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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

12 DE OUTUBRO - DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA
"Herança do Senhor são os filhos, o
fruto do ventre o seu galardão".
(Salmo127.3)
O termo herança é normalmente
utilizado para se referir a um legado ou
patrimônio (bens, posses e direitos)
passados de uma pessoa aos seus
herdeiros ou legatários. Entretanto,
neste Salmo, o termo aparece
referindo-se a esses preciosos
serzinhos que andam, falam e
crescem entre nós, com capacidades
e gestos que nos maravilham,
emocionam e nos levam a render
Glórias ao Criador: as crianças.
Elas vêm do Senhor e se o Senhor não
agir, o milagre da concepção da vida
não acontece. A existência de uma
criança é obra de Deus, para a glória
dele e O agrada que reconheçamos
ser Ele o Autor da Vida, Aquele que
fecha e abre a madre.
Não obstante, Deus nos chama para a
nobre missão de cuidar da herança
que Ele nos confiou. Mas como cuidar
de nossas crianças nesse mundo
hostil e avesso ao Criador e que tenta,
a todo instante, influenciá-las?
Em primeiro lugar, precisamos orar por
elas. A Bíblia diz que Ana orou ao Deus
da Aliança pedindo sua herança
preciosa: "Por este menino orava eu..."
(1Samuel 1.27).
Como Ana,
precisamos orar pelas crianças antes
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mesmo que elas venham à luz e
continuar orando por elas durante toda
a vida, pois embora nossos filhos
nasçam em pecado, (Sl 51.5,
Rm 5.12), são filhos da promessa e
Deus espera que confiemos nEle
como o Deus da Aliança, pois a
promessa é para nós e nossos filhos
(At 2.39).
Devemos confiar no Deus que nos
chamou e certamente chamará
também nossos filhos, mediante o
Evangelho do Senhor Jesus Cristo e
não obstante as más influências
vindas de várias direções neste mundo
pecaminoso, devemos nos manter
firmes em nossas orações pelas
crianças. Deus tem tomado e
continuará tomando o coração de
nossos pequenos pelo seu Santo
Espírito, há de regenerá-los e os
santificará, a fim que O amem e se
dediquem a servi-lO. Clamemos a
Deus com bendita confiança.
Por isso, em segundo lugar, além de
orar, também devemos conduzir
nossas crianças ao Senhor. A Bíblia diz
que assim que Samuel nasceu, Ana,
cheia de júbilo e gratidão, levou sua
herança à Casa do Senhor para que o
menino Samuel servisse a Deus por
todos os dias da sua vida. "Pelo que
também o trago como devolvido ao
Senhor, por todos os dias que viver;
pois do Senhor o pedi..."
(1Samuel 1.28).

O princípio bíblico é permanente e,
como pais e responsáveis, devemos
demonstrar alegria e gratidão ao
apresentar nossos filhos para o
sacramento do Batismo e ali nos
comprometermos a auxiliá-los
diariamente no desenvolvimento da fé
cristã.

pelos maus comportamentos, para
que possam se arrepender dos seus
pecados. Por isso devemos instruir
nossas crianças conforme o
evangelho do Senhor Jesus Cristo
todos os dias e não apenas aplicar a
disciplina e as correções como um fim
em si mesmas.

Na Nova Dispensação nossa
prioridade deve ser o pastoreio das
crianças, para que também conheçam
ao Deus Vivo e Verdadeiro e
aprendam a amá-lo e à Sua Palavra.
Devemos ser agentes do SENHOR na
formação de nossos infantes, a fim de
que se tornem adoradores de Deus.

Sem dúvida vivemos tempos difíceis,
com nossas crianças sendo
bombardeadas pela mídia e por várias
ideologias, pois este mundo que jaz no
maligno, mundo que nega os valores
cristãos, sabe que as crianças são
mais fáceis de influenciar.

É assim que Deus espera que
cuidemos da herança que ele nos deu:
orando pelas crianças, mas também
orando com elas; ensinando-as a ler,
mas também nos assentando com
elas à mesa para lhes ajudar a
interpretar a realidade do mundo
criado com os "óculos" das Escrituras
Sagradas. E mesmo tendo o auxílio da
Igreja, jamais devemos delegar a
outros aquilo que é o nosso dever
primordial como pais.
Toda criança necessita de tempo com
os pais para que, no dia a dia,
realmente possa ter o coração
trabalhado e tratado em sua totalidade
pela Palavra de Deus. Como afirma
Paul Tripp, as crianças necessitam
aprender não apenas "o quê" mas
também "o porquê" das suas atitudes
contrárias ao Criador.

