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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

“ENCONTRO DA FAMÍLIA”, MOTIVO DE GRATIDÃO A DEUS
Acampamento Ebenézer: uma grande
bênção na vida da nossa Igreja, desde
1974.
Um sábado abençoado, verdadeira festa
espiritual! Percebemos como sendo este o
sentimento da Igreja ao participar de mais
um “Encontro da Família” em nosso
Acampamento Ebenézer, no último dia 30
de abril. Centenas de irmãos, muitos dos
quais se juntaram à membresia nos
últimos dois anos e não conheciam o
Acampamento, e muitos visitantes,
estiveram presentes ao Encontro. Todos
ficaram maravilhados com a beleza do
lugar e por desfrutar das “Bênçãos da
Comunhão no Corpo de Cristo”, ali.
Nossa Igreja tem sido ricamente
abençoada por Deus no decorrer dos anos
e os encontros anuais em nosso
Acampamento, iniciados no agora
longínquo ano de 1974, são marcos que
nos ajudam a ver a bela caminhada que o
Senhor Deus tem nos permitido realizar.
Estávamos saudosos desse alegre
ajuntamento do povo de Deus, afinal a
pandemia nos privou dele, mas pela graça
de Deus voltamos a nos encontrar. Nosso
dia teve início às 9h com o “Momento
Cívico”, quando, após hastearmos a
bandeira do Brasil ao som do Hino
Nacional, intercedermos por nossa Pátria.
Em seguida realizamos o Culto de Louvor a
Deus, momento em que o Rev. Edson nos
trouxe uma edificante mensagem com
base no Salmo 126, onde o Salmista mostra
alegria exuberante pelo retorno do povo do
cativeiro babilônico, ora por aqueles que
ainda necessitavam de restauração e
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apresenta uma promessa para os que
semeavam a santa palavra. A Palavra nos
desafiou a nos alegrarmos com a
libertação do pecado, a buscarmos a
restauração daqueles que ainda jazem
perdidos e a continuarmos semeando a
santa semente do evangelho, na certeza de
que seremos recompensados pelo
SENHOR. Após o Culto nos
confraternizamos ao sabor de deliciosos
quitutes, com o já tradicional, tão
esperado e delicioso churrasco.
Agradecemos às crianças, aos
adolescentes, aos jovens, aos homens, às
mulheres, à Junta Diaconal, às Comissões
formadas para o Encontro, enfim, a todos
os membros da nossa Igreja que
mostraram, mais uma vez, o desejo de
servir. Louvamos a Deus por tantas
pessoas se mostrarem interessadas em
ajudar, em contribuir de alguma forma.
Como é bom perceber que irmãos que
participam desse evento que tanto
abençoa nossas famílias desde o início,
permanecem conosco, prontos a envolverse nas atividades com dedicação e alegria,
em serviço a Deus e ao próximo. Louvamos
a Deus pelo pleno envolvimento da Igreja
em nosso Encontro e por seus cuidados
paternais para com todos. Ficamos
desejosos de participar do próximo
Encontro, mercê do Senhor.
Nosso sentimento é o mesmo do Profeta
Samuel quando afirmou: “Ebenézer: Até
aqui nos ajudou o SENHOR!” (1 Sm 7.12).
A Deus, toda Honra e Glória!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa; seu marido a louva, dizendo: Muitas
mulheres procedem virtuosamente, mas tua a todas sobrepujas.”
(Provérbios 31.28-29)
A mulher do capítulo 31 do Livro dos Provérbios desfruta dos louvores de seus filhos e
de seu marido, que se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido diz que muitas
mulheres procedem bem, são virtuosas e nobres, mas que ela supera, vence, se
sobressai, excede física e moralmente a todas. Em outras palavras, diz que ela é a
melhor esposa que um homem poderia ter. Ele aplaude e celebra sua força de caráter e
sua postura.
E nós, mães, esposas e filhas, sabemos que isso só é possível por causa do nosso Deus,
pois se Ele não tivesse nos amado primeiro, se Ele não renovasse nossas forças, se Ele
não nos capacitasse diariamente, nada disso seríamos. Somos totalmente
dependentes desse Deus tão bondoso e misericordioso e por isso devemos ser gratas a
Ele por nos ter feito mães, esposas, filhas. Que nesse dia tão especial possamos
demonstrar amor ao nosso Deus com nossas ações e atitudes, falando do Evangelho ao
próximo.
Feliz Dia das Mães! Que Deus continue nos abençoando hoje e para todo o sempre.
Reuniões de Oração Presenciais
Terça-feira, 8h30 e 14h30 na Sala da SAF.
Reunião Departamental Conjunta
Quarta-feira, 11, às 15 horas no Salão João Calvino.
Aproveitamos para convidar todas as mães de nossa Igreja para esta Reunião
Departamental e para tomarmos um chá em comemoração ao Dia das Mães.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 08/05: Saul Nogueira, César, Paulo Falcão, Mateus, Sérgio Maciel, João e
Vinícius Alves
Reunião de Oração - Segunda-feira – 09/05: José L. Espeschit
Estudo Bíblico - Quinta-feira – 12/05: José Maria
Sexta Jovem – 13/05: Bruno Cabaleiro
Sábado – 14/05: Luiz Neto e Marco Vince

