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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

ESPERANÇA EM TEMPOS DE FORTES SINAIS
"Quero trazer à memória o que me pode
dar esperança. As misericórdias do
SENHOR são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A
minha porção é o SENHOR, diz a minha
alma; portanto, esperarei nele. Bom é o
SENHOR para os que esperam por ele,
para a alma que o busca". (Lamentações
de Jeremias cap.3. versos 21-25)

crise, olhou para o alto e encontrou DEUS,
e então, renovou a sua Esperança. Após
um réquiem (marcha fúnebre)
descrevendo a destruição de Jerusalém,
o profeta então levantou a cabeça e disse:
"Quero trazer à memória o que me pode
dar esperança" (v.21). A passagem bíblica
citada neste texto é um excelente guia
para responder às angústias e dúvidas
que podem pairar sobre nossas almas
nestes dias turbulentos. Senão vejamos:

Quando o Profeta Jeremias escreveu o
livro das Lamentações, Jerusalém estava
passando por um momento muito difícil,
pois a Cidade havia sido invadida, o
Templo destruído e o povo levado para o
cativeiro da Babilônia. O contexto era de
luto, desesperança, sofrimento e dor.
Existem momentos em que somos
acometidos por sentimentos assim, mas a
narrativa bíblica nos diz que foi em meio a
aquele caos que se abateu sobre seu
povo, que o profeta encontrou esperança
na misericórdia do SENHOR. Em nossa
peregrinação, quantas vezes nós
passamos por aflições, dores, desânimo e
tantas outras lutas que enfrentamos ou
presenciamos?

• As Misericórdias do SENHOR
(v.22-23):
Elas são a causa de não sermos
consumidos, porque as misericórdias do
SENHOR não têm fim; renovam-se a cada
manhã. A palavra misericórdia (miseris e
cardia), significa literalmente "colocar o
coração na miséria alheia". Assim é o
nosso Deus misericordioso. A
misericórdia é um atributo essencial de
Deus, sendo ela a benevolência dele para
com uma pessoa em miséria. Em Mt 9.36,
o evangelho nos diz que Jesus ao ver as
multidões aflitas, exaustas, sem direção,
sendo um Deus misericordioso,
compadeceu-se delas. O Apóstolo Paulo
escreveu: "Bendito seja o Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação.
É ele quem nos conforta em toda a nossa
tribulação!" (2 Co 1.3-4).

Nestes momentos, a primeira coisa que
tendemos a fazer, muitas vezes, é fugir, se
esconder, murmurar, culpar outros, etc,
etc, etc. Devemos nos conscientizar da
verdade de que são em momentos de
lutas que a nossa visão de Deus deve ser
ampliada, nos dando oportunidade de
exercitar a fé no Deus que reina e é o Deus
da provisão. É no deserto que a provisão
se torna mais importante e é no vale que
olhamos para cima, afinal, se não fossem
os vales, não existiriam os montes.
Jeremias, no momento de provação e
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Em segundo lugar Jeremias apresenta:
• A Fidelidade do SENHOR (v.23b)
Diz o profeta: grande é a tua fidelidade.
Embora que Jeremias entre em
sofrimento profundo nas ruínas de
Jerusalém, ele vê evidências de que Deus
preservou a verdade e o pacto para
sempre, e não iria, de maneira nenhuma,

abandonar as obras das Suas mãos. Um
remanescente foi poupado, mostrando ao
Profeta que Deus não rejeitou o Seu povo,
nem esqueceu de manifestar graça e
misericórdia. Por quê? Porque ele é fiel às
suas promessas, sendo a fidelidade de
Deus uma demonstração de seu Ser
infinito, eterno e imutável, em amor. Como
consola o nosso coração saber que a
fidelidade do SENHOR diz respeito às
suas promessas de amor a nós. Louvado
seja o SENHOR por sua fidelidade.
Finalmente, Jeremias apresenta a
terceira razão para que nosso coração se
encha de esperança:
• A Bondade do SENHOR (v.25)
Jeremias afirma que "bom é o SENHOR
para os que esperam por ele, para a alma
que o busca", Davi diz no Sl 34.8 "Oh!
Provai e vede que o SENHOR é bom" e
Jesus, no evangelho segundo Lucas, cap.
18, verso 19, diz ao jovem rico que
somente Deus é bom. Estejamos certos
da verdade de que Deus é bom, sendo
esta bondade definida como a disposição
favorável dele para com toda a criação e a
Bíblia nos assegura que Deus é
essencialmente bom, ou seja, sua
bondade faz parte da sua natureza.
Diferentemente de Deus, os seres
humanos são essencialmente maus por
causa do pecado original e a bondade que
os homens demonstram é circunstancial
ou é derivada, ou seja, manifestamos
alguma bondade quando nos é
conveniente. Normalmente oferecemos
ajuda como gratidão por algo que alguém
nos fez ou quando desejamos receber
algo em troca. Mas Deus não é assim, Ele
é bom em sua essência; Ele não é apenas
o maior, Ele também é o melhor.

