1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

O DISCÍPULO ABNEGADO
A necessidade de abnegação por parte do
discípulo é apresentada por Jesus no
Evangelho segundo Marcos, capítulo 8,
verso 34. Ali Jesus mostra a obrigação de
seu seguidor de primeiramente negar a si
mesmo. Mas o que isso significa?
Significa cessar de descansar sobre
quaisquer obras, para descansar somente
em Deus. Significa uma aceitação sem
reservas do veredicto do SENHOR que
“todas as nossas justiças (nossas
melhores “performances”), são como
trapo da imundícia” (Is 64.6) e com
relação a isso, o Apóstolo Paulo disse aos
romanos que “porquanto, não
conhecendo a justiça de Deus e
procurando estabelecer a sua própria
justiça, não se sujeitaram à justiça de
Deus” (Rm 10.3), referindo-se à Israel,
que falhou neste ponto.
Ampliando o conceito de “negar a si
mesmo”, podemos dizer que essa
abnegação significa cassar o direito de
existir do nosso “eu” melindroso,
autoritário, teimoso, egocêntrico, que
tende a levantar-se em nós. Em outra
ocasião, o Apóstolo Paulo, no capítulo 2,
versos 19 e 20, da sua carta aos gálatas,
argumenta de maneira clara, mostrando
a necessidade de não vivermos para nós
mesmos e diz que “morri, fui crucificado
com Cristo. Vivo porque Cristo vive em
mim”. Não se trata apenas de viver com
Cristo, mas de Cristo fazer morada em
nós.
Quando recebemos a Cristo como
SALVADOR não podemos deixar de
recebê-lo como SENHOR, no centro de
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nossas vidas. Não é mais a minha vontade
que importa, mas a vontade de Cristo.
Então, é importante lembrar que, depois
de afirmar que o discípulo deve negar a si
mesmo, Jesus fala que este discípulo
precisa “tomar a sua Cruz” e isto se refere
não à cruz como um objeto de fé, mas
como uma experiência da alma. É
somente à medida que realmente
aplicamos a cruz às nossas vidas,
regulando nossa conduta pelos seus
princípios, que ela se torna eficaz sobre o
pecado que habita em nós. Não pode
haver ressurreição onde não há morte, e
não pode haver “novidade de vida” até
que “carreguemos no corpo o morrer do
Senhor Jesus” (2Co 4.10). A cruz é o sinal,
a evidência do discipulado cristão. A cruz
não admite o significado que muitos têm
dado a ela, que é suportar pessoas de
temperamento difícil, enfrentar alguma
dificuldade efêmera que não esteja
relacionada ao evangelho, etc. Tomar a
cruz significa aceitar a perseguição, a dor,
a vergonha que podemos sofrer por causa
de Cristo e do evangelho.
Em 1Pe 2.21, o Apóstolo deixa claro que o
sofrimento faz parte da vocação cristã,
assim como fez da vocação de Cristo. Os
irmãos da dispersão, a quem Pedro
escreveu suas cartas, deveriam continuar
firmes e suportar a perseguição por causa
do evangelho. Em sua segunda carta a
Timóteo, no capítulo 3, verso 12, Paulo
deixa claro ao jovem Pastor que seguir a
Jesus era sinônimo de perseguição e que
ele deveria estar disposto a sofrer o
vitupério de Cristo. As cicatrizes, muitas
no corpo, outras na alma, são o preço a

ser pago pela lealdade em seguir a Jesus,
mas mesmo em meio à amarga
perseguição, todo crente está
perfeitamente seguro nas mãos daquele
que é o libertador (Jo 10.28) e nada
poderá separá-lo do amor de Cristo, que
nos preserva em meio a toda e qualquer
adversidade (Rm 8.35).
