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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

CONFIANÇA EM MEIO À CRISE
“Os que confiam no SENHOR são como o
monte Sião, que não se abala, firme para
sempre”. (Sl 125.1)
Vivemos dias maus pois, como se não
bastasse uma crise sanitária, a guerra no
leste europeu e os rumores do
agravamento da situação apontam para
uma possível crise global ainda maior.
Como viver em dias assim?
Deus nos alerta que é maldito o homem
que confia no homem, mas é bendito o
homem que confia no SENHOR, cuja
esperança é o SENHOR (Jr 17). Uma das
marcas mais poderosas da Aliança é a
confiança no SENHOR. O crente confia no
seu SENHOR!
Nos chamados Salmos de Peregrinação ou
Cânticos de Romagem (120 a 134),
entoados na caminhada do povo de Deus
em suas peregrinações para Jerusalém,
essa “marca”, a confiança no Deus
Onipotente, é retratada com clareza, em
especial no Salmo 125. Judá vivia
constantemente debaixo de potências
estrangeiras, o que gerava preocupações,
instabilidades, incertezas quanto ao
futuro e este estado de coisas não é
diferente em nossos dias quando olhamos
para o nosso contexto ainda pandêmico,
em meio a uma crise política, econômica e
agora contemplando com tristeza a guerra
no leste europeu e as ameaças de um
alastramento daquele conflito em escala
mundial.
Ao olhar para o Salmo 125, descobrimos
que de uma atmosfera desconfortável, de
instabilidade, volátil, surge um cântico de
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confiança, entoado a caminho do serviço
sagrado, para encorajar os corações
aflitos. No hinário do povo que caminhava
para as festas e para a adoração no
Templo, este Salmo expressa confiança no
poder e misericórdia do SENHOR (v.2).
Mas, por que os que confiam no Senhor
são comparados ao Monte de Sião? Para
responder a esta pergunta precisamos
contextualizar o Salmo, e ao fazê-lo
descobrimos que ele está fundamentado
nas promessas do Antigo Testamento
(AT). A confiança do Salmista advém do
conhecimento das promessas de Deus
feitas ao seu povo, que cantava sobre a fé
sólida e firme, comparando essa firmeza
ao monte Sião, que lhes era tão
significativo e importante. A figura aponta
para a confiança inabalável no SENHOR,
tal como era o Monte Sião, muito
conhecido pelos israelitas. Ali, o verbo
confiar traduz uma palavra hebraica que
transmite o sentido de “estar seguro”, não
obstante as circunstâncias adversas.
E o que significa confiar em Deus?
Certamente esta é uma pergunta que exige
uma resposta ampla, que pode ser
elaborada de diferentes maneiras. Sem
dúvida, seja qual for o sentido pretendido
com a expressão “confiar em Deus”, sua
essência não pode ser outra se não a ideia
de se sentir seguro e despreocupado,
ancorado numa fé genuína, que leva o
crente a descansar sob o alicerce da
verdade de Deus não obstante as
dificuldades da existência, sejam elas
passageiras ou prolongadas.
A confiança é marca da Aliança porque

revela um importante aspecto do nosso
relacionamento com Deus, pois os que
confiam no Senhor são também aqueles
que o temem, o amam e o conhecem. São
aqueles que compreendem sua total
dependência d'Ele. Os que confiam no
Senhor não confiam em si mesmos, não
depositam confiança em seus próprios
corações, em suas forças e habilidades.
Alguém que confia no Senhor não se
estriba no próprio conhecimento (Pv. 3.5),
riqueza ou retidão, jamais direcionando a
confiança para qualquer outra pessoa que
não seja Deus, mesmo que seja o mais
poderoso e notável dos homens. Os que
confiam no Senhor são aqueles que
erguem seus olhos para além dos montes,
contemplam o Soberano do Universo e
encontram conforto na providência dele,
pois quando o Salmista diz que os que
confiam no Senhor são como o monte de
Sião, que não se abala, ele está falando da
segurança e estabilidade espirituais que
essas pessoas desfrutam.
