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MENSAGEM PASTORAL

VÊS ALGUMA COISA? PARTE 3, NOSSA VISÃO DE DEUS
E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando, como por espelho, a glória do
Senhor, somos transformados, de glória em
glória, na sua própria imagem, como pelo
Senhor, o Espírito. Porque Deus, que disse:
Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo
resplandecerá em nosso coração, para
iluminação do conhecimento da glória de
Deus, na face de Cristo (2Co 3.18;4.6).
O Capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos
nos mostra uma visão de Deus curiosa,
aguda e contrastante. De um lado, os
religiosos judeus que haviam rejeitado Cristo
como o Messias, dentre estes o Sumo
Sacerdote de Jerusalém à época e o
capacitado teólogo judeu, zeloso líder do
judaísmo e dedicado fariseu perseguidor da
Igreja, Saulo de Tarso. Do outro lado está o
Diácono da nascente Igreja de Cristo,
Estêvão, o primeiro mártir cristão, conforme
registrado naquele capítulo. Enquanto a
ortodoxia judaica expressava a fúria que lhes
desfigurava o semblante, causa e
consequência de um zelo religioso que lhes
levava ao ódio e os fez executar o jovem
Diácono por apedrejamento, Estêvão, num
êxtase gracioso e preparatório ao seu
recolhimento celestial, contemplava o
Senhor Jesus no seu trono. O fariseu Saulo
assistiu, com passividade conivente e
cúmplice, o horrendo assassinato. Sempre
me pergunto como a visão que algumas
pessoas têm de Deus pode resultar em
tamanha falta de empatia para com o
próximo, tamanho endurecimento do
coração para com o Filho de Deus e tamanha
e cega autodeterminação que os impulsiona
a lutarem contra o próprio Deus. Cegueira
espiritual profunda é a resposta bíblica.
Enquanto perseguia a Igreja de Cristo para a
devastar, prendendo e impondo sobre muitos
de nossos irmãos um grande sofrimento, o
então Saulo de Tarso é surpreendido na sua
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viagem a Damasco por uma visão, uma
fulgurante luz do céu que lhe é dirigida. Ele
cai ao chão e ouve Cristo falando,
perguntando-lhe sobre o motivo dele estar a
persegui-lo. Ao questionar sobre a autoria da
voz soberana, Saulo ouve que era Cristo
quem estava a falar consigo. A visão que
converte qualquer pecador em um filho de
Deus pode variar muito em suas formas, indo
desde um êxtase típico dos Profetas e
Apóstolos bíblicos, com aspectos visuais
físicos, até tranquilas imagens mentais
decorrentes de uma nova fé, confiante na
pessoa do Filho de Deus, conforme
apresentado no Evangelho. Contudo, o que
não muda é a radicalidade das implicações
desta visão: em todos os casos o pecador
passa a ter a certeza de que achou o Deus
vivo e foi achado por esse Deus verdadeiro
na pessoa do seu Filho Eterno. Esta visão é
uma obra eficaz do Espírito Santo e traz
convicção sobre a pessoa e obra de Cristo
para o centro da vida do novo convertido,
exigindo uma profunda reconfiguração das
suas crenças, afeições e ações em
decorrência de ter abraçado, pela fé, o
Senhor Jesus.
Entretanto, a reforma da visão de Deus,
conquanto seja da morte para a vida, da
idolatria para o Deus vivo e verdadeiro, das
trevas para a luz, do engano para a verdade,
desde o novo nascimento, essa reforma
inicia um processo de purificação,
renovação, aprendizado, dependência e
comunhão, que se estenderá por toda a vida
daquele que foi alcançado pela graça
maravilhosa de Jesus Cristo. Visto que
somos pecadores e trazemos conosco
muitos entulhos em nossas crenças e em
nossas emoções, prosseguiremos ao longo
de toda a vida em um processo de renovação
da nossa visão sobre Deus. Como sua noiva,
somos chamados à comunhão diária, de
amor perene e crescente com Ele, e como

fruto desta relação, a sua imagem vai sendo
pouco a pouco formada diante dos olhos da
nossa fé de uma maneira melhor e por isso
desfrutamos dessas bênçãos todas as vezes
que lemos, estudamos ou ouvimos a
Escritura Sagrada. Deus nos convoca para
crescer no seu conhecimento durante a
nossa vida e como ele é eterno, mesmo na
glória celestial, sem pecado, a contemplação
dos atributos divinos será um exercício
permanente por toda a eternidade, contudo
sem resistências.
Deste lado da eternidade ninguém tem uma
visão plena de Deus e nem mesmo no céu tal

visão será exaustiva. Contudo, pelo poder do
Espírito Santo a nos iluminar a visão de
Deus, segundo a Escritura Sagrada,
passamos a ter uma poderosa, verdadeira e
suficiente percepção do ser divino, na
pessoa do perfeito mediador, Jesus Cristo.
Portanto, busquemos crescer neste
conhecimento glorioso, de ver a Deus nas
verdades bíblicas, cada dia mais e melhor, na
face de Cristo, sob a ação do Espírito Santo.