No texto de Mc 8.34 somos chamados
para seguir o exemplo de Cristo, somos
convocados para a companhia de Seus
sofrimentos e para sermos participantes
em Seu serviço. É interessante observar
que Jesus deixa claro que segui-lo
independe das circunstâncias. Pedro,
André, os irmãos Tiago e João, ao
ouvirem o chamado de Jesus, deixaram
suas redes e seguiram o Mestre (Mt 4.1822), pois o verdadeiro discípulo de Cristo
atende ao chamado do Mestre sem
detença. Abraão, quando ouviu o
chamado de Deus, obedeceu
imediatamente e saiu da sua terra sem
mesmo saber para onde iria, deixando
parentes e amigos. A história de Abraão
começa com sua partida de uma cidade
humana, Ur, em busca da cidade da qual
Deus é o arquiteto e o edificador (Gn 12.1,
Hb 11.10).
Não obstante ser Deus quem nos salva e
nos atrai a Cristo, nossa responsabilidade
é atender ao convite de Jesus e segui-lo de
forma abnegada. Detalhando a sequência
da fala do Senhor, vemos: “se alguém”, ou
seja, o dever é para todos os que desejam
se unir aos seguidores de Cristo e alistarse sob a Sua bandeira; “Se alguém quer”:
o grego é muito enfático, significando não
somente o consentimento da vontade,
mas o pleno propósito de coração, uma
resolução determinada; “Vir após mim”,
como um servo sujeito ao seu Mestre, um

filho ao Pai, um estudante ao seu
Professor, um soldado ao seu Capitão.
Negar a nós mesmos, tomar a cruz e
seguir a Cristo é a única forma de nos
tornarmos verdadeiros discípulos
abnegados.
Assim como Cristo “a si mesmo se
esvaziou” (Fp 2.7), assim também nós
devemos fazer; assim como Ele “veio
para servir, e não para ser servido” (Mt
20.28), assim devemos ser; assim como
Ele “não agradou a si mesmo” (Rm 15.3),
este deve ser o nosso procedimento (Fp.
2.3) e assim como Ele se lembrou dos
outros, também devemos nos lembrar:
“Lembrai-vos dos encarcerados, como
se presos com eles; dos que sofrem maus
tratos, como se, com efeito, vós mesmos
em pessoa fôsseis os maltratados” (Hb
13.3).
Você está disposto a negar a si mesmo?
Você está disposto a tomar a Cruz,
suportar a perseguição por amor a Cristo
e ao evangelho? Você está disposto a
seguir a Cristo com perseverança,
independente das circunstâncias?
A vida cristã começa com um ato de
renúncia e é confirmada pela
automortificação (Rm 8.13). O autor da
Carta aos Hebreus compara a vida cristã a
uma corrida e o corredor é chamado para
“deixar todo o peso e o pecado que
tenazmente o assedia e a olhar para
Cristo” (Hb 12.1). Que Deus nos dê a
graça de seguirmos a Cristo com
autorenúncia, firme resolução e desejo
sincero de segui-lo como discípulos
abnegados. Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai". (Cl 3.17)
Continuando a história da SAF:
A SAF é auxiliadora. Somos auxiliadoras e trabalhamos como cooperadoras no serviço de
Deus. Somos lavoura (1Co 3.9), isto é, o terreno onde Deus faz o seu trabalho e realizamos
muitas atividades como a leitura e o estudo da Bíblia e de bons livros, objetivando o
crescimento espiritual das irmãs; reuniões de oração presenciais e online, Projeto Ana,
auxílio à evangelização, às missões, assistência social, homenagens, apoio aos
Seminaristas; realizamos concursos, gincanas, passeios e palestras educativas em diversas
áreas, visando o desenvolvimento espiritual das Sócias.
Também fazemos visitas a hospitais e outras instituições de assistência, bem como
visitamos os irmãos da Igreja. Estamos sempre atentas para comemorar datas
significativas, como o Dia do Médico, Dia dos Avós, Dia dos Idosos, Dia do Pastor, Dia do
Diácono.
A SAF é um primor. Contribui para o desenvolvimento da mulher na comunhão, na área
social e intelectual. Nesses tempos de pandemia a SAF realiza reuniões (de oração e
Departamentais) usando as “redes sociais”, mantendo a dinâmica característica do seu
trabalho. Há mais de meio século, exatos 65 anos, temos o veículo oficial de divulgação da
Sociedade, a “SAF em Revista” e ainda contamos com o apoio da Confederação Nacional
das SAF (CNSAF)e da “Rádio SAF”. Mulher presbiteriana, venha conhecer a SAF e junte-se
a nós. Estamos aqui, aguardando você com muito amor e carinho.
