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VÊS ALGUMA COISA? A CURA DA NOSSA VISÃO - PARTE 1
Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o
para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva
aos olhos e impondo-lhe as mãos,
perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este,
recobrando a vista, respondeu: Vejo os
homens, porque como árvores os vejo,
andando. Então, novamente lhe pôs as mãos
nos olhos, e ele, passando a ver claramente,
ficou restabelecido; e tudo distinguia de
modo perfeito (Mc 8.23-25).
Há alguns dias eu estava conversando com
um amigo que atua como testemunha de
Cristo na região do Golfo Pérsico, falávamos
dos desafios atuais que temos enfrentado
com esta pandemia da COVID-19 e como
sempre, em conversas desse tipo, tive
sentimentos paradoxais dentro de mim.
Alegrei-me pelo progresso que ele e sua
esposa têm conseguido na evangelização de
alguns nacionais, pela conversão a Cristo de
duas irmãs e pela perseverança dessas
irmãs, apesar das resistências e ameaças de
seus familiares. Louvei ao Senhor pela
amizade que meus amigos desenvolveram
com um casal em especial, o qual eu conheci
quando atuei no contexto transcultural de
maioria islâmica, porém na bem mais
tolerante região dos Bálcãs. Em nossa
conversa, expressei tanto a minha alegria
pelas boas novas ministeriais, quanto a
minha reiterada admiração pela
perseverança deles diante das dificuldades
enfrentadas, pois além dos riscos
ministeriais, eles têm enfrentado apertos por
conta da redução da contribuição
missionária do Brasil em face da forte
desvalorização da nossa moeda, o que os
tem levado a considerar a opção de educar
os filhos em casa, a partir do segundo
semestre deste ano, medida de todo
dolorosa para a família, mas que pode ser
inadiável como forma de facilitar a
permanência no campo missionário. Como
resultado desta conversa, me peguei
refletindo um pouco mais sobre o sentido e o
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valor que damos à vida, à família, ao nosso
trabalho e como o Evangelho afeta a nossa
visão da realidade. E, a partir de tais
reflexões, eu convido você a considerar
comigo a respeito da sua percepção da
realidade (neste artigo e nos próximos que
escreverei). Como você tem visto a sua vida
e três personagens da sua biografia, a saber,
você mesmo, Deus e o seu próximo? Por
certo, todos nós temos imagens já formadas
a respeito de cada um destes personagens,
mas você seria capaz de avaliar quão bíblica
é a sua concepção deles? Eu gostaria que ao
ler este artigo e os próximos, você o fizesse
procurando responder à pergunta feita por
Cristo no texto bíblico que encabeça o artigo
e que lhe dá título: Vês alguma coisa?
Contudo, diferente do episódio da cura do
cego, que tinha deficiência em um dos seus
sentidos físicos, este artigo é um convite para
considerar a avaliação da sua capacidade de
visão compreensiva dos personagens reais
citados e eu o escrevo na esperança de
oferecer algumas perspectivas que o
auxiliem no processo de recuperação de
uma visão bíblica mais nítida a respeito das
pessoas citadas.
O processo de cura da nossa visão requer a
difícil tarefa de conferir as imagens
formuladas na mente sobre nós mesmos,
sobre Deus e sobre o próximo, com aquelas
imagens retratadas na Escritura Sagrada
sobre cada um destes personagens reais da
nossa história e essa certamente não é uma
tarefa tranquila, definitiva, nem muito menos
superficial. Porém, à semelhança do cego
fisicamente curado por Cristo, a cura do
nosso olhar interpretativo das pessoas
contempladas se dá em etapas, pois nós
cristãos passamos a receber da parte de
Deus o toque redentor da sua graça, o qual
nos capacita a enxergar não apenas vultos
de pessoas, vistos como silhuetas de árvores
ambulantes, mas nos capacita para
distinguirmos a nós mesmos, a Deus e ao

próximo cada vez melhor, até o dia no qual
perceberemos tudo e todos nitidamente, na
glória, sem torpor algum dos efeitos do
pecado sobre os olhos da nossa alma (Mc
8.25; 1Co 13.12). Até lá, somos chamados e
conduzidos pelo Evangelho mediante o
poder do Espírito Santo em um crescente
processo de transformação da imagem de
Deus que carregamos, o que inclui a
transformação do nosso olhar acerca da
realidade. Biblicamente, tal processo
redentor da visão, que a nossa psiquê
constrói sobre a realidade, nos apresenta
sempre três imagens sobre o que é real,
capturadas pela nossa mente, sendo uma
delas essencialmente falsa, que é a imagem
que trabalhamos em nossos filtros
ideológicos e pecaminosos. A outra imagem,
apesar de verdadeira, é difícil de ser
contemplada, pois é uma foto reveladora dos
nossos piores defeitos, como uma foto que
mostra algo desagradável em nós e de que
não gostamos. Por fim, a terceira imagem
carrega uma beleza atraente, pois vemos
nela um misto de realidade e esperança,
como uma foto de formatura.