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
SAF na Pandemia – Confecção de máscaras para o Hospital Evangélico
Com a graça de Deus, estamos engajadas na confecção de máscaras para os
funcionários e pacientes do Hospital Evangélico. A SAF e a Junta Diaconal, por
meio da contribuição de algumas costureiras (Teresa, Cleonice, Nenir e suas
equipes), produziram mais de três mil máscaras até agora.
Com a campanha de nossa Igreja "COSTURANDO O BEM", outras irmãs e
irmãos estão cooperando com o Projeto, como nossa irmã Marília Pitta, que
disponibilizou uma de suas costureiras para a confecção de mais de 1.000
máscaras.
Outras famílias têm nos procurado com o desejo de contribuir para esse
projeto disponibilizando verbas ou doando máscaras caseiras que estamos
direcionando para aquelas famílias de baixa renda que recebem as cestas
básicas em nossa Igreja, pelas mãos da SAF e da Junta Diaconal.
Agradecemos a Deus pela generosidade dos irmãos que já fizeram suas
doações e que continuam contribuindo depositando sua oferta especial na
conta informada pela Igreja.
E você, já pensou em participar desta Campanha? Fazer o bem faz bem à
alma, ajuda ao próximo e contribui para diminuir a propagação do coronavírus
em nossa sociedade. Se você deseja contribuir confeccionando máscaras
poderá fazer contato com Rosane, pelo telefone 99211-0304, ou depositando
sua oferta em dinheiro. Deus os recompense!
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Reunião de Oração
Terça-feira, dia 16/06, 8h30 e 14h30 serão realizadas nossas Reuniões de
Oração Virtuais, como nas semanas anteriores.
Mês de junho, mês do Amor.
Motivos de oração:
Famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação para os pais
na educação cristã de seus filhos e pela formação de cidadãos comprometidos
com a palavra;
Jovens de nossa Igreja pois neste mês comemoramos o "Dia do Jovem
Presbiteriano";
Nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
Sociedades Internas;
Recuperação dos enfermos;
Consolo aos enlutados e familiares;
Nossos Projetos de Ação Social, Hospital Evangélico, Congregações e
Parcerias;
Agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
Nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da
saúde que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;
Outros pedidos de oração podem ser enviados para o Grupo de whatsapp,
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
Para nossa meditação:
Os Pilares do Evangelho:
FÉ, ESPERANÇA, ATITUDE, AMOR (Marcos 2.1-5)
Jesus estava reunido com os fariseus em sua casa, mas quando as pessoas
souberam que Ele estava lá, foi-se aproximando tanta gente para ouvi-lo que a
porta principal da casa ficou lotada, interditada, ninguém mais podia entrar.
Eis que quatro homens carregavam uma maca na qual estava deitado um
paralítico e eles queriam falar com Jesus. Só que apesar da urgência e do
estado do paralítico, ninguém deu passagem, ninguém se importou com o
estado daquele homem pois aquelas pessoas se preocupavam com os seus
próprios problemas. Mas aqueles homens estavam convencidos de que Jesus
se importaria. Os amigos daquele paralítico estavam decididos a ir em frente,
em busca do milagre, custasse o que custasse pois o dono do milagre estava ali
e eles não podiam perder aquela oportunidade. Não era possível entrar pela
porta, mas ainda restava uma opção: o telhado. Eles agiram e, não sem
esforço, fizeram baixar a maca por uma abertura que fizeram no telhado da
casa. Atitudes são mais que palavras.
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Quando Jesus olhou, viu a maca descendo do telhado com o paralítico e
apenas disse: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Precisamos reconhecer essa verdade, Jesus se importa com o nosso
sofrimento. Ele quer nos ajudar!
Quando uma pessoa quer viver no poder de Deus, ela não desiste diante dos
obstáculos; ela vai além e se os obstáculos surgirem, ela derruba todos eles.
Não se renda a nenhum obstáculo. Vá em busca do seu milagre. Vá a JESUS.
Amém!
(Contribuição da nossa Vice Presidente, Fátima Melo Costa)
Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 16/06, estaremos
reunidas de forma virtual, conforme abaixo ou em horário mais conveniente ao
Departamento (o importante é que não deixemos de orar em grupo):
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
Lembremos que podemos orar individualmente ou em duplas, via telefone,
com uma de nossas irmãs de Departamento, ou ainda formar um grupo no
Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência. Além disso
podemos fazer vídeo chamadas para até oito irmãs ao mesmo tempo, pelo
WhatsApp.
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente
"LIVES" NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, estamos
promovendo uma série de "Lives", às terças-feiras, no Canal da Igreja no
YouTube. Nosso Pastor Rev. Edson recebeu "feedbacks" de muitas pessoas
dizendo da bênção que têm sido estes momentos.
Nesta terça, 16/06, às 21h, receberemos como convidado especial o Rev. José
Alex Barreto Costa Barbosa, Pastor da Igreja Presbiteriana da Piçarreira (PI) e
Diretor do Seminário Presbiteriano do Nordeste. O Rev. José Alex já esteve em
nossa Igreja quando foi Preletor de um dos acampamentos da UMP.
Certamente o bate papo será uma grande bênção! Divulgue estes encontros
para o seu círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
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DISQUE PAZ
Uma palavra amiga para todas as horas da vida.
A expectativa do retorno
Nos últimos dias estamos falando e ouvindo muito sobre retorno. Retorno ao
trabalho, aos Cultos e reuniões presenciais, retorno de alguém que viajou e
não pode voltar por causa da pandemia, ou quem sabe, depois de vários dias
internado, receber alta e voltar para casa, para a família. Estas situações têm
gerado expectativas que levam muitas pessoas à tristeza e à angústia por não
entender o que Deus está fazendo.
A Bíblia nos relata no Salmo 126, que quando o Senhor trouxe os cativos da
Babilônia à terra deles, foi como um sonho, a sua "boca se encheu de riso e a
língua de júbilo" a ponto de dizerem: "Grandes coisas fez o Senhor por nós".
Foi assim o retorno deles. E Lucas 15 nos fala de um pai que aguardava com
grande expectativa a volta do seu filho e a volta foi comemorada com grande
alegria e festa. Foi assim o retorno dele. Mas, e o retorno daquele que um dia
subiu ao céu com a promessa de voltar para buscar a sua Igreja, está sendo
aguardado e buscado também com grande expectativa?
"Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também
apercebidos; porque, à hora em que não cuidais, o Filho do homem virá"
(Mt 24.43-44).
Miss. Suely C. Maciel
CATÁLOGO DE SERVIÇOS PARA OS MEMBROS DA IGREJA
"Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não
para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo, o Senhor, é que estais servindo." (Cl 3.23-24)
Nossa Junta Diaconal criou um Catálogo de Serviços com o objetivo de
conhecer profissionais de diversas áreas, irmãos e irmãs em Cristo, e estimular
os membros de nossa Igreja a conhecer os serviços uns dos outros, sendo
abençoados mutuamente.
A Junta esclarece que esse Catálogo é tão somente um meio disponibilizado
pela PIPBH para os irmãos oferecerem seus serviços.
Para acessá-lo utilize o link abaixo e quando a página abrir, clique sobre a
opção "Continue to Publication". https://joom.ag/HT8C
6

