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MENSAGEM PASTORAL

GEMIDOS QUE NOS FAZEM DESEJAR O CÉU
A Carta do Apóstolo Paulo aos romanos é
simplesmente extraordinária! Os
estudiosos afirmam ser ela a mais rica e
abrangente declaração do Apóstolo sobre
o Evangelho, e no capítulo 8 encontramos
uma vasta e entusiasmada explanação
sobre a certeza e esperança cristãs.
Afinal, em nossa peregrinação,
enfrentamos turbulências e diante das
dificuldades da vida nós, cristãos,
perguntamos: Por que a jornada é tão
árdua? Por que sofremos? Respostas
para esse dilema têm surgido, muitas
vezes sem base na Palavra de Deus,
originando pseudo teologias, que nada
mais são que autoajuda, afirmações
superficiais com ênfase na prosperidade
terrena.
Em Romanos, capítulo 8, versos 17 e 18,
o Apóstolo diz assim: "Ora, se somos
filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com
Cristo; se com Ele sofremos, também com
Ele seremos glorificados. Porque para
mim tenho por certo que os sofrimentos do
tempo presente não podem ser
comparados com a glória a ser revelada
em nós".

criação está sujeita à vaidade, não
voluntariamente, mas por causa daquele
que sujeitou, na esperança de que a
própria criação será redimida do cativeiro
da corrupção, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. Porque sabemos que
toda a criação, a um só tempo, geme e
suporta angústias até agora". (Rm 8.1922)
Diante de tantos desastres naturais e da
maneira como eles têm impactado a vida
das pessoas, entendemos que a
preocupação humana atual está focada
apenas nos efeitos que nos atingem, em
razão do pecado, e não na causa deles.
O pecado tornou o ser humano
irresponsável, avarento e egoísta, sendo
o homem natural insensível quanto às
necessidades dos outros, não refletindo
sobre a própria responsabilidade com os
que usufruirão daquilo que Deus criou
para o bem e deleite de todos, seja um
parque, uma montanha, os mares ou rios
e assim, voltado para si mesmo,
menospreza o próprio Criador.

Não há dúvidas de que os cristãos
sofrerão, mas também não há dúvidas de
que serão abençoados com a consolação
posterior, gloriosa. Nos nove versículos
seguintes (19-27), Paulo nos mostra três
tipos de gemidos: o gemido da criação, o
gemido do cristão e o gemido do Espírito
Santo. Vejamos brevemente cada um
desses gemidos.

No versículo vinte lemos que a criação
"está sujeita à vaidade", ou em outras
traduções, inutilidade, só que não
voluntariamente, mas por causa daquele
que a sujeitou. No versículo vinte e dois
vemos "que toda a criação a um só tempo
geme e suporta angústias" por causa do
pecado, que estragou o que fora perfeito.
E o texto mostra que a história e o destino
da humanidade estão intimamente
ligados à história da criação.

1 - A Criação Geme: "A ardente
expectativa da criação aguarda a
revelação dos filhos de Deus. Pois a

O livro do Apocalipse, no capítulo 21, diz
que existirá um "novo céu e uma nova
terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
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passaram e o mar já não existe", "a morte
já não existirá, já não haverá luto, nem
pranto, nem dor, porque as primeiras
coisas passaram", nunca mais haverá
qualquer maldição.
Por isso, afirmamos que a atual condição
da criação não é a sua condição final,
sendo semelhante a uma mãe que geme
com as dores de parto, pois até mesmo a
criação deseja ardentemente que seja
cumprido o plano eterno de Deus para ela.
Mas enquanto permanece na condição
atual, ela "geme".
2 - O Cristão Geme: O cristão tem uma
inquietação plantada por Deus em seu
coração que o leva a almejar seu lar
verdadeiro. Dificuldades financeiras e
familiares, conflitos, pandemias,
problemas diversos, tudo isso nos faz
gemer.
O gemido coloca dentro de nós um anseio
pelo além, pela verdadeira razão pela qual
fomos colocados aqui, e Ele utiliza esse
anseio para não nos permitir ficar
satisfeitos com esse mundo. Por isso
Paulo nos diz que "se a nossa esperança
em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os
homens". (1Co 15.19)
A própria morte é reflexo disso, pois ela
nos desperta para percebermos que esse
não é o nosso destino final. E nós
gememos, nos entristecemos, mas não
como aqueles que não têm esperança
(1Ts 4.13), pois o gemido do cristão o faz
enxergar que algo está errado com o
mundo, fazendo-o pensar nas coisas lá do
alto (Cl 3.2).
O Apóstolo Pedro fala em sua primeira
carta: "Amados, não estranheis o fogo
ardente que surge no meio de vós
destinado a provar-vos. Como se alguma