Pela graça divina, nos próximos artigos
espero demonstrar como estas três imagens
– a falsamente elaborada, a constrangedoramente reveladora e a esperançosamente realista – nos apresentam a nós
mesmos, a Deus e ao nosso próximo. Por
hora, eu gostaria de lhe afirmar que a cura da
visão da nossa alma sobre estes
personagens é um processo presente na
vida de cada cristão e envolve alguns
elementos como a Palavra de Deus, a
operação do Espírito Santo e o nosso árduo
trabalho na busca da revelação das imagens
mais fiéis, que captam os quadros mais
fidedignos de quem somos, quem Deus é
quem é o nosso próximo. Esse é um
processo que requer paciência, humildade,
coragem e dependência da graça de Deus, e
que embora desgastante, nos renderá
imagens dignas de uma exposição de arte da
nossa psiquê, a qual poderíamos chamar de
imagens pessoais captadas pela alma.

Saindo do olhar interpretativo para a
realidade interpretada, concluo este artigo
como comecei e que provocou em mim tais
reflexões, o meu papo com meu amigo que
vive lá no Oriente Médio. Num lugar do
mundo onde uma boa parte de nós
brasileiros só vê deserto, areia, camelo,
petróleo, calor, mesquitas, fanáticos
religiosos e gente inacessível, esse amigo
viu uma oportunidade de viver juntamente
com sua esposa e filhos pequenos como
uma família cristã a estabelecer amizade
com nacionais, os quais,
à nossa
semelhança, são pecadores cuja graça
divina é capaz de alcançar e restaurar pela
mensagem da cruz. Eles viram a si mesmos
como pecadores alcançados pela graça que
poderiam servir como testemunhas do
Evangelho a pessoas desprovidas de tal
testemunho. Meus amigos veem os efeitos
da pandemia atual e seu impacto na
economia impondo-lhes um agudo ajuste na
sua vida, veem os riscos da saída deles do
país em virtude do impacto que o Evangelho
está causando na vida das duas irmãs que
agora seguem a Cristo e das retaliações que
c o m e ç a m a e x p e r i m e n t a r, c o m o
possibilidades reais que demandaram
também novos ajustes; eles veem o
Soberano não apenas como aquele que tudo
dirige e controla, provedor na provação, mas
também o redentor de pecadores, o
sustentador da sua Igreja, tanto dos filhos
antigos, quanto dos novos. Veem menos a
Igreja na sua estrutura institucional e
performance litúrgica dominical, e mais na
relação orgânica da adoração doméstica
estendida a amigos nacionais que
testemunham a vivacidade da adoração
simples e os efeitos do Evangelho na vida de
pecadores alcançados pela graça. E, por fim,
esses meus amigos veem algo que poucos e
abençoados olhos podem testemunhar:
Deus compor a totalidade e a universalidade
da sua noiva através da obediência
testemunhal deles. E você, o que vê?
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
Reunião de Oração Virtual:
Terça-feira, 26/05, às 8h30 e 14h30
Motivos de oração no mês de maio, mês do Lar:
✔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, 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:
DERRUBANDO OS MUROS QUE CONSTRUÍMOS.
"(...)ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade (...) (Ef.2.14)
Na História da humanidade, observamos vários muros ou barreiras físicas que
foram levantadas com vários propósitos, mas continuam sempre a dividir
países, sociedades e culturas. Como exemplos temos a divisão entre a Irlanda
Protestante e a Irlanda Católica, o muro de Berlim, Faixa de Gaza, entre
outros, e o mais recente, o muro que impede a imigração do México para os
EUA.
Jesus rompeu as barreiras dos céus e da terra para estar conosco e lutou para
construir uma ponte para a união da humanidade com seu Criador. Ainda hoje
sua obra continua através do evangelho. Queridas irmãs, pensando nisso e
olhando para nossa vida, nos perguntamos: quantos muros nós construímos e
quantos precisam ser derrubados da nossa vida?