alagamentos, chuvas torrenciais,
córregos e rios cheios, perguntamos:
como impedir o fluxo da água? Ao cair do
céu, as águas somente desejam passar,
seguir o seu curso natural. Em meio ao
caos estabelecido, que o ser humano
aprenda lições com os fortes sinais que
evidenciam a força da natureza.
Quanto a nós, como Igreja do Senhor,
OREMOS, AUXILIEMOS e
RECONHEÇAMOS a misericórdia, a
fidelidade e a bondade do SENHOR.
Quando conhecemos mais da graça e do
amor de Deus, reconhecendo as suas
promessas, aprendemos que o amor
lança fora todo o medo. E por que lança
fora? Por um motivo simples: pelo
conhecimento do Pai, da sua vontade e
das suas promessas que são cumpridas
em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus temos promessa de vida
em abundância, promessa da salvação de
nossa alma, pois fora de Cristo não existe
caminho seguro, não existe alternativa. É
hora de renovar nossas mentes e
esperanças. É hora de fortalecer nossa
Fé, confiar e proclamar as misericórdias
do SENHOR. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

Nesta semana que se findou, ao
refletirmos diante das enchentes e dos
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

outros assuntos atinentes à SAF.
Contamos com a presença de todas
as Sócias.

"Então, na sua angústia, clamaram
ao SENHOR, e ele os livrou das suas
tribulações. Fez cessar a tormenta, e
as ondas se acalmaram."
(Salmo 107, verso 28 e 29)

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Reunião de Oração
Una-se ao nosso grupo para
apresentarmos nossas súplicas ao
Senhor, como Sociedade Auxiliadora
Feminina.
Terça-feira às 8h30min e às
14h30min
Departamento Responsável:
Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena Bernardes
Queridas irmãs, oremos pela
misericórdia de Deus para com
nossa cidade, nosso Estado e
Estados vizinhos, em razão das
chuvas das últimas semanas.
("Orai sem cessar." 1Ts 5.17).
Reunião Plenária - Fevereiro 2020
Convocação
A SAF, por meio de sua Presidente,
convoca todas as sócias para a
Reunião Plenária, conforme segue:
Data:
05 de fevereiro de, às 14h30min;
Local:
Salão João Calvino;
Pauta:
Tratar de assuntos concernentes ao
trabalho da sociedade em 2020 e
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Hoje: Aldemir Bissaco, Ariel
Augusto, Frederico Porto, Valter
Lopes, Luiz Neto, Marcos Egg e
Bruno Cabaleiro
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: Natanias
Sábado: Paulo Gibram e Rodrigo
Pitta
ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074
Equipe 2
Flausina Jordão
Rua Dona Luci, 281 – Palmeiras
Tel. 3374-3746
Dia 6 – Quinta-feira
Antonia Astrid Dias de Oliveira
Rua Salinas, 1437/361 - Bloco 7
Santa Teresa
Tel. 98654-1278
CEIA DO SENHOR
No próximo domingo, por ocasião
dos Cultos Matutino e Vespertino,
estaremos ao derredor da Mesa do
Senhor, para participarmos deste
banquete espiritual. Preparemonos, pois, para este singular
momento.

RETORNO DOS CORAIS DA
IGREJA - CONVITE
Os corais gozaram férias no mês de
janeiro e agora retornam às suas
atividades.

Coral Infanto juvenil: Reúne
crianças e juvenis de 7 a 13 anos.
Ensaio aos domingos às
17h20min.

Que todos eles continuem sendo
bênçãos na vida de nossa Igreja.

INÍCIO DOS CULTOS
INFANTIS - 2020

Você que aprecia o canto coral e
deseja louvar o Senhor com este
dom tão precioso, ingresse em um
dos Corais de nossa Igreja e juntese a este precioso Ministério, que já
envolve mais de 120 Coristas, para
honra e glória de Deus.

Hoje retomaremos os Cultos Infantis
no horário das 10h20min. Serão
dois Cultos, sendo um Culto
destinado às crianças de 1 a 3 anos,
e o outro para as crianças de 4 a 7
anos.