Vivemos uma crise que se avoluma a cada
dia, porém, os que confiam no Senhor são
inabaláveis e permanecem firmes para
sempre, pois o relacionamento do
verdadeiro crente com Deus não é um
relacionamento superficial; é um vínculo
que jamais poderá ser removido e se
estenderá pela eternidade. Por isso o
salmista diz que essa dependência e
confiança “permanece para sempre” e
permanecer para sempre é exatamente
isso, “para sempre”, não menos que isso.
Mas os crentes permanecem inabaláveis
não porque há alguma capacidade neles
que os preserva, mas porque é Deus quem
os preserva até o fim (1Co 1.8; 2Co 1.21-24,
Fp 1.6); não é uma questão de
autossuficiência da parte dos crentes. Os

que confiam no Senhor são inabaláveis
porque eles são edificados sobre um
fundamento sólido, que é Cristo, a Pedra
principal, angular, pedra de esquina
(2Pe 2.4-8). Em Cristo temos os nossos
pés firmados sobre a Rocha Eterna e
inabalável e isso nos leva a concluir que os
que confiam no Senhor permanecem
firmes e atravessam com confiança as
aflições, tentações, dificuldades e
quaisquer circunstâncias adversas. Eles
sabem, como afirmou o Apóstolo Paulo
aos Romanos no capítulo 8, que não há
nada que possa separá-los do amor de
Deus que está em Cristo Jesus nosso
Senhor (8.37-39).
O Salmo é concluído com o Shalom (a paz)
sobre o Israel (v.5). Como precisamos de
paz nestes tempos turbulentos, de
epidemias e guerras! E a quem pertence a
paz? A "Israel", isto é, a Igreja, aos
escolhidos, aos convertidos, aos
circuncisos de coração, aos verdadeiros
adoradores. Cristo estabeleceu a paz para
eles e o Espírito Santo aplica a obra de
Cristo em seus corações, lhes trazendo
esta paz que excede todo entendimento,
trazendo firmeza e descanso, para que
vivamos pela fé e não por vista (2 Co 5.7),
andando em vereda plana, mesmo nos
momentos difíceis (Is 26.7). Este é o
Cântico de Confiança do crente ao
enfrentar as vicissitudes desta vida.
Finalizamos fazendo uma pergunta: em
dias de crise como estes que estamos
vivendo, que cântico você tem entoado?
Que em nosso “hinário da peregrinação”,
rumo à Canaã Celestial, nunca falte um
cântico de confiança em nossos lábios.
Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
“Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda
a tua alma e de todo o teu entendimento.” (Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Mateus, cap. 22, verso 37)
O amor do Senhor para conosco é tão grande que às vezes não conseguimos expressar
nossa gratidão em palavras por receber esse amor. Uma maneira de demonstrar
gratidão é amando-O também, não só com palavras, mas com o mais profundo do
nosso ser, com as nossas emoções, com nossa alma, com o nosso intelecto e com toda
força que há em nós. Deus quer que O amemos por completo, com todas as partes do
nosso ser. Ele não quer que tenhamos outros deuses diante Dele, conforme a resposta
de Jesus a Satanás, quando da sua tentação no deserto (Lc 4.8). Assim, queridas irmãs,
glorifiquemos o nome do nosso Deus, dedicando a ele todo o nosso amor, em
retribuição ao grande e incondicional amor com que fomos contempladas por Ele.
Reunião de Oração Presencial
Terça-feira, 14h30, na Sala da SAF. Os pedidos são muitos, mas também temos muito
que agradecer.
Reunião Plenária
Em nossa Plenária de 09/03 comemoramos o Dia da Mulher, com a presença de
muitas irmãs naquela tarde tão agradável. Foi uma bênção! Agradecemos a todas que
ajudaram na organização, bem como aquelas que estiveram presentes.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo - 13/03: Saul Nogueira, César, Paulo Falcão, Mateus Falcão, Sergio Maciel, João e
Vinícius Alves.