coisa extraordinária vos estivesse
acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos
na medida em que vós sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também na revelação de sua
glória, vos alegreis, exultando. Se pelo
nome de Cristo sois injuriados, bemaventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória e de Deus"
(1Pe 4.12-14). Isso significa que teremos
sofrimento e depois glória, mas muitos,
hoje, querem glória e só, sendo que a
realidade é que nós ainda estamos
sujeitos a sofrimentos neste mundo.
Voltemos a Romanos 8, verso 18: "Porque
para mim tenho por certo que os
sofrimentos do tempo presente não são
para se comparar com a glória por vir, a
ser revelada em nós". O pensamento que
deve nortear a nossa vida é a esperança
maravilhosa, que não se compara a
tribulação que por acaso venhamos a
enfrentar, que o Apóstolo chama de "leve
e momentânea" (2Co 4.17).
Lembremo-nos das palavras de Jesus
registradas por João: "No mundo, passais
por aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo" (Jo 16.33), pois o gemido
dos crentes vai até o final de suas vidas
terrenas.
O sábio, no livro do Eclesiastes, capítulo
12, verso 1, nos fala do gemido daquele
que é mais avançado em idade, quando
diz: "Lembra-te do teu criador nos dias da
tua mocidade, antes que venham os maus
dias e cheguem os anos em que dirás: não
tenho neles prazer...".
Observe agora que em Rm 8.24-25, Paulo
aponta para a esperança do cristão, que é
uma garantia para os remidos, não uma
simples expectativa: "Porque, na
esperança fomos salvos, ora esperança
que se vê, não é esperança, pois se
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alguém vê, como espera?". Não obstante
aos nossos sofrimentos, temos a certeza
da luz, mas não uma esperança fajuta, e
sim uma certeza absoluta, que ainda não
foi concretizada, mas está garantida pelo
Espírito que habita em nós, oferecendo
essa convicção. "Mas, se esperamos o
que não vemos, com paciência o
aguardamos". Enquanto gememos,
esperamos com paciência, pois Israel
espera no SENHOR (Sl 131.3).
3 - O Espírito Santo Geme: Em Rm 8.2627 Paulo diz que o próprio Espírito Santo
de Deus geme conosco: "Também, o
Espírito, semelhantemente, nos assiste
em nossa fraqueza, porque não sabemos
orar como convém, mas o mesmo Espírito
intercede por nós sobremaneira, com
gemidos inexprimíveis", isto é, os
gemidos do Espírito não podem ser
expressados em palavras. Que mistério!
Paulo diz que os gemidos do Espírito
Santo são os que nos assistem, ou seja,
Ele fica ao nosso lado, socorrendo-nos
em nossas fraquezas, pois sabe o que nós
carecemos. Interessante é que o texto
mostra como somos ignorantes, pois
gememos muitas vezes por não saber o
que Deus quer numa determinada
situação e achamos que não aguentamos
mais. E nós não sabemos como orar em
muitas dessas situações, mas é nesta
hora que o Espírito Santo age, nos
auxiliando de forma maravilhosa,
intercedendo por nós junto ao Trono da
Graça de Deus. O desejo do SENHOR é
que peçamos ajuda em oração, mas no
momento em que não soubermos como
orar, o que dizer, o Espírito Santo fará isso
por meio de gemidos inexprimíveis (v.26).
No momento em que não conseguimos
nos expressar e nos ajoelhamos, o
Espírito Santo expressa o que agrada ao
Pai. São comunicações inaudíveis, para
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nós, entre a Trindade Santa, da qual nós
não participamos, mas aquele que sonda
os corações sabe qual é a mente do
Espírito, porque segundo a vontade de
Deus é que Ele intercede pelos santos
(Rm 8.27). O Espírito Santo está
trabalhando em nós para colocar em
prática o processo bendito da
santificação, utilizando a Palavra e as
circunstâncias difíceis para cunhar a
imagem de Cristo em nós, pois Deus sabe
que temos necessidade de sermos mais
parecidos com Jesus. É por isso que