Louvamos a Deus pelos nossos
Corais e aguardamos os Coristas
com muita alegria e entusiasmo.
Conheça a composição dos nossos
Corais:
Coral Misto: Reúne homens e
mulheres. Ensaio às terças-feiras,
19h50min e aos domingos às
16h50min;
Coral Feminino: Ensaio às
quartas-feiras, 19h45min,
antecedido pela Reunião de Oração
às 19h30min;
Coral Masculino: Ensaio às
quintas-feiras, 20h30min, após o
Estudo Bíblico;
Coral Jovem: Reúne adolescentes
e jovens. Ensaio às segunda-feira,
20h30min, após a Reunião de
Oração;

As crianças acima de 8 anos
cultuarão no Templo, em família.
Pedimos aos pais que estimulem
seus filhos a aproveitar o espaço
próprio do Programa Litúrgico para
comentários, anotações das
passagens bíblicas, palavras
desconhecidas, estimulando-os a
conversar sobre Deus e a obra do
Senhor Jesus ao longo da semana,
promovendo o crescimento
espiritual da família.
No Culto Vespertino as crianças
terão seu momento de instrução na
Palavra de maneira específica e em
local distinto do templo, crescendo
em graça e no conhecimento de
Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Louvamos a Deus pela vida
preciosa do Rev. Élcio, sua esposa
Gleiciane que conduzem nossas
crianças e juvenis na Palavra ao
lado de uma Equipe preciosa,
ensinando aos pequeninos a cultuar
o nome excelso do SENHOR.
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REINÍCIO DA ESCOLA DOMINICAL
ANO LETIVO 2020
Amados irmãos,
Neste primeiro dia de retorno das atividades de nossa Escola Dominical,
nossas crianças (2 a 7 anos) e juvenis (8 a 13 anos) serão recebidos no Salão
Social de nossa Igreja. Pedimos aos pais que cheguem com seus filhos
pontualmente às 9h. Isso é muito importante. Por isso, excepcionalmente, a
classe "Estudos de Teologia Doutrinária" será ministrada no templo.
Agradecemos a compreensão de todos. Quanto aos adultos, os irmãos
podem escolher o Tema / Classe que pretendem frequentar neste semestre, a
partir das seguintes opções:
1. Estudos de Teologia Dogmática:
(Baseados na Confissão de Fé de Westminster)
Professor: Rev. Raimundo
Local: Salão João Calvino (Neste domingo, excepcionalmente no Templo)
2. Estudos de Teologia Bíblica:
O Plano Futuro de Deus revelado nas palavras de Jesus, o Messias
Professor: Presb. Marcos Vieira
Local: sala 303
3. Estudos de Teologia Prática:
Vida Cristã
Professores: Presb. Erdman e Bethese e Presb. Hildemar e Marise
Local: sala 410
4. Cristo no Antigo Testamento:
Estudos variados com a SAF e UPH
Professores: Fátima, Miriam e Presb. Rômulo
Local: sala 103
Dedique-se ao estudo da Palavra de Deus e suas verdades redentoras, ore
por você, pelos demais alunos e os professores da nossa Igreja e semeie a
Palavra, convidando pessoas a se juntarem nós, na dependência do Espírito
Santo, buscando crescer "na graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo"
(2Pe 3.18).
Equipe da Superintendência da Escola Dominical da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
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AUXÍLIO AOS ATINGIDOS
PELA CHUVA – MG/ES/RJ
Amados irmãos,
"Tenho-vos mostrado em tudo que,
trabalhando assim, é mister socorrer
os necessitados e recordar as
palavras do próprio Senhor Jesus:
Mais bem-aventurado é dar que
receber". (Livro de Atos, cap. 20,
verso 35)
O Pb. Clineu, Presidente do
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA
S O C I A L D A I G R E J A
PRESBITERIANA DO BRASIL (CAS),
nos informa o que se segue:
"O CAS lançou uma campanha para
auxílio aos atingidos pelas chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro, porém, devido à dificuldade de envio de donativos, estamos
solicitando que as doações sejam em espécie. Seguem os dados bancários
para depósito:
Banco: 001 (Banco do Brasil)
Agência: 4.442-3
Conta: 6.000-3
Igreja Presbiteriana do Brasil
CNPJ: 00.118.331/0001-20
Já estamos em contato com as Igrejas e Presbitérios disponibilizando os
recursos para os mesmos a fim de suprirem suas demandas emergenciais.
Pb. Clineu".
Faça a sua doação e incentive pessoas e irmãos do seu círculo de amizade a
apoiar esta iniciativa da IPB. A doação também pode ser depositada no
gazofilácio, usando o envelope do dízimo. Neste caso, por favor identifique a
oferta com os dizeres "DOAÇÃO CAS".
"Cada um contribua segundo tiver proposto no coração; não com tristeza, ou
por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria."
(Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, cap. 9, verso 7)
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ACAMPAMENTO DA
UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA(UMP) - BOLSISTAS
O acampamento da Mocidade já está sendo planejado e o tema deste ano
será "Em Cristo, um só".
Há acampantes que precisam de ajuda para arcar com o valor da inscrição
(R$ 270,00) e por isso pedimos doações da Igreja. Os irmãos que desejarem
doar qualquer valor podem procurar um dos membros da Diretoria:
Mateus Vilela - (31) 9260-2298
Rayssa Pacheco - (31) 97559-9140
Amanda Louize - (31) 98484-0425
Vinicius Almeida - (31) 98763-6988
Bruno Cabaleiro - (31) 98650-2443
Estejam em oração, pedindo a Deus que nos abençoe naquele período.