Reunião de Oração - Segunda-feira –14/03: Armando Melillo
Estudo Bíblico - Quinta-feira – 17/03: Emerson Ávila
Sexta Jovem – 18/03: Lucas
Sábado – 19/03: José L. Espeschit e José Maria
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
INSENSATEZ MORAL
Hoje em dia poucas pessoas admitiriam que são insensatas. Na verdade, usamos palavras que soam
menos desencorajadoras e costumamos descrever as pessoas como “descuidadas”, “um pouco tolas” ou
“extremadas”. Às vezes ainda tentamos dar um toque positivo a essas características, dizendo que a
pessoa “é muito cabeça-dura” ou que “gosta de tomar suas próprias decisões”. Porém, indo ao cerne da
questão, essas pessoas são insensatas. Assim como nos sentimos atraídos por pessoas que revelam uma
sabedoria piedosa, aqueles que são insensatos (com frequência inconscientemente) fazem com que nos
afastemos deles. Podemos menear a cabeça e rir dos seus trejeitos, mas não existe atração ou o desejo de
chegar mais perto. Um coração ou uma atitude insensata tem efeito danoso sobre um relacionamento.
Ao examinarmos o efeito da estultícia sobre um relacionamento, é interessante observar que existem
três palavras hebraicas para “insensato”, “tolo” ou “insensatez”. Todos aqueles termos mostram a
insensatez como uma questão moral e não intelectual e essas deficiências morais produzem enorme dor
e aflição em qualquer relacionamento.
Um dos termos usados representa a pessoa que é insolente ou rebelde e que tem um temperamento
impulsivo. Tiago 1.19-20 nos exorta: “Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois,
seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a
justiça de Deus.” O que resulta de um temperamento impulsivo e insolente? Pense em uma ocasião em
que você perdeu o controle. O que aconteceu? Talvez você tenha dito algumas palavras “seletas” quando
algum equipamento insistiu em não funcionar (certamente a máquina não se importou, mas as pessoas
próximas tiveram muito o que ouvir!); ou quem sabe se descontrolou quando seu filho foi respondão e
você atirou nele o objeto mais próximo (agora você tem algo quebrado em casa e um relacionamento
prejudicado com o qual deve conviver). Talvez você tenha se irritado com algum colega de trabalho e
dito algumas palavras impulsivas e rudes (infelizmente estas palavras são impossíveis de pegar de
volta).
Seja qual for a forma que você as encare, a insolência e as ações intempestivas produzem resultados
negativos para nossos relacionamentos e medo, desconfiança e perda de respeito são apenas alguns dos
efeitos que esse indivíduo insensato deixará atrás de si. De acordo com Provérbios 22.15, tal insensato é
infantil e essencialmente a única coisa que o fará acordar e ver os seus erros será a dor. Infelizmente,
com muita frequência um amigo querido, colega de trabalho ou membro da família é o primeiro a sentir
essa dor. Vamos refletir e pedir a Deus mudança de comportamento?
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal. Sejamos firmes, inabaláveis e SÁBIOS
Homens Presbiterianos.
Pb. Crysthian Purcino - Presidente
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.Participe de nossas Reuniões de Oração aos domingos, das 17h às 17h30, na Igreja;
3. Ontem tivemos uma palestra abençoada sobre “Cuidados com a saúde física e mental do homem”,
proferido pelo Pb. Glauberson, ao qual agradecemos, orando para que Deus continue usando este irmão
precioso como médico, para sua honra e glória;
4. Palestra aos homens jovens (casados ou não): Visando o estreitamento no relacionamento com
nossos jovens, em MAIO estudaremos a Palavra e compartilharemos nossas lutas para prepará-los com
amor para o namoro, o noivado e uma vida conjugal santificada;
5. Convidamos os amados irmãos para intercedermos pelos casais de nossa Igreja ao longo desta
semana; e
6.Convidamos para o Culto na Congregação Nova Suíça no domingo 20/03, às 17h30 quando nossa
UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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MARÇO, MÊS DE FESTAS PARA O
PRESBITERIANISMO EM BELO HORIZONTE
Várias Igrejas, filhas de nossa Igreja, celebram aniversário neste mês de março.
No sábado 05/03, o Rev. Edson esteve na Igreja da Aliança, Conjunto Santa Maria / Vila Antena,
pregando a Palavra e celebrando o 17º aniversário daquela Igreja filha, junto àqueles irmãos
queridos.
