alaíde Maria de Andrade
Alex Sandro Alves
Cláudia Simone Vilela Paes Figueiredo
José Carlos Cardoso Maciel
Rubem Pacheco Santos Júnior
Wânia Cristina Costa Naves Fernandes
07/01
Rachel Brigagão do Nascimento Nogueira
08/01
Filipe Ferreira de Figueiredo Duarte
Lara Castellani Reis
Letícia Cioglia Carvalho de Oliveira
Paula Lobenwein Martins
09/01
Anderson Luis Cavalcanti Sales
Cristiana Azevedo Bahia Galante
João Marcelo Dayrell Pirfo Galuppo
João Vitor Alvarenga Cabaleiro
Martha Rúsia Benites Gonçalves
Thiago Furtado Fonseca
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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

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

