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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 16 DE JANEIRO DE 2022

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL

O BEM SUPREMO

Pensar, refletir e ponderar são
atividades espirituais próprias de
entes feitos à imagem e
semelhança do Altíssimo. Deus
criou o homem assim e no uso das
faculdades que mencionamos, o
ser humano se conecta com
realidades que não podem ser
vistas ou tocadas, mas que são tão
reais quanto o mundo físico ao seu
redor.
O Pregador diz que Deus pôs a
eternidade no coração do homem
(Eclesiastes 3.11), o desiderium
aeternitatis, um anelo por uma
ordem eterna que faz com que o
homem, embora terreno, limitado
e mortal, não encontre satisfação
plena na realidade que o rodeia.
Ele aspira e é atraído pela
eternidade, conforme a afirmação
de Agostinho que o homem foi
criado para Deus e que não
encontra descanso enquanto não
descansa n'Ele.
Seguindo o Bispo de Hipona,
teólogos como Herman Bavinck
concluíram que, em todos os seus
empreendimentos, o coração do
homem está realmente buscando a
Deus, embora que nem todos o
procurem da maneira certa ou no
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lugar correto.
Este mesmo teólogo holandês
escreveu: “Eles o buscam cá
embaixo, enquanto ele está lá em
cima. Eles o buscam na terra,
enquanto ele está no céu. Eles o
buscam longe, enquanto ele está
perto. Eles o buscam no dinheiro,
em propriedades, na fama, no
poder e na paixão; e ele é
encontrado num lugar alto e
santo, e também com aquele que
tem um espírito contrito e humilde
(Isaías 57.15). Mas eles o buscam
e, mesmo tateando, talvez possam
encontrá-lo (Atos 17.57). Ao
mesmo tempo que o buscam, eles
fogem dele. Eles não têm interesse
nenhum em um conhecimento dos
seus caminhos e, ainda assim,
nada podem sem ele. Eles se
sentem atraídos para Deus e, ao
mesmo tempo, repelidos por ele.
Nisso, como Pascal tão
profundamente pontuou, consiste
a grandeza e a miséria do homem.
Ele anseia pela verdade e está
errado por natureza; aspira por
descanso e se joga de um desvio
para outro; arqueja por uma
felicidade permanente e eterna e
se agarra a prazeres
momentâneos; procura por Deus

e se perde na criatura.”
O salvo, todavia, é aquele que de
fato encontrou Deus quando foi
encontrado por Ele.
Nós, os Crentes, somos atraídos e
embevecidos pela sublimidade do
amor e do Ser de Deus. No
Evangelho, é o próprio Deus quem
resplandece em nosso coração na
face de Cristo (2 Coríntios 4.6) e é
isso que distingue a legítima fé
salvadora da fé dos demônios. O
cristão, especialmente o
Calvinista, é aquele que teve uma
visão inefável da divindade e foi
por ela completamente esmagado;
que se viu diante de um Deus
soberano de fato e infinitamente
santo e glorioso, o único que pode
saciar todos os anseios da alma.
O homem regenerado compreende
tudo isso muito bem, pois deveras,
o que torna formidável e sublime a
existência daqueles que foram
salvos pela Graça, é a presente e a
futura vida de contemplação do
Ser de Deus. Deus é o seu tesouro
mais precioso e ele medita e se
deleita nas perfeições do Altíssimo
enquanto aguarda contemplá-lo
face a face. Quanto mais aprende
sobre Deus, mais O ama, mais O
adora, mais O almeja.

do Santíssimo treme quando o
nome de Deus é blasfemado, se
ofende quando este é ofendido e se
regozija quando ele é honrado. Ao
orar “santificado seja o teu nome” e
“venha o Teu reino”, o cristão
realmente deseja que o nome de
Deus seja conhecido, honrado e
louvado, não apenas localmente,
mas em todo o mundo.
Atentando para o presente,
quando os nossos dias são
profundamente marcados por
alegria e luto, por risos e choros,
por boas e más notícias, temos sido
bondosamente ensinados pela
divina providência que a plena e
verdadeira paz, satisfação e
felicidade, só podem ser
encontradas n'Aquele que é o BEM
MAIOR e SUPREMO, no universo
e além dele: DEUS.
Que Deus e suas benditas
promessas em Jesus Cristo sejam a
meditação constante do nosso
coração. Só assim encontraremos
paz e alegria duradouras, pois “a
vida eterna é esta: que te
conheçam a ti, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste” (João 17.3).
Rev. Marco Antônio
Lopes da Silva