Neste domingo à noite nosso Pastor pregará a Palavra e celebrará 107 anos de bênçãos junto com
os irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Lima. Aquela amada Igreja, pastoreada pelo Rev. Luís
Alberto, nasceu em março de 1915, dois anos e sete meses após a plantação da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, em agosto de 1912, fruto do trabalho do Presbitério Sul de
Minas com o apoio de nossa Igreja, em especial através dos esforços do Rev. Américo Cardoso de
Meneses, razão pela qual a consideramos com muita alegria nossa filha mais velha.
No domingo 20/03 será a vez de nosso Pastor celebrar o 53º aniversário da Sétima Igreja, no
bairro Vista Alegre, juntamente com nosso Coral Masculino.
Outras igrejas filhas também fazem aniversário neste mês. Dentre várias igrejas destacamos a
Igreja Jardim das Oliveiras, no bairro São Gabriel, que celebrará 32 anos de Organização (em
20/03 nosso amado Pb. Marcos Vieira ministrará aula na ED daquela Igreja como parte das
celebrações de aniversário), a Igreja do bairro Nazaré, comemorando 35 anos, a Igreja Jardim
Vitória, que completa 31 anos. Quantas bênçãos!
Louvamos a Deus pela rica história de nossa Igreja, suas dezenas de filhas, outras dezenas de
netas e bisnetas, testemunho do poder salvador de Deus em nossa cidade e arredores,
alcançando milhares de eleitos que, regenerados pelo Espírito de Deus, vieram a se converter ao
Senhor Jesus Cristo. Esta história continua, com muitas e muitas oportunidades que Deus
certamente nos concederá por sua Graça e Misericórdia.
PARA COLOCAR NA AGENDA: ENCONTRO DA FAMÍLIA, 30/04
Com muita alegria o Conselho agendou nosso “Encontro da Família” no Acampamento
Ebenézer, depois de dois anos sem a sua realização devido à pandemia.
Em virtude da tradicional data de 1º de maio cair no domingo neste ano e em virtude do
Acampamento da UPA no feriado 21 de abril, o Conselho agendou o encontro para o último
sábado daquele mês, dia 30.
Portanto, reservem esta data: 30 DE ABRIL É O SEU DIA!
Recreação / Esporte / Horas de lazer e comunhão!
Salgados, doces e frutas para você. Churrasco irresistível...
Ônibus Especial, com Saída da porta da Igreja às 7h30 e retorno às 16h.
SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextas-feiras 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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CONFERÊNCIAS 2022
Embora saibamos que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios
vem do SENHOR (Pv 16.1), estamos confiando em sua misericórdia e programamos para este
ano algumas Conferências, no desejo de proporcionar crescimento espiritual para nossa Igreja,
louvando o Nome do SENHOR por nos dar tão rica e abençoada oportunidade.
A primeira Conferência, CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA, acontecerá no último final de semana
deste mês de março, mercê de Deus. Os Preletores serão o Rev. Juarez Marcondes Filho,
Secretário Executivo da IPB e Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Curitiba (PR) e o Rev.
Danilo Alves Rocha, professor do nosso Seminário e Pastor da Igreja Presbiteriana Central de
Palmas (TO).
Tema da Conferência: "FORTALECENDO OS LAÇOS DA FAMÍLIA PACTUAL".
Data e Horários:
Sábado, 26/03, 19h30
Preletor: Rev. Juarez Marcondes Filho
Domingo, 27/03, 8h, 9h30 e 11h
Preletor: Rev. Juarez Marcondes Filho
Domingo, 27/03, 19h
Preletor: Rev. Danilo Alves Rocha
Certamente será uma grande bênção! Ore por esta Conferência e para que o SENHOR nos
permita realizar as demais e convide pessoas do seu círculo de amizade para estes eventos.
PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal a pontualidade também é uma forma de servir ao
Senhor, principalmente nas coisas concernentes à adoração pública. 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.
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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CULTO INFANTIL À NOITE
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”. (3Jo 1.4)
Amados pais,
Voltamos a celebrar o Culto Infantil Vespertino, a exemplo do Culto Matutino, para que as
crianças recebam uma palavra específica como é costume em nossa Igreja. No Culto das 19h, em
ocasião própria, as crianças serão convidadas a dirigir-se a este momento de adoração adequado
e preparado especialmente para a edificação dos infantes.