Reunião de Oração Presencial:
Terça-feira às 8h30 e às 14h30 na sala da SAF.
Reunião Departamental Conjunta:
Quarta-feira às 14h30. Teremos uma tarde de entretenimento, comemorando o Dia da
Amizade. Traga familiares para participar desse encontro alegre e abençoador.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje: Natanias, Paulo Cassete, Paulo Gibram, Djalma, Marco Vince e Luiz Neto
Reunião de Oração, amanhã, 18/07: Carlos Galvão
Estudo Bíblico, quinta-feira, 21/07: Cláudio Murilo
Sexta Jovem: Vinícius Nascimento
Sábado, 23/07: Emerson Cunha e João
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
MORTE
“Eu cria, ainda que disse: estive sobremodo aflito. Eu disse na minha
perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus
benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do
Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu
servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei
sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus
votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da Casa do Senhor, no
meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia!” (Salmos 116.10-19).
É natural procurarmos deixar a morte longe de nosso lar e família. Porém,
precisamos entender que uma das grandes bênçãos de Deus para o seu povo é o
leito de morte em casa pois, embora uma morte longe de casa possa ter honra
(numa batalha, p.e.), ser pleno de dias e ser reunido aos seus queridos na Glória
enquanto está entre os de sua casa é uma tremenda bênção. No Salmo citado acima,
falamos do modo como cremos (Sl 116.10) e falamos do nosso leito de morte do
modo como temos crido. No fim da vida a mente deve voltar-se naturalmente às
ações de graças, meditando em “que darei ao Senhor por todos os seus benefícios
para comigo?” (Sl 116.12). Um modo bom de viver os últimos dias de vida é
tomando o cálice da salvação, invocando ao Senhor e cumprindo votos na
congregação (Sl 116.13-14). A perspectiva que Deus tem da morte é diferente da
nossa (Sl 116.15).
Completa submissão à vontade de Deus perante a morte é algo apropriado (Sl
116.16), bem como apresentar ações de graças a Ele (Sl 116.17). Louvor na
congregação é uma maneira maravilhosa de concluir a vida (Sl 116.18-19) porque
partir para juntar-se aos santos na Glória é juntar-se a uma congregação muito
maior.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal.
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Procure a
Diretoria para incluí-lo no nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de
oração e programações;
2. Oremos por nossos diáconos, presbíteros e pastores;
3.Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, hoje às 17h30,
quando nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração.
5

NOVA CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
Para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam se tornar membros comungantes,
temos a Classe de Catecúmenos, onde ministramos aulas com as principais doutrinas
bíblicas, segundo a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), com vistas à pública
Profissão de Fé.
Nesta Classe você conhece nossa identidade como Igreja de Cristo, desde as origens da IPB
na Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, forma de Culto e convicções
doutrinárias.
Aos interessados em participar da Classe no segundo semestre, informamos que o início
das aulas será no domingo 24/07, não sendo necessária inscrição prévia, bastando dirigirse à Sala 301 (3º andar), no horário da Escola Dominical (09h30).
Aguardamos você com muita alegria!

POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA?
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio dela. A
vida cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem esperar e
desejar o mesmo.
• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos Apóstolos e
você verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja consigo mesmo.
• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma
refeição para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1Co 11.20, 33). Ao se tornar
membro da Igreja, você tem acesso à Ceia do Senhor, verdadeiro banquete espiritual.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade. Entendemos que esta atitude também é uma forma
de honrar a Deus quando lhe prestamos Culto. Procure chegar com antecedência e utilize os
minutos que antecedem o culto para se preparar em oração para, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus de maneira conveniente e agradável a Ele.