Contudo, lembremos que nossos
filhos são herança do Senhor; foram
confiadas a nós, mas pertencem a Ele.
Por isso, busquemos a Deus em
oração e inculquemos em nossas
crianças a bendita Palavra.
Ao celebrarmos o Dia da Criança,
clamemos a Deus para que,
destituídos de toda ignorância e
insensibilidade que causa embaraços
espirituais, emocionais e existenciais,
continuemos levando nossas crianças
a Jesus Cristo, crendo que delas é o
reino dos céus (Mc 10.14).
E que assim, ao fim, no Grande Dia de
Cristo, todos juntos, pais e filhos,
adultos e crianças, possamos adorar
ao Senhor, nosso Deus, como família
da Aliança.

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Precisam reconhecer quais são os
ídolos do seu coração, responsáveis
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
11 de Outubro, 65 anos da "SAF
Em Revista"
Somos gratas a Deus por este
precioso instrumento para o trabalho
feminino. No decorrer dos anos,
vimos o empenho de muitas irmãs
para que a revista chegasse até às
nossas mãos nos dias de hoje.
Uma revista fiel aos princípios da
palavra de Deus, dinâmica,
atualizada, com diversas
abordagens para o viver da mulher, seja no seio da família, da Igreja ou da
sociedade.
Breve histórico da "SAF em Revista", a revista da mulher presbiteriana, que
comemora 65 anos neste 11 de outubro:
Durante o 2º Congresso Nacional de SAF, no Colégio Bennet, no Rio de
Janeiro, "SAF em Revista" nasceu timidamente, em forma de boletim, pelas
mãos de Dona Nady Werner (sogra de D. Nilza Werner), em uma única folha,
com notícias, estudos bíblicos e orientações.
Somente em 11 de outubro de 1955, por ocasião do aniversário de D. Nady,
passou a ser publicada em formato de revista, como a conhecemos hoje.
Com o passar dos anos a "SAF em Revista" foi se fortalecendo a cada número
e hoje temos a alegria de ter em nossas mãos uma revista que é a auxiliadora
das auxiliadoras, como fonte de boas ideias e sugestões, com artigos bons e
relevantes, podendo ser usada em diversas ocasiões, como reuniões Plenárias
e Departamentais, momentos de oração, reuniões sociais, até mesmo, para
artesanato e culinária.
A "SAF em Revista" também pode ser usada como uma maravilhosa
ferramenta de evangelização, pois você pode fazer duas assinaturas, uma para
sua leitura e uso e outra para você presentear alguém não crente, ou mesmo
deixar no salão de beleza que frequenta, em alguma sala de espera de um
consultório médico ou odontológico que costuma ir e em outros tantos lugares
que for possível. A "SAF em Revista" é a revista da mulher presbiteriana. Se
você deseja assinar, procure nossa Secretária Valéria Macedo.
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12 de Outubro, Dia das
Crianças.
A SAF parabeniza nossas
crianças e juvenis, e continua
orando firmemente, por meio do
projeto "ANA", pelos nossos
filhos e pelas crianças de nossas
famílias. É este o desejo da SAF:
15 de Outubro, Dia do
Professor.
Queremos expressar toda nossa
gratidão aos Professores da
nossa amada Escola Dominical
que, cotidianamente, preparam
as lições para trazer aos seus
alunos o maior tesouro do
conhecimento, a Palavra de
Deus.
Que Deus os abençoe em seu
ministério. "E o que de minha
parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para
instruir a outros."
(2 Timóteo 2.2).
Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 13/10
Mês de Outubro, mês da Reforma Protestante.
Motivos de oração:
✔Em gratidão pelas bênçãos recebidas por nós, nossas famílias e nossa
Igreja;
✔ Para que Deus nos conceda avivamento e vigor, para que a "Igreja uma vez
reformada, sempre se reformando" seja nosso lema (mês da Reforma
Protestante);
✔Suplicando as misericórdias de Deus pelos irmãos e suas famílias que
passam por enfermidades;
✔ Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas de nossa Igreja;
✔ Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na
vida empresarial;
✔Pelos relacionamentos e pelas famílias de nossa Igreja;
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✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas sociedades
internas e pela liderança da Igreja;
✔Pelos projetos de ação social e de apoio às necessidades dos irmãos nesses
tempos de pandemia;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes em suas decisões pelo bem
comum;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais
dessa área, que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população,
pelo pessoal da limpeza urbana e da segurança pública;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
VINDE A MIM
"Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá
fome; e o que crê em mim jamais terá sede." (Evangelho de Jesus Cristo,
segundo o Apóstolo João, cap. 6, versículo 35)
Quando Jesus viveu neste mundo, convidou pessoas a irem a Ele e ainda as
convida. Mas o que Jesus e o Pai celestial tem que nós precisamos?
- Salvação - Jesus é o único caminho para obtermos perdão do pecado e a
promessa do Céu. "para que todo o que nele crê tenha a vida eterna" (Jo.3.15);
- Propósito – Devemos entregar todo o nosso coração, alma, mente e força
para seguirmos Jesus. "...Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me" (Mc.8.34);
- Consolo – Em lutas ou tristezas, o "... Deus te toda consolação! É Ele que nos
conforta em toda a nossa tribulação..." (2 Co. 1.3-4);
- Sabedoria – Precisamos de uma sabedoria maior do que a que possuímos.
"Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos
dá liberalmente..." (Tg.1.5); e
- Vida abundante – a vida mais abundante é encontrada em Jesus. "...Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância." (Jo.10.10)
Jesus disse: "Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora." (Jo.6.37) Venha!!!
(Colaboração do Departamento Rute)
Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por
telefone, com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos
formar um grupo de whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.
Com gratidão - Rosane Arumáa – Presidente
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DRIVE-THRU - DIA DAS CRIANÇAS
Amanhã, em celebração ao Dia da Criança
Presbiteriana, o Departamento Infantil de nossa
Igreja fará um "drive-thru" na rua Ceará, 1434,
em frente ao portão da "Casa", das 10h às 11h.
Com muito carinho, foi feita uma lembrancinha
para ser entregue às crianças e juvenis.
Observações importantes:
1) Para evitar aglomeração, não será necessário
que as crianças desçam. As lembrancinhas
serão entregues nos carros.
2) Pedimos aos pais que não se atrasem.
Queridas crianças, louvamos a Deus pela vida preciosa de cada uma de vocês!
Saibam que o Senhor Jesus as ama e com muita alegria as recebe em sua
Presença e promete morada com Ele nos céus. Vocês são presentes de Deus
para nós e, como pais e responsáveis, iremos sempre amar e cuidar de vocês.
A todas vocês, nossas queridas crianças, os nossos parabéns pelo seu dia!