LIÇÕES ESPIRITUAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Por termos uma cosmovisão bíblica, somos chamados a extrair lições
espirituais à luz da Palavra de Deus em todos os momentos, sejam momentos
de crises ou de calmaria e contribuir com a sociedade, levando a luz do
Evangelho, apontando para o caminho da verdadeira paz e descanso que é a
reconciliação com Deus por meio do Sacrifício de Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor e Redentor. Olhando para o cenário atual, perguntamos: Quais
lições podemos extrair diante desse quadro? Eis algumas lições:
• Reconheça a dificuldade de tomar decisões e colabore com as autoridades
superiores;
• Evite comentário irrefletido e simplista;
• Reconheça que a crise atinge a todos e que temos responsabilidades para
com todos;
• Reconheça a fragilidade humana e a necessidade de ORAR mais, sempre e
sem cessar; e
• Reconheça a oportunidade de falar de JESUS, nossa única esperança
salvadora.
Que possamos clamar e afirmar como Josafá, no momento em que se viu em
meio a uma crise: "... os nossos olhos estão postos em ti" (Cr 20.12b).
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
Nesta segunda-feira, 15/06, das 19h30 às 20h30min, 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!
DÍZIMOS E OFERTAS
Nestes dias de restrições e isolamento social, nossa Igreja tem demonstrado
entendimento do momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com
fidelidade e alegria, permitindo à 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 de nossa Igreja, que de
forma zelosa e responsável, não obstante o impedimento da presença nos
cultos dominicais no Templo, têm depositado suas contribuições nas contas
bancárias da Igreja. A Deus toda glória!
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ANIVERSARIANTES

14/06
Maria Eduarda Tonelli Bernardes
Nathan Costa Silva Santos
Paula Mitraud Barreto Salum
15/06
Eliel Fernandes Bastos
Marco Antonio Vince Ribeiro
Warley Frederico Henrique Costa
16/06
Ione Alvarenga Bottrel Borja
Mirian Gherardi Ribeiro
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
17/06
Daclé Vilma Carvalho
Eduardo Alves Gomes de Oliveira
Ludmila Pereira Araujo Laguardia
Nara Matos Elias
18/06
Dalvacy Sathler Rodrigues
Jéssica Lorrayne Lopes de Faria
Suzana Sebastiana Santos Tomelin
19/06
Luciana Cioglia Carvalho Oliveira
Luis Augusto da Silva
Pedro Flausino Mendonça
20/06
Amaryllis Fadini Magalhães
Daisy Dias Lopes
Roberto Campos
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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