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
FELIZ DIA DAS MÃES

“Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Porque serão diadema
de graça para a tua cabeça e colares, para o teu pescoço.” (Provérbios 1:8-9).
“Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa; seu marido a louva...” (Provérbios 31.28)
Hoje é o dia de comemorarmos a vida da mulher temente a Deus, que muitas vezes fica de
joelhos em oração, com um coração transbordante de amor, seguidora fiel das Escrituras. Dia de
homenagearmos esta, que em sua jornada cheia de sacrifícios como mãe e mulher, às vezes ouve
injustiças.
Quantas vezes, Mãe, você teve sua fé colocada à prova, mas com amor incondicional, orando
pelos seus filhos e maridos, com confiança inabalável em Jesus, transpôs montes enormes. Você
é muito especial, Mãe! Que o seu dia lhe traga amor, paz, alegria e toda sorte de bênçãos
celestiais da parte do Senhor. Por fim, deixamos alguns exemplos bíblicos para que sirvam de
inspiração para vocês, Mães.
Maria, Mãe de Jesus: arriscou sua reputação e tudo o que tinha para cumprir o propósito de
Deus em sua vida. Foi chamada de bem-aventurada por ter tido a honra de carregar nosso
Salvador em seu ventre e dar-lhe a luz;
Eunice, Mãe de Timóteo: educou seu filho nos caminhos do Senhor e na fé em Jesus;
Joquebede, Mãe de Moisés: protegeu seu filho de Faraó e foi recompensada por Deus. O cuidado
de Joquebede com a vida de seu filho também foi responsável pela libertação do povo de Deus do
Egito.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal!
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Por favor informem os
números de seus telefones a algum membro da Diretoria para que possamos incluí-lo no nosso
grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e programações;
2. Convidamos os amados irmãos para interceder pelas Mães e por nossos Pastores ao longo
desta semana (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio e Rev. Rogério) e pelo
Seminarista Felipe, tão importantes em nossa vida;
3. Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, Domingo 15/05, às 17h30,
quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Dia do Jovem Presbiteriano
A Confederação Sinodal de Mocidades do Sínodo Belo Horizonte, convida a juventude para
comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano no Acampamento Ebenézer, no próximo dia 14,
no período das 8h às 17h.
Vamos louvar ao Senhor, sermos edificados pela Sua Palavra e estreitarmos nossos laços de
comunhão!
Inscreva-se pelo link: https://forms.gle/B78nf1qdkbCDy95C6
Valor: R$30,00 (instruções para pagamento constam do formulário no link acima)
Aguardamos vocês!
Alegres na Esperança,
Fortes na Fé,
Dedicados no Amor,
Unidos no trabalho!

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
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.

CEIA DO SENHOR
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em
que foi traído, tomou o pão”. (1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 11, verso 23)
Como de costume, neste segundo domingo do mês estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para a Ministração do solene Sacramento da Santa Ceia. Participemos com alegria.
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LIVRARIA DA IGREJA
Nossa Livraria tem como objetivo a divulgação da boa literatura bíblico-reformada e
por esta razão você não encontrará uma miscelânea indiscriminada de títulos. Se você
deseja ler aquilo que é edificante, bíblico e que traga verdadeiro alimento para sua
alma, então temos o que lhe oferecer.
A Livraria retomou suas atividades aos domingos, nos seguintes horários:
• Das 10h30 às 10h55;
• Das 18h30 às 18h55; e
• Após o Culto das 19h.
Procure a Livraria e boa leitura. Que Deus abençoe ricamente o trabalho dos irmãos
nesta que, a exemplo de nossa Escola Dominical (ED), é uma agência do Reino.