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2021
"Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e
declaramos as tuas maravilhas". (Salmo 75.1)
Anualmente estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo final
para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da
Igreja, elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos do ano seguinte.
Neste ano atípico de pandemia, solicitamos dos irmãos atenção especial para
que cumpramos o prazo, para a glória de Deus.

CEIA DO SENHOR
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa da vida
eterna na companhia de Cristo. Neste domingo, 11/10, segundo domingo do
mês, nos Cultos Matutino 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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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Os Reformadores diziam que a confiança em 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 nossa perseverança na intercessão. Separamos as segundasfeiras para momentos especiais de oração em nossa Igreja. 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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário:
das 18h às 19h. Todo o Protocolo de segurança sanitária já utilizado nos Cultos
está sendo observado para este momento de reunião. Participe conosco.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos
grupos de wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Escolha o momento apropriado e participe conosco destes momentos de
enlevo espiritual.
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NOTA DE GRATIDÃO
"Combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará
naquele dia; e não somente a mim, mas também
a todos quantos amam sua vinda". 2Timóteo
4.7-8
Queremos agradecer o carinho e atenção que
foram dedicados pela Igreja, em especial ao
Rev. Edson, durante a enfermidade e
falecimento do nosso querido José Câmara. E
também pelas sociedades representadas no
sepultamento. As orações dos irmãos foram importante suporte tanto para ele
quanto para a família, até o momento em que Deus houve por bem levá-lo,
dentro da Sua vontade.
Estamos tristes pela ausência definitiva, mas tranquilos e exultantes pelo
legado e pelo exemplo de vida e de fé cristã que nos deixou. Em seu último dia,
passou escutando músicas do coral masculino que ele tanto gostava de
participar, mas que optou por parar por causa de seus problemas de memória e
para cuidar da esposa, Wildes. Foram 51 anos de Primeira Igreja e somos
gratos a Deus e aos irmãos pela convivência dele conosco. Fica a lembrança
de seu constante sorriso e bom humor na porta da Igreja. E continuamos
dependentes das orações dos irmãos, mais especificamente para a sua
esposa, também enferma há alguns anos.
Wildes, Kleber, Herbert, Thais e seus genros, noras, netos e bisnetos.