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- Muro da incompreensão: "porque, pelas tuas palavras, serás justificado e,
pelas tuas palavras, serás condenado." (Mt. 12.37). Uma palavra dita fora de
hora, quando falamos sem pensar, seja na família, no trabalho, na igreja, com
as irmãs da SAF, na fila do banco, etc. Em Eclesiastes 10: 12-14 está explícito
o cuidado que devemos ter com as palavras pois elas revelam pensamentos,
valores arraigados no coração da pessoa (Mt.12.34-37). Na Bíblia, pecados
verbais como mentira, fofoca, insultos são gravemente condenados. Embora
sejam fáceis de ser cometidos podem provocar destruição e levantar muros.
Veja Pv. 15.23; 25.11; 29.20.
- Muro do orgulho: "Temo, pois, quem indo ter convosco, não vos encontre na
forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que
esperáveis, e que haja entre vós, contendas, invejas, iras, porfias, detrações,
intrigas, orgulho e tumultos." (II Co 12.20). O orgulho é a muralha que
levantamos para proteger o nosso eu, com aparência de força e coragem, mas
na realidade é uma forma de covardia moral e espiritual. Nasce do temor em
reconhecer as fraquezas ocultas da natureza humana, temor em assumir a
responsabilidade de examinar os próprios pecados, arrepender-se e sujeitarse a total dependência de Deus. Muro que precisa ser demolido por nós
mesmas pois ele gera exagerada autoestima, acompanhada de desprezo
pelos outros.
- Muro da falta de perdão: "Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e
gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia." (Ef.4.31). Compartilhar as
boas novas de Cristo é colocar em prática o amor ao próximo e o perdão,
conforme nos instrui Pedro: "Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns
para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados." (IPe.4.8).
Deus foi benigno e compassivo conosco perdoando-nos apesar de não
merecermos.
Se formos basear nossas atitudes em relação às pessoas no que achamos
que elas merecem, não entendemos a mensagem de Cristo. Deixar de
perdoar é construir muros. Mostrar o caráter de Deus envolve ser amável,
benigna, compassiva e perdoadora. Que quebremos os muros de separação
pois sempre haverá "...tempo de derribar e tempo de edificar;" (Ec.3.3b)
Derrube os muros e barreiras que impedem sua plena comunhão com Deus e
os irmãos. Cuide das pontes que você tem construído ao longo de sua vida
cristã. Com gratidão, Rosane Arumáa – Presidente.
(Extraído e adaptado do artigo de Leila Judite dos Santos Reis, Secretária de
Espiritualidade da CNSAF, pág.4-5 do Caderno Especial da "SAF em Revista",
Ano 62 abr/mai/jun-2016,)
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Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 26, 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
Não nos esqueçamos de 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.
CHEGOU OTÁVIO, HERANÇA DO SENHOR!
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Otávio Bernardes Pereira,
ocorrido no último dia 02/05, pesando 3,550kg e com 49cm. Filhinho de
Sabrina e Gilberto. Parabéns querida família! "Herança do SENHOR são os
filhos, o fruto do ventre, seu galardão" (Sl 127.3).
"LIVES" DA IGREJA NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja
está promovendo uma série de "lives" no canal da Igreja no Youtube, às
segundas-feiras, no horário de 21h às 22h. A "live" é uma espécie de "bate
papo" teológico sobre o cenário atual.
Na última segunda-feira recebemos como convidado especial o Rev. Juarez
Marcondes Filho, Pastor da IP de Curitiba (PR) e Secretário Executivo da IPB.
Ouvimos sobre as experiências da IP de Curitiba e sobre a situação das Igrejas
pelo Brasil. A "live" foi uma bênção. As "lives" realizadas permanecem à
disposição no Canal da Igreja. Convidamos os irmãos que não tenham
acompanhado os eventos ao vivo (ou aqueles que queiram rever) a assisti-los
acessando https://www.youtube.com/user/primeiraipbh. Na próxima segundafeira, dia 25, será a vez de recebermos como convidado o Rev. Robério
Azevedo, Pastor da IP de Feira de Santana (BA). O Tema da "live" será "A
Importância da Oração em tempos de Calamidade". Divulgue estes encontros
para o seu círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
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DÍZIMOS E OFERTAS
"... Porque Deus ama a quem dá com alegria". 2Co 9.7b
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 a 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. Neste período sem os
Cultos no Templo, os Dízimos e as Ofertas deverão ser depositados nas contas
bancárias da Igreja conforme indicação abaixo:
Banco 033 SANTANDER:
Ag. 4275, Conta Corrente 13.000405-3
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255, Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23.
Reiteramos nossa gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja que, não
obstante o impedimento da presença nos cultos dominicais no Templo, tem
desempenhado essa mordomia de forma zelosa e responsável. Que o Deus
fiel continue sustentando o seu povo.