Paulo afirma no verso 28: "sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles
que são chamados segundo o seu
propósito".
A criação geme! O crente geme! O
Espírito Santo geme! O nosso consolo
vem da forte convicção de que um dia o
nosso gemido será transformado em
glória pelo Redentor e por isso, à
semelhança do Apóstolo Paulo,
afirmamos: "Em tudo somos atribulados,
porém não angustiados; perplexos,
porém não desanimados; perseguidos,
porém não desamparados; abatidos,
porém não destruídos; levando sempre no
corpo o morrer de Jesus, para que
também a sua vida se manifeste em nosso
corpo. Por isso, não desanimamos; pelo
contrário, mesmo que o nosso homem
exterior se corrompa, contudo, o nosso
homem interior se renova de dia em dia.
Porque a nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós, eterno peso
de glória, acima de toda comparação, não
atentando nós nas coisas que se vêem,
mas nas que se não vêem; porque as que
se vêem são temporais, e as que se não
vêem são eternas". (2Co 4.8-10, 16-18).
Amém e amém!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu
Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e ter sustento com a minha destra fiel".
(Livro do Profeta Isaías, cap. 41, verso 10)
Queridas irmãs,
Ainda em "isolamento social", conforme orientação de nossa Igreja e das
autoridades, continuemos no propósito de manter viva nossa Reunião de
Oração de toda terça-feira.
Com o início do mês de abril, relembramos nossos motivos de oração:
• Orar pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; pelas sociedades
internas; pelos jovens, adolescentes e crianças; pela recuperação dos
enfermos; pelo consolo aos enlutados e familiares; pelos nossos projetos:
CRC, ASPACAM, REDENÇÃO;
• Orar para que Deus nos abençoe, proteja e nos fortaleça na travessia deste
vale, guardando nossa saúde espiritual, emocional e física;
• Orar pelos nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de
medidas necessárias para minimizar os efeitos da pandemia sobre a
população;
• Orar pelos nossos Missionários junto aos indígenas no mês em que se
comemora o dia do índio;
Outros pedidos de oração podem ser colocados no grupo de whatsapp,
preferencialmente até às 8h da manhã da terça feira.
Assim, no dia 07/04/2020, estaremos reunidas, ainda que à distância, para
nossa Reunião de Oração Virtual, nos mesmos moldes que vimos adotando.
Podemos orar em duplas, ligando via telefone, para nossas irmãs. Eleja uma
companheira de oração e se entregue à comunhão com o Senhor e com uma
de nossas irmãs. Se não puder, ore individualmente, no horário que
informamos abaixo.
Solicitamos às Coordenadoras que se comuniquem com aquelas Sócias que
não fazem parte do grupo de whatsapp e informem o horário e os pedidos de
oração.
8h00 às 8h30: Evangelina Deslandes
8h30 às 9h00: Henriqueta Bergo
9h00 às 9h30: Noeme
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14h30 às 15h00: Rosa Ziller
15h às 15h30: Rute
15h30 às 16h: Terezinha Lara
Para nossa reflexão, leiamos o texto abaixo:
Eu te fortaleço
C.H. Spurgeon, em seu livro "Meditações Matinais", diz que o crente não
precisa jamais temer, pois Deus tem uma forte reserva com a qual pode
cumprir seu compromisso, pois Ele é capaz de fazer todas as coisas.
"Enquanto Ele for capaz de sustentar o universo, não imagine que Ele seja
incapaz de cumprir suas próprias promessas. Ele sustém o mundo sobre
nada; será Ele, que fez tudo isto, incapaz de sustentar seus filhos? Será Ele
infiel à sua palavra por falta de poder? Não cavalga Ele sobre as asas do vento
e faz das nuvens suas carruagens e segura o oceano na concha da sua mão?
Como pode Ele falhar com você?
Ah! Não! Você não pode mais duvidar."
Fonte: Meditações Matinais – C. H. Spurgeon, 2001.
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente

NASCEU MATHEUS – HERANÇA DO SENHOR
"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão".
(Sl 127, verso 4)
Nos alegramos com nossos irmãos Thiago e Débora pelo nascimento do
filhinho Matheus Oliveira Baêta, no último dia 26/03. Matheus nasceu pesando
3,240kg, com 50cm.
Avós paternos: Domingos e Priscila e avós maternos: Geasi e Elza.
Parabéns queridos irmãos! Que o Senhor abençoe ricamente o crescimento
do Matheus, que seja semelhante ao de Jesus, não somente em estatura, mas
em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.
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FIDELIDADE NOS 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". (Livro dos Provérbios, cap. 3, veros 9-10)
O Artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) assim afirma,
em sua alínea "c": "São deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino e o
espírito de nosso Senhor Jesus Cristo sustentar a Igreja e as suas instituições,
moral e financeiramente". A Igreja visível, como instituição, conta com a
responsabilidade de seus membros no cumprimento de suas promessas,
assumidas quando da Pública Profissão de Fé. É dever do membro zelar por sua
moralidade, buscar a santidade, bem como sustentar a obra financeiramente, de
acordo com o padrão bíblico estabelecido, que são os dízimos e as ofertas.
Fazemos isso não por legalismo, mas sim por amor à causa de Cristo e por saber
que esse gesto é um modo de praticar a mordomia cristã.
A generosidade esporádica do crente ajuda muito a comunidade em momentos
específicos, porém, é de fundamental importância a generosidade regular, pois
esta é que permite a Igreja local assumir seus compromissos e ter condições de
cumpri-los. A fidelidade é marca importante do caráter cristão e demonstra
gratidão a Deus pela provisão dEle e confiança em seu fiel sustento na vida do
crente. Como a Igreja tem os seus compromissos financeiros de sustentação
local e dos diversos ministérios em âmbito nacional e internacional, solicitamos
dos irmãos a devida fidelidade com os dízimos e ofertas, depositando-os na
conta da Igreja, cujos dados bancários estão indicados 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.
Louvamos a Deus pela maturidade de nossa Igreja, evidenciada no
entendimento do presente assunto ao longo dos anos. Porém, nestes dias de
restrições à presença nos cultos dominicais no Templo, lembramos destes
deveres do crente fiel.Finalmente devemos entender que podemos, sim, esperar
bênçãos do Senhor por causa deste exercício de mordomia cristã, que devemos
fazer com alegria e liberalidade conforme nos ensina a Palavra e não porque o
Senhor nos deve alguma coisa ou faça barganha conosco. Não e não! Mas
porque as bênçãos do SENHOR vêm em decorrência de sua graça, sendo por
meio desse "favor imerecido, impossível de ser restituído" que Ele galardoa os
seus fiéis. A esses, Deus garante e derrama muitas bênçãos, pois é promessa da
sua Palavra e Ele é fiel. (Ml 3.8-12; Sl 19.8-11; Sl 37.25; Sl 112; Sl 1; Pv 10.3; Ex
23.25).
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Jesus, a razão da nossa história.
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
COMUNICADO AO REBANHO DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
03/2020
Belo Horizonte, 31 de março de 2020
"Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de
recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna". Hebreus 4.16
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em virtude do
cenário de propagação da COVID-19, ponderando sobre manter a suspensão
das atividades presenciais de nossa amada Primeira Igreja, no intuito de
contribuir com a sociedade na busca de minimizar o pico da contaminação e
promover o achatamento da curva pandêmica,
Considerando:
• O momento histórico que vivemos, reconhecidamente grave, exigindo a
tomada de medidas severas;
• As reiteradas recomendações de diversos profissionais médicos de nossa
Igreja; e
• A necessidade de proteger a saúde dos membros, observando as orientações
e determinações das autoridades governamentais e eclesiásticas,
Decide:
• Prorrogar a suspensão das atividades presenciais até o dia 14/04 quando o
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Conselho voltará a deliberar sobre o assunto;
• Dar continuidade às transmissões dos sermões dominicais ao vivo, em seus
horários habituais (10h20 e 19h), pelo canal da Igreja no YouTube