O homem que teve essa revelação
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!" (Salmo 133.1)
Reunião de Oração:
Terça-feira, pelo whatsapp e na sala da SAF às 14h30.
Motivos de Oração:
- Famílias que estão sofrendo por causa das chuvas;
- Acometidos pela Covid, pela gripe e outros problemas de saúde;
- Os enlutados;
- Nossa pátria;
- Nossa amada Igreja; e
- Outros pedidos que chegarem até nós.
Queridas irmãs, convidamos todas as Sócias para uma Departamental em
conjunto na quarta-feira 19, às 14h30, na presença do Senhor. Caso queira
convidar alguma amiga ou familiar, será um prazer tê-las conosco.
Essa será nossa primeira programação deste novo ano. Pedimos atentar para
as medidas de isolamento por causa da Covid 19.
Aguardamos a todas.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal entendemos ser ela também uma
forma de prestar culto a ele. Procure chegar antes dos horários dos Cultos,
utilizando os minutos que os antecedem para se preparar em oração para este
serviço santo e então dedicar-se a Deus de maneira conveniente.

FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA
Os Corais estão gozando de justas e merecidas férias neste mês e a partir de fevereiro
retornarão às suas atividades. Louvamos a Deus por este Ministério tão precioso em
nossa Igreja e aguardamos o regresso de todos os Corais, desejosos das bênçãos
dadivosas sobre nossas vidas através deste precioso ministério.
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A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 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.” (2 Cr 7.14)
Os Reformadores diziam que a confiança que nossas orações serão respondidas não
surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós. Na vida dos crentes a fé e a
esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir “com fé, em nada
duvidando” (Tg 1.6). Isto significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por
causa de Cristo e do Pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela o compromisso
que Deus fez conosco. Assim os crentes se aproximam de Deus confiantemente, com
ousadia e entusiasmo, porque essa confiança é necessária à verdadeira invocação, que
se torna a chave que nos abre a porta do Reino dos Céus.
Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que enfrentam
enfermidades, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se recuperando em
casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas constantes
intercessões.
Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros e ainda mais “sem cessar”.
Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em tempos de pandemia!
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois na intercessão
apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos
isso exercitamos a dádiva do amor ao próximo.

SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a
seguir os horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos grupos
de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe
conosco deste momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA: DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no
horário das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão
acompanhar os Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
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FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA
Os Corais estão gozando de justas e merecidas férias neste mês e a partir de fevereiro
retornarão às suas atividades. Louvamos a Deus por este Ministério tão precioso em
nossa Igreja e aguardamos o regresso de todos os Corais, desejosos das bênçãos
dadivosas sobre nossas vidas através deste precioso ministério.

TEMA ANUAL
A pandemia da COVID-19 tem mexido com os nossos relacionamentos porque, em
um mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda e a pandemia é um
lembrete da nossa fragilidade e que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando
em desajustes em nosso convívio e falta de satisfação nos relacionamentos. Em
momentos de restrições para a frequência aos Cultos, ainda que essas restrições
hoje sejam menores que há alguns meses, há o risco de esfriamento espiritual,
afetando a comunhão dos crentes e, assim, podendo trazer consequências danosas
ao Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar
com a Igreja o tema “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.
Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Com esse tema queremos unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades
Internas e demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de
comunhão. Supliquemos ao Pai Eterno que nos abençoe neste solene objetivo.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS, EM JANEIRO
Como de costume, neste mês teremos a Escola Bíblica de Férias para adultos.
Estudaremos importantes assuntos com vistas a estimular a Igreja a um compromisso
maior com a santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14).
As aulas acontecerão no horário das 9h30, no Templo. O assunto escolhido para os
estudos é o Tema Anual para 2022 “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE
CRISTO”. Que Deus nos abençoe neste propósito.
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INÍCIO DO CULTO INFANTIL EM FEVEREIRO
A partir do domingo 06/02, retomaremos os Cultos Infantis.
Ao cultuar com os filhos pequenos, pedimos aos pais que os estimulem a fazerem
anotações dos comentários das passagens bíblicas, das palavras desconhecidas e
outras observações, para estudos ao longo da semana em sua casa. Isso produz
crescimento espiritual.
Além do Rev. Élcio e sua esposa Gleiciane, temos o Sem. Filipe e sua esposa Alzira,
recém-chegados à nossa Igreja, para nos ajudar na condução de nossos pequeninos
na Palavra, ao lado de uma Equipe preciosa, ensinando-os a cultuar o nome excelso
do SENHOR.

LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo” da Igreja e são
enviados através dos e-mails dos membros ou para
qualquer outra pessoa que desejar recebê-los
semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o aplicativo da Igreja para
telefones móveis (app), saiba que ele está disponível nas
lojas virtuais de aplicativos. 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.
Se você não tem endereço de 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, saiba que 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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ACAMPAMENTO DE VERÃO DA UNIÃO
PRESBITERIANA DE JUVENIS (UPJ)
Tema: “As bem-aventuranças”
Período: 17 a 22 de janeiro.
Saída: dia 17, segunda-feira, às 10h, da Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do
Amendoim, em frente ao antigo templo da Igreja Metropolitana.
Pedimos chegar com 30 min de antecedência, pois não podemos esperar pelos retardatários.
Chegada: dia 22, 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).
Não fazemos paradas em outros pontos. Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas
crianças.
O que levar:
- Bíblia
- Pelo menos 15 (quinze) máscaras;
- Roupas de cama e banho;
- Roupas para esporte e piscina;
- Protetor solar;
- Produtos de higiene pessoal;
- Garrafa para água;
- Roupas velhas para as brincadeiras;
Observações importantes:
- As malas devem estar identificadas, bem como as roupas (coloque o nome de seu filho na
etiqueta, isso facilitará a identificação);
- Caso a criança use medicamentos, estes deverão ser entregues aos Acampantes no embarque,
com as instruções para ministração por escrito.
O que NÃO levar: telefones celulares, brinquedos, jogos e objetos de valor.
Cantina: Os Acampantes poderão levar dinheiro para comprar refrigerantes e guloseimas. Para
evitar perdas, esses valores deverão ser entregues aos responsáveis pela Cantina, que se
identificarão no ato do embarque.
Noite Temática: Pedimos aos pais que ajudem seu filho(a) a se preparar para vestir de algum
personagem de desenho, filme, série, histórias em quadrinhos, etc, que comece com a primeira
letra do nome do nome dele(a).
Caso queira ou precise falar com seu filho, o Rev. Élcio, sua esposa Gleici, o Sem. Filipe e sua esposa
Alzira estarão com seus telefones disponíveis para isso, exceto no horário dos Cultos, que são:
Telefones:
Rev. Élcio: (31) 98237-5117; Gleici: (31) 98105-5658;
Sem. Filipe: (34)98428-5885; e Alzira: (31) 99834-0421
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.
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade” (3 João 4).
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JUNTA DIACONAL: CAMPANHA DE AJUDA À CONGREGAÇÃO COLÔNIA
SANTA IZABEL, EM BETIM
“Então, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te
vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te
demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te
hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos
enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei, respondendo,
lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o
fizestes.” (Mateus 25.37-40)
Como é do conhecimento de todos, estamos vivendo momentos de enorme dificuldade em
todo o estado de Minas Gerais com as chuvas intensas e constantes, típicas deste período do
ano, trazendo alagamentos em toda a nossa região circunvizinha.
Um dos lugares afetados foi a Colônia Santa Izabel, no bairro Citrolândia em Betim, onde há
uma Congregação apoiada pela nossa Igreja há vários anos e muitos irmãos dali têm
enfrentando grande tribulação, alguns deles perdendo muitos bens, tendo a casa
completamente inundada.
Em contato com o Pastor da Igreja do Petrolândia, que jurisdiciona aquele trabalho, e o
Evangelista que ali trabalha, a Junta Diaconal (JD) identificou a necessidade de 10 (dez)
colchões de solteiro, além de algumas cestas básicas. Assim, a JD decidiu fazer uma campanha
de arrecadação de donativos, abrindo à Igreja a oportunidade de contribuir com estes irmãos
em apuros.
Doações em dinheiro deverão ser feitas na conta de nossa Igreja, cujos dados seguem abaixo,
acrescentando-se R$0,08 (oito centavos) ao valor doado para especificar a destinação dessa
Oferta Especial (EXEMPLO: se você doar R$20,00, deposite R$ 20,08). Oportunamente será
feita uma campanha para arrecadação de roupas e outros itens.
Contas da PIPBH:
SANTANDER
Banco: 033
Agência: 4275
Conta Corrente: 13000405-3
PIX: 17.514.134/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Op: 003
Agência: 2255
Conta Corrente: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23
Para outras informações, os irmãos podem entrar em contato com o Presidente da Junta,
Diác. Hildemar Neto, pelo (31) 98306-1584.
Que Deus nos abençoe para que possamos, com mordomia santa, ajudar àqueles que
necessitam. Participemos e oremos.
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ANIVERSARIANTES
16/01
Bernardo Nacif Chequer Lopes
Dalva Augusta de O. Campolina
Rúbia Francisca Silva Lenza
Zilá de Magalhães Souza
17/01
Cássio Dutra Tostes
José Guilhermino Barbosa Filho
Mirian Vilela Ribeiro
Walisson Junio de Magalhães Lima
18/01
Maria Virgínia Lima
Ricardo Ferreira de Assis
19/01
Ana Clara Figueiredo Sadi
Carolina Amorim Campos
João Pedro Silva Furtado
Ricardo Medeiros Rodrigues Paschoal
20/01
Arthur Barbosa Câmara
Eliana Dias dos Santos
Heitor Raasch Loureiro
21/01
Amanda Loesch Siqueira
Cecilia Silva de Abreu Maia
Maria José Lucas Monteiro da Silva
22/01
Eliana Marques da Costa de Oliveira
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
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." Pv
3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