Desejamos ver as famílias levando seus filhos a participarem assiduamente deste Culto
Vespertino, com as crianças usufruindo deste privilégio de adoração e crescimento espiritual.
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
BATISMO INFANTIL
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 11h, a pequena Ana
Doehler Pessôa, filha de nossa irmã Beatriz Valadão Doehler Pessôa e seu esposo Vicente
Repolês Oliveira Pessôa. Louvamos a Deus pela vida preciosa da Ana e rogamos ao Senhor que à
semelhança de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens
(Lc 2.52).

10 DE MARÇO, DIA DO PRIMEIRO CULTO PROTESTANTE NO BRASIL
O primeiro Culto Protestante celebrado no Brasil aconteceu no dia 10 de março de 1557, na Ilha
de Villegaignon, na então Baía da Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, numa colônia
fundada pelos franceses. Portanto, neste dia 10 de março trazemos à memória aquele evento
singular que completa 465 anos.
A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) celebra esta data em seu Calendário Oficial, desejando que
nossa memória e ânimo sejam revigorados com a lembrança daquele fato, para que tenhamos
consciência da importância de acontecimentos como esses, que marcaram a história da IPB
como Igreja Reformada em nosso País.

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..., Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o
cálice”. (1 Coríntios 11.23,25)
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa de viver este momento com
o Senhor Jesus (Mt 26.29).
Neste segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutinos e Vespertino, estaremos ao
derredor da Mesa do Senhor para participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos,
pois, para este singular momento.
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ENCONTRO DE PLANTADORES DE IGREJA DO SÍNODO OESTE
BELO HORIZONTE (SOH)
No dia 05/03 nossa Igreja foi representada no “Encontro de Plantadores de Igrejas do SOH”
pelo Pb. Valério, Preletor convidado para aquele evento. Nosso irmão proferiu a Palestra “A
Visão Missionária da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte”.
Foram momentos de congraçamento e edificação com as dezenas de irmãos, Pastores e
Presbíteros, presentes ao encontro. Que o Senhor da Seara faça germinar as sementes lançadas
ali, para a expansão do Reino de Cristo.

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
“O SENHOR é o meu Pastor e nada me faltará”. Sl 23.1
Amados irmãos,
Foi chamada à presença do SENHOR na segunda-feira, 07/03, nossa
querida irmã Ismaília de Moura Nunes, aos 95 anos. Natural de
Piumhi, D. Ismaília foi recebida em nossa Igreja em dezembro de
1945, portanto, 76 anos de membresia. Que bênção!
Arquiteta urbanista, engenheira química e civil, professora de
História, com uma vida dedicada aos estudos, destacou-se em suas
atividades, recebendo muitas honrarias e condecorações do Estado
de Minas Gerais. Mulher de fé, que evidenciava em sua vida enorme
gratidão a Deus por tudo, deixa um precioso legado entre nós. Seu
passamento foi em absoluta paz e agora D. Ismaília descansa de suas
lutas terreais no Seio de Abraão. Louvamos a Deus por vida tão
preciosa.
Seu corpo foi velado na manhã de terça-feira, 08/03, no Salão João Calvino em nossa Igreja,
onde realizamos um Culto Fúnebre de gratidão a Deus por vida tão preciosa. À querida família
expressamos nossos sinceros sentimentos, confiantes de que o Espírito Santo, o bendito
Consolador, amenizará a dor da separação com o seu bálsamo suavizador de consolo.
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ANIVERSARIANTES

13/03
Francisca Teixeira Lisboa
Lívia Sousa Sant´Ana
Renata Flávia Gomes Porto
14/03
José Carlos Junio Louzada dos Santos
Maria de Fátima Lacerda Laguárdia
15/03
Juliana Melgaço Silveira
Luísa Vilela Paes Figueiredo
16/03
Eleazar Moura Carvalho
Joseildo Maia Pinho
17/03
Raquel Mendes Franco Rodrigues de Oliveira
18/03
Clarice Alvarenga Cabaleiro
Letícia Vince Ribeiro
Martha Brant Heringer
Patricia Barbosa Nogueira
19/03
Cátia Aparecida de Oliveira Gomes
Jéssica Machado Martins
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