(www.primeiraipbh.org.br);
• Dar continuidade às transmissões de estudos bíblicos e outras atividades,
pelos Pastores e Professores da Escola Dominical (ED), usando as
ferramentas de comunicação disponíveis, para alimentar o rebanho do
SENHOR com a meditação na Santa e Bendita Palavra;
• Continuar incentivando os irmãos a realizarem o CULTO DOMÉSTICO,
aproveitando esse momento para solidificar a adoração familiar pactual;
• Reiterar aos membros da Igreja a necessidade de exercer fielmente a
mordomia dos dízimos e ofertas, não obstante a ausência de cultos no Templo,
para que a Igreja continue tendo as condições necessárias de manter seu vasto
ministério, abençoando vidas no território brasileiro e também ao derredor do
mundo, depositando os valores nas contas 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.
• Seguindo o que preceitua os artigos 24 e 25, Capítulo XI, dos Princípios de
Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), transcritos abaixo, conclamar os
irmãos a jejuar na sexta-feira, 03/04, observadas as condições de saúde
individuais, preferencialmente no período da manhã, ou em havendo
dificuldade, em outro período do mesmo dia, de acordo com cada família, em
oração, rogando ao Pai das misericórdias o auxílio e o socorro para este
momento difícil.
DO JEJUM E AÇÕES DE GRAÇA
Art.24 - Sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia
que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades
públicas, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a
observância de dia de jejum ou, cessadas tais calamidades, de ações de
graças.
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Art.25 - Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou
família, Igrejas ou Concílios.
• Reiterar a recomendação para que os irmãos continuem tomando todas as
precauções higiênicas recomendadas pelas autoridades da área de saúde,
mantendo o máximo isolamento social para evitar contrair a enfermidade ou
contribuir com o alastramento da pandemia;
• Reiterar a orientação quanto à prudência na divulgação de notícias e
informações, observando atentamente se essas notícias ou informações têm a
aprovação de fontes oficiais, com o objetivo de não contribuir para inquietações e
pânico social;
• Operar com quadro mínimo de colaboradores na Sede, tendo a Comissão
Administrativa os poderes necessários para, se preciso, interromper as
atividades administrativas por completo;
• Renovar a conclamação aos irmãos para que continuemos ORANDO pela
contenção dessa moléstia no Brasil e no mundo, pelas autoridades de nosso
país, pelos cientistas na busca de uma vacina para debelar essa doença, pelos
profissionais da área da saúde e serviços essenciais, pela Igreja no seu
testemunho e pelo Conselho da Igreja no acompanhamento e tomada de
decisões.
Certos da compreensão e colaboração dos amados irmãos, lembramos que a
palavra final é do SENHOR dos Exércitos, pois somente Ele muda o tempo e as
estações (Dn 2.21). Sabemos que Ele é misericordioso, por isso, ousamos
chegar ao seu Trono de Graça por meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A Ele a glória e o louvor, agora e eternamente, amém!
Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
"JESUS, a Razão da Nossa História".
TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SERMÕES DOMINICAIS
Os Sermões dominicais em nossa Igreja (10h20 e 19h) estão sendo
transmitidos ao vivo pelo canal da Igreja no YouTube. Como acessar? Vá ao
Site da Primeira Igreja www.primeiraipbh.org.br e lá você encontrará em baixo
o link do canal do YouTube.
Os sermões são transmitidos ao vivo e ficam no canal para que você possa
ouvi-los quando desejar. Oremos para que esse seja um meio poderoso de
alcance da palavra de nosso Deus.
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ANIVERSARIANTES

05/04
Daniel Pinto Monteiro de Oliveira
Gláucia Martins Rocha
06/04
Edith Medeiros de Oliveira
Eunice Fernandes Oliveira
Nilcemar Rickli
Priscila Teixeira da Cunha
Rafael Campos Penido Werner
07/04
Cristina Grossi de Morais
Matheus Rafael Souza Bussinger
08/04
Eny Augusta V. de Oliveira
09/04
Daniel Bitencourt Rebouças
Karolina Cordeiro Lima Rentes
Kemmily Jéssica Ciribelli Casteluber
Lílian Werner Martins
10/04
Eleonora de Oliveira Santos
11/04
Mateus Bernardes Falcão
Sérgio Antônio Fernandes
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