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NOTA DE GRATIDÃO DA UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Noite Caipira
No último dia 09, na casa dos nossos queridos irmãos Luísa e Mateus Vilela, tivemos a
“Noite Caipira”, um tempo de comunhão, cânticos espirituais, reflexão bíblica, recepção
dos irmãos recém-chegados e a evangelização dos visitantes não crentes. O Presidente da
UMP, Vinicius Alves dos Santos, trouxe uma breve reflexão sobre o chamado de Gideão em
Juízes 6:11-24 e as respostas de Deus acerca dos desafios que o Soberano propõe, frente às
inseguranças que sentimos. As principais lições aprendidas foram que a nossa identidade
não se encontra no que fazemos, mas escondida no Senhor de nossas vidas e a consciência
de nosso chamado está conosco em todo o tempo durante a jornada. Foi um tempo muito
especial, onde recebemos do Senhor encorajamento e fortalecimento espiritual para
perseverar.
Agradecemos aos irmãos Marcos e Isabel Vince, Valdete, Fátima Melo (Vice-presidente da
SAF), Ana Luísa e Marise Falcão, que doaram seu trabalho e as comidas deliciosas que
abençoaram a nossa confraternização. Também estendemos nossa gratidão à família
Vilela, na pessoa de Cláudia Vilela, mãe dos nossos Sócios, que nos recebeu com carinho
maternal e hospitalidade. Sentimo-nos como filhos!
Fiquem atentos às próximas programações que são mais do que ocasiões de encontro; são
Cultos de louvor e adoração ao nosso Deus e oportunidades de evangelização dos perdidos,
afinal, a nossa vida é um culto à Ele.

LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja e são enviados para os e-mails dos
Membros ou para qualquer pessoa que desejar recebê-los semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, informamos que ele está disponível nas lojas
virtuais de aplicativos para telefones móveis. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” em
qualquer dessas lojas. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos bíblicos diários, o Hinário
Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as Liturgias dominicais, além de notícias e
comunicados urgentes, como por exemplo Notas de Falecimento.
Caso não tenha e-mail, nem deseja baixar o aplicativo, temos a opção do Boletim impresso,
disponível à porta da Igreja, juntamente com as Liturgias dos Cultos.
É importante que você leia o Boletim para conhecer os fatos da vida da nossa amada Igreja.
Sem desmerecer estes tempos de redes sociais e comunicações rápidas, o Boletim é o
ÓRGÃO OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA IGREJA, feito com muito carinho e dedicação
para uma informação clara e segura à Congregação da PIPBH. Além disso, no Boletim você
encontra a “Palavra Pastoral” para sua edificação e crescimento no conhecimento do
Senhor Jesus. Portanto, leia o Boletim e seja informado e abençoado.
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CORAL DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
105 ANOS
Amados irmãos,
O Coral de nossa Igreja está celebrando 105 anos de existência. Que grande bênção!
Mais de um século louvando a Deus e proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo através do canto coral.
Quem conhece a dinâmica de um Coral sabe que o louvor contagiante é resultado de
uma disciplina semanal de ensaios e dedicação intensa em busca da harmonia.
Tributamos o Louvor, a Honra e a Glória a Deus, nossa força, nosso refúgio e fortaleza.
Reconhecemos a dedicação de nossos coristas e regentes que passaram por nosso Coral
ao longo de tantos anos e ao precioso grupo atual.
Que Deus renove a cada um e continue dando as condições necessárias para
continuarem louvando ao Senhor com alegria. Como Igreja, nosso desejo é o mesmo do
escritor aos Hebreus: “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.” Hebreus 13.15.
Para celebrar este momento especial, nosso Coral cantará louvores a Deus neste
domingo, 17/07 por ocasião do culto vespertino das 19h.
Convidamos a todos para se juntar a nós como Igreja, em louvor e gratidão a Deus por
data tão especial.
Que o SENHOR, Pai de infinitas misericórdias, continue com sua destra estendida para
o nosso Coral e que em tudo, o nome excelso do SENHOR seja engrandecido e nossas
vidas edificadas no louvor ao Deus Eterno, Amém.

FAMÍLIA MONTENEGRO
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8).