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos
grupos de whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail.
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua
Santa Palavra.
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QUINTA-FEIRA – DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Outubro, Mês da Reforma Protestante
Conforme decisão do Conselho, nesta quinta-feira, 15/10, das 19h30 às 20h30,
cumprindo protocolo sanitário, retornaremos com nossos Estudos Bíblicos
Doutrinários, de forma presencial. Aproveitaremos este mês de outubro, mês da
Reforma Protestante, para estudarmos alguns princípios fundamentais da
Reforma.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
REV. EDSON NA IGREJA PRESBITERIANA DA PAMPULHA
Neste domingo, atendendo a convite, o Rev. Edson pregará a Palavra na Igreja
Presbiteriana da Pampulha, no Culto Vespertino, às 18h.
A Igreja da Pampulha é pastoreada pelo Rev. Giovan Casteluber, atual Presidente
do Sínodo Belo Horizonte e celebra neste final de semana os seus quinze anos de
Organização Eclesiástica. Parabenizamos esta amada Igreja filha, rogando ao Pai
Bondoso bênçãos dadivosas sobre os amados irmãos.
DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
Natal, a vitória sobre o medo. O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles
que entregaram suas vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois
das trevas virá a luz. O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos
os anos, o período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor
nos deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."
(João 3.16)
O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós. Com 31 mensagens dedicadas a contar a
incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial na Vitória sobre
o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar e alcançar vidas.
O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à Igreja
ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Os exemplares
deverão chegar em novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através
do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273.4201 ou
disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o "Cada Dia Natal" para presentear a quem
você ama.
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GRATIDÃO – AJUDA MISSIONÁRIA
"Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco". (Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, cap. 5,
verso 18)
Amados irmãos,
Conforme publicação feita no Boletim anterior, o Conselho de nossa Igreja,
após análise pormenorizada de cada caso, votou ajuda emergencial a vários
Missionários que estão enfrentando dificuldades financeiras no campo, neste
momento de crise que o mundo enfrenta e que, por consequência, afeta
àqueles irmãos em Cristo.
Nesta semana recebemos palavras de gratidão à nossa Igreja, da parte de
todos eles, pela visão missionária e pela generosidade em somar esforços
neste momento de dificuldade.
Abaixo publicamos uma das várias mensagens de gratidão recebidas*:
"Fraternos irmãos saudações! Muito obrigado! Louvamos ao Pai por usar a
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte para nos abençoar.
Certamente, creio que com grande esforço, os irmãos somam forças conosco
nesse trabalho. Como Paulo bem escreveu aos Romanos no capítulo 15 verso
20. O trabalho de propagação do evangelho entre aqueles que ainda não
ouviram a mensagem da salvação envolve "esforço". Um trabalho em conjunto
daqueles que vão e também dos irmãos que ficam na sua pátria. Muito
obrigado! O "socorro" chega em momento muito, muito oportuno em nossa
caminhada. Recebam a nossa gratidão e, por gentileza, transmitam para os
demais membros do Conselho. Nos laços do Cordeiro, ...".
*o nome do Missionário foi omitido por razões de segurança.
Louvamos a Deus pela visão missionária de nossa Igreja, bem como pela
oportunidade de ser bênção na vida de tantas pessoas. Deus tem sido benigno
para com a nossa Igreja e usado cada irmão que de forma zelosa e
comprometida tem depositado no gazofilácio da Igreja seus dízimos e ofertas,
o que propicia o avanço do reino e o socorro aos necessitados, para a glória de
Deus.
O nosso sentimento se assemelha ao do Apóstolo Paulo quando falou aos
Presbíteros