CURSO DE NOIVOS NO MÊS DE MAIO
O casamento dá origem à família e, olhando para a sua
gênese, descobrimos que o casamento não foi instituído
pela vontade humana ou se desenvolveu com o tempo,
dentro de um contexto meramente social. O casamento foi
planejado por Deus e o SENHOR mesmo uniu o primeiro
casal, conforme Gn 2.
Antes de assumirem esse compromisso solene, os noivos
devem ser conscientizados pela Igreja da origem divina do
casamento e das consequências espirituais dessa verdade.
Ainda que o casal pense que já está pronto, é necessário que se dê a oportunidade para
que possam refletir sobre passo tão importante na vida e então, guiados pela Palavra de
Deus, fazerem seus votos solenes.
O Curso de Noivos, conduzido por liderança capacitada, tem por objetivo levar os
nubentes a refletir profundamente sobre o compromisso que vão assumir diante de
Deus e da Igreja e sobre as condições que devem buscar como casal para entregar-se
um ao outro e construir um casamento feliz e estável, pois o casamento é acima de tudo
uma edificação (Sl 127).
Neste mês teremos o Curso, pré-requisito para o casamento na Igreja. Aos casais que
pretendem se casar neste ano, incentivamos que façam sua inscrição. Para isto, basta
ligar para a Secretaria Pastoral (3273 7044) e informar os nomes dos noivos à Sra.
Cristine.
Datas e horários do Curso:
20/05, sexta-feira, das 19h30 às 21h30
21/05, sábado, das 9h às 12h.
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RELATÓRIO DO MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS: JANEIRO A MARÇO
“Restaura, SENHOR, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas
semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará
com júbilo, trazendo os seus feixes.” (Sl 126.4-6)
Amados irmãos, o Ministério Portas Abertas realiza um trabalho precioso com aqueles que
transitam pelas imediações da nossa Igreja. A Missionária D. Neusa tem feito um trabalho
precioso neste Ministério, atendendo inúmeras pessoas cotidianamente, sempre levando
uma palavra de esperança e apresentando as boas novas de salvação. Continuemos nossas
intercessões por este precioso trabalho.
Evangelização: 105
Aconselhamento: 27
Visitas realizadas: 18
Bíblias e Novos Testamentos distribuídos: 12
Folhetos distribuídos: 21
Disque Paz distribuídos: 15
Total de pessoas atendidas: 132

ANIVERSÁRIO DO REV. EDSON
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome.”
(Sl 103)
Queridos irmãos!
Quero agradecer as inúmeras manifestações de amor, carinho e consideração que recebi por
ocasião de meu aniversário no último dia 03. Louvo a Deus por todos os telefonemas e
mensagens de felicitação, que são um bálsamo suavizador e um incentivo a continuarmos
nossa peregrinação, olhando tão somente para o autor e consumador da fé, nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, doador e mantenedor da vida, recompense a cada um
dos irmãos com bênçãos dadivosas dos altos céus.
Em Cristo, do Pastor e conservo,
Rev. Edson Costa.

CHEGOU DAVI, HERANÇA DO SENHOR
“Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.” (Sl 127.3)
Com alegria, comunicamos à Igreja o nascimento de Davi Cardoso Abdel Pantaleão no dia
30/04, pesando 3,585 kg e com 50cm, filho de nossos queridos irmãos Rev. Élcio e Gleiciane.
Parabéns, querida família!
Que o SENHOR abençoe o crescimento do querido Davi e que à semelhança de Jesus, ele
cresça não somente em estatura, mas em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.
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DIA DAS MÃES
Que neste Dia das Mães tenhamos a sabedoria de Deus para, como maridos e filhos,
reconhecermos o alto valor de nossas esposas e mães, e assim como o autor sacro do
Hino 397 do Hinário Novo Cântico, cantarmos com alegria: “É grande o bem que na
alma tem quem pode alguém chamar de mãe”. Para você que ainda tem o privilégio de
ter sua mãe, valorize-a e busque forças no Espírito para cumprir o Quinto
Mandamento: “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra
que o SENHOR, teu Deus, te dá” (Ex 20.12).
Queridas mães da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, alegrem-se e, a
exemplo de Ana, orem em favor de seus filhos e descansem na providência divina. No
Dia das Mães precisamos mais do que nunca exaltar a maternidade e dizer às mães que
vocês são privilegiadas por Deus.
Desejamos que cada uma continue desempenhando seu papel com sinceridade de
coração, para que seus filhos mais tarde possam lembrar da fé sem fingimento que
habitou vossos corações e que seja essa fé a deles e dos seus netos (2Tm 1.5). Que Deus
lhes dê muita sabedoria para que vocês sejam “mães de oração”, mães segundo o
coração de Deus.
Parabéns, queridas Mães! Que Deus as abençoe hoje e sempre. Amém e amém.

CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". (Sl 46.1)
Registramos o passamento do nosso querido irmão Hélvio Antônio Pinheiro dos
Santos, na madrugada do sábado, 30/04, aos 65 anos, após mais de uma década de
lutas com enfermidades que o levaram inúmeras vezes ao hospital. Sua esposa, nossa
irmã Elvira, cuidou do nosso irmão Hélvio com amor exemplar, cumprindo sua missão
de esposa com dedicação ímpar. O corpo de nosso irmão foi velado no Cemitério
Bosque da Esperança, no mesmo dia de seu falecimento, onde realizamos um Culto
Fúnebre, com a presença expressiva de irmãos da nossa Igreja, em gratidão a Deus pela
vida do Hélvio.
Na terça-feira, 03/05, também foi chamada à presença do SENHOR, na cidade de
Manhumirim (MG), D. Delorides Fernandes, aos 87 anos, mãe de nossa irmã Diomar,
esposa do Rev. Rogério, que já estavam junto à D. Delorides nestes momentos finais. O
velório e sepultamento ocorreram na cidade de Caparaó (MG), na quarta-feira 04/05.
Às famílias enlutadas, em especial, aos queridos irmãos Elvira, Ariel e Diomar,
expressamos nossos sinceros sentimentos. Que o Espírito Santo, o bendito
Consolador, amenize a dor da separação com o seu bálsamo suavizador de consolo.
Pedimos a Igreja orações em favor dos queridos irmãos e de seus familiares.
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NOTAS DE GRATIDÃO
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de
toda consolação! É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos
consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos
somos contemplados por Deus.” (2 Coríntios 1.3-4)
Agradecemos à toda Igreja a caminhada conjunta durante o período de enfermidade do
Hélvio. Foram anos de orações, visitas e manifestações de carinho. Agradecemos também
todo o acompanhamento durante o passamento do Hélvio. Temos a convicção que agora
encontrou descanso na Glória Celestial depois de anos de luta terrena. Nosso muito
obrigado aos irmãos.
Elvira e Ariel
Irmãos amados, estamos profundamente agradecidos por todas as manifestações de
carinho e conforto neste momento de dor. O Deus de toda consolação usou as palavras dos
irmãos para nos consolar. D. Delorides faleceu aos 87 anos com o agravamento em seu
quadro de saúde. Foi sepultada em Caparaó na quarta-feira passada. Que o Bondoso
Senhor continue fortalecendo a todos nós, sobretudo os laços fraternos que nos une.
Rev. Rogério e Diomar

PROFISSÃO DE FÉ DOS “FILHOS DO PACTO”
Louvamos a Deus por este precioso Curso, que visa preparar nossos filhos para um passo
tão importante na caminhada cristã. Nossa Igreja tem procurado conscientizar os pais de
que eles são os agentes primários na educação de seus filhos, no preparo deles para este
momento, sendo acompanhados pela Igreja. Mercê de Deus, temos presenciado várias
profissões de fé de nossas crianças e juvenis como consequência desse cuidado pastoral.
No Culto das 11h deste domingo, receberemos para a Pública Profissão de Fé João Pedro
Silva Furtado e Ana Teresa Silva Furtado, filhos de nossa irmã Maria Renata e João Paulo.
Que o SENHOR continue abençoando os queridos João Pedro e Ana Teresa nesta nova
etapa de suas vidas, tendo sempre em mente que o sentimento de dependência do SENHOR
é o que nos torna aptos para carregarmos o nome de “seguidores de Cristo”.

SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextasfeiras às 20h. Deus nos reserva momentos abençoados de edificação na Palavra, comunhão
e enlevo espiritual. Por isso, não fique de fora, convide um amigo ou amiga e junte-se a nós!
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ANIVERSARIANTES
08/05
Louise Stefany Oliveira Barreto
Nara Moreira Martins
09/05
Darlene Mara de Oliveira Barreto
10/05
Carlos Gustavo Galvão
Fernando Horácio Alves de Rezende
Fillipe De Leo Cavalcante
Mariana Lourenço de Souza Fleming
11/05
Abisague Heringer Lisboa Prado de Azambuja
12/05
Cláudio Murilo Viana Gomes
Fernanda Gonçalves Fernandes Lenza
Giovana de Souza Mendonça
Júlia dos Santos Pessôa
13/05
Betina Pereira Carazza Silveira
Eliane Luiza Martins
Hildemar Rodrigues Falcão Neto
Mirian Regina Machado
14/05
Anna Júlia dos Anjos Silva Matos
Cassiano Nunes Barbosa
Eugênia Maria Laguardia
Giuseppe Terenzi de Oliveira Santos
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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