Como previsto desde a ida do Rev. Raimundo e família para o Panamá no mês de abril, após três
meses os irmãos retornariam ao Brasil para resolver algumas pendências da mudança.
Chegaram em nossa cidade na madrugada de terça-feira, 12, estiveram em Brasília e Recife ao
longo da semana e estarão conosco neste domingo, retornando ao Panamá no final deste mês.
A Comissão de Missões se reunirá com o Rev. Raimundo nesta semana, para posteriormente
trazer informações à Igreja dos primeiros meses da família Montenegro no campo missionário.
Nos alegramos pela oportunidade de rever os irmãos, orando para que a bênção do SENHOR
esteja sempre assistindo à querida família de forma rica e abundante, com a paz que excede a
todo o entendimento, o amor incomensurável de Deus, o poder que vem do Espírito Santo e a
proteção paternal do Supremo Pastor, a quem rendemos glórias e louvores.
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ACAMPAMENTO DE INVERNO DA UNIÃO DAS CRIANÇAS PRESBITERIANAS E
DA UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVEINIS (UCP/UPJ)
Tema: Os Dez Mandamentos
Data: 18 a 23 de julho.
Saída: dia 18, segunda-feira, às 10h, (chegar com 30 minutos de antecedência), da Praça Israel
Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim, em frente ao antigo templo da Igreja
Metropolitana. Não podemos esperar pelos retardatários.
Chegada: dia 23, sábado, às 12h, à Rua Gonçalves Dias, 425, bairro Funcionários (o ponto de
referência é a "casa" da PIPBH que fica na esquina da Rua Gonçalves Dias com a Rua Ceará).
Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas crianças. NÃO FAZEMOS PARADAS EM
OUTROS PONTOS.
O que levar:
- Bíblia;
- Máscaras;
- Roupas de cama e banho;
- Roupas para esporte e piscina;
- Protetor solar;
- Produtos de higiene pessoal;
- Roupas velhas para as brincadeiras.
O que não levar:
- Brinquedos e jogos;
- Celulares e objetos de valor
Observações:
1. As malas, roupas e objetos pessoais devem estar identificadas com o nome do Acampante;
2. Para segurança daqueles que que fazem uso contínuo de medicamentos, é imprescindível que
os pais mandem a posologia por escrito, que deve ser entregue aos Equipantes;
3. Caso precise falar com seu filho, ligue para o Rev. Élcio e sua esposa Gleici ou para o Sem. Filipe
e sua esposa Alzira, exceto no horário dos Cultos:
Rev. Élcio: (31) 98237-5117;
Gleici: (31) 98105-5658;
Sem Filipe: (34)98428-5885;
Alzira: (31) 99834-0421
Cantina: Os Acampantes poderão levar dinheiro para comprar refrigerantes e guloseimas e
deverão entregar esses valores aos Equipantes no ato do embarque para evitar perdas.
Noite Temática: “COPA DO MUNDO”
Ajude seu filho(a) a se caracterizar com roupas típicas de algum país que ele(a) goste. Use a
criatividade. Esse momento é sempre muito divertido.
Oremos para que nosso Bondoso Deus proteja nossas crianças e juvenis e dê a todos um tempo de
aprendizado, comunhão e diversão na presença do Senhor.
"Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do
Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim". (Êxodo 20.1-3).
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ANIVERSARIANTES
17/07
Juliana Alves dos Santos Oliveira
Lucas Mol Holmquist
Raul Castello Perillo de Carvalho
18/07
Jacimar Cruz de Souza
Jenifer Rocha Ferreira de Faria
Maria Guilhermina Coimbra Bueno
Marina Stauffer Andrade Vieira Silva
19/07
Alair do Carmo Alves
Marilene Ferreira Silva
20/07
Cecília Florêncio Tonholo
Cláudia Magalhães Souza
21/07
Célia Maia Silva
Mauro Rodrigo Schneider
Zulmira Pereira de Souza
22/07
Izabela Guimarães Muschioni
Noeme Faria de Melo Nogueira
23/07
Isaac David Alves Santos
Rian Castello Guimarães
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