HOMENAGEM
DESCERRAMENTO DA PLACA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Conforme anúncio feito anterior-mente, o Conselho decidiu fazer uma
homenagem póstuma ao saudoso irmão José Antônio Lizardo, dando seu
nome à Área de Convivência ao lado do Salão João Calvino, em virtude de
seus relevantes serviços prestados à nossa Igreja.
Convidamos a Igreja para prestigiar a homenagem neste domingo, 02-02,
com o descerramento da placa alusiva após o Culto Matutino, com a presença
de nossa querida irmã Josefa Teixeira Lizardo, viúva do nosso amado irmão.
Louvado seja Deus.

ESTUDO BÍBLICO
SOBRE O JEJUM
Nos estudos bíblicos semanais, às quintas-feiras, das 19h30min às
20h30min, tratamos das Disciplinas Espirituais e nesta semana o tema é o
jejum bíblico. Em quais ocasiões a Palavra de Deus descreve tal prática?
Qual o seu propósito e forma apropriada de jejuar? Venha e participe.
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CLASSE DE CATECÚMENOS: PREPARE-SE PARA TORNAR-SE MEMBRO
DA IGREJA
Temos um convite para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam
tornar-se Membros Comungantes: matriculem-se na Classe de Catecúmenos,
onde vocês serão instruídos sobre a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a
Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, convicções doutrinárias,
enfim, nossa identidade como Igreja de Cristo, visando prepara-los para a
Pública Profissão de Fé.
Mesmo aqueles que são oriundos de uma outra denominação precisam
frequentar aquela Classe, pois não há como tornar-se membro comungante da
Igreja Presbiteriana sem isso.
As aulas terão início no primeiro domingo de março (01/03), após o feriado de
Carnaval. Caso tenha alguma dúvida a respeito do assunto, procure os
Presbíteros Rubem ou Valério.
CULTO DA UMP
Neste ano, a cada primeiro sábado do mês, a UMP terá um momento especial de
adoração, destinado ao crescimento espiritual e comunhão cristã entre os
jovens. O primeiro encontro será neste sábado, 8 de fevereiro, com Culto de
Abertura às 19h30min.
Os jovens conduzirão o momento de adoração e a ministração da Palavra será
feita pelo Rev. Raimundo Montenegro, Pastor da UMP. Ore por estes momentos,
compareça, convide amigos e conhecidos e vamos juntos adorar ao Senhor.
Você é nosso convidado.

SEXTA JOVEM
A tradicional atividade da juventude da nossa Igreja terá o início das
atividades nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Tal atividade é destinada aos
jovens e adolescentes. Ore, convide pessoas e compareça neste rico
momento de comunhão espiritual.
BODAS DE PÉROLA
Neste domingo por ocasião do Culto Vespertino teremos um momento de
gratidão a Deus pelas "Bodas de Pérola" (30 anos de casados) de nossos
queridos irmãos Pb. Hildemar e Marise, Diác. Claudio e Alessandra.Louvamos a
Deus que tem sustentado estas queridas famílias com bençãos dadivosas. Ao
SENHOR honras e glórias.
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ANIVERSARIANTES

02/02
Adriano Bastos Marques
03/02
Hilda Maria Elller
04/02
Liciane Faria Traverso Gonçalves
05/02
Adriano Alves Faria
Célia Maria Freire
Erdman Ferreira da Cunha
Lucas Vince Ribeiro
Theodoro Duarte Bastos Oliveira
06/02
Gustavo Dias Lopes
07/02
Anderson Diniz Toledo
Felipe Sales de Carvalho
Luiza França Baumgratz
Martha Fernandes Peixoto
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
Redenção

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Redenção
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

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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Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em GrupiaraMG / 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
CONTA DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