NOVAS AÇÕES DE NOSSA ESCOLA DOMINICAL (ED)
Visando mantermos a proximidade com os alunos nesses tempos de
pandemia, a ED decidiu incrementar o uso das mídias sociais interativas de
tempo real (Zoom, por exemplo).
Assim, solicitamos aos Professores que, observadas as peculiaridades de
cada Classe, priorizem as aulas interativas em tempo real, permitindo aos
alunos falarem e serem ouvidos, rever os colegas e os Professores. Caso
optem pela gravação das aulas, separem um momento (de preferência após a
exibição da aula gravada) para que haja interação entre alunos e professores,
com eventuais esclarecimentos de dúvidas.
Deus tem nos abençoado nestes tempos atípicos de novos desafios. Em tudo
vemos a mão dele nos direcionando e nos guiando. Louvado seja o seu nome.
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NOTA DE FALECIMENTO
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Salmo 116.15
Comunicamos o passamento de nossa querida irmã Léa dos Santos Oliveira,
aos 87 anos. D. Léa era viúva e estava muito fragilizada, sendo por fim
acometida por uma pneumonia. Nossa irmã foi assistida por longos anos por
nossa Escola Dominical Itinerante, precioso Ministério de nossa Igreja. Seu
falecimento ocorreu na madrugada do último domingo, dia 17/05, por volta das
5h15min, sendo o seu corpo sepultado no mesmo dia no Cemitério Parque da
Colina.
Aos filhos, netos e bisneta, bem como aos demais familiares da D. Léa,
expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor, doador
e mantenedor da vida, o consolo do Pai eterno. Oremos em favor da querida
família.
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MOTIVO DE GRATIDÃO
COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E PATRIMÔNIO
Temos a alegria de comunicar aos irmãos, que o imóvel da sede de nossa
amada Igreja está regularizado junto à Prefeitura de nossa cidade. (Matrícula
nr. 138.066, Ficha 01F, Livro nr. 2 – Registro Geral do 3º Ofício de Registro de
Imóveis de Belo Horizonte/MG – 07/05/2020).
Entre diversas etapas que tivemos que vencer, duas delas foram realizadas
para alterar o nome da Igreja, pelo que agora podemos afirmar e confirmar que
somos a PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE, para
a Glória de Deus! A regularização deste, e dos demais imóveis que compõem o
patrimônio material da PIPBH, bem como a regularização dos processos de
doações de imóveis, autorizadas pelos membros da Igreja, exclusivamente
por meio de Assembleias Extraordinárias, tem sido buscada pelo Conselho
com maior empenho desde o ano de 2015, entendendo ser o cumprimento da
lei, pré-condição fundamental para o bom testemunho da Igreja, de fidelidade a
Deus e à Sua Palavra, perante as autoridades constituídas e perante a
sociedade. Prestamos especial agradecimento ao querido irmão, Dr. Thiago
Baêta, membro de nossa Igreja, pela sua diligente atuação na solução destes
processos. Rendemos graças a Deus que, por sua bendita misericórdia, tem
conduzido a nossa querida Igreja através do tempo, capacitando-nos, servos
inúteis, como instrumentos úteis, no cumprimento de Seus propósitos.
A DEUS TODA HONRA, TODA GLÓRIA, TODO LOUVOR!
Comissão de Construção e Patrimônio - Maio/2020
PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus
ouvidos à oração que se fizer neste lugar". (2Cr 7.14-15)
Mesmo sendo Deus soberano, também escolheu agir por meio das orações do seu
povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a
promessa de Deus é: "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra". Os grandes
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja, sendo o
derramamento do Espírito sempre precedido pelas orações, vindo em resposta a
elas. Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. Que
sejamos despertados para oração humilde, fervorosa e perseverante. Oremos sem
cessar.
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ANIVERSARIANTES

24/05
Francisco José Carvalho Barbosa
Júlia Franco Rodrigues
Marcia Varela Martins Nogueira
25/05
Alice Cruz Carvalho
Cecília Alvarenga Cabaleiro
Nathália Fernandes Braga Dias
26/05
Cláudio Martins Simões
Daniel Alonso Abood Moura
Maraluci Gomes Chaib
Sarah Messias Claussen
29/05
Ana Elvira de Souza Gomes
Ana Maria da Costa Carvalho
Gláucia Heringer Nogueira
Júnea Pitta Costa Vianna
30/05
Antonio Marcos de Souza Rodrigues
Arthur Gomes Boy
Damares Moreira
Jacqueline Carsalade
Saul da Cunha Nogueira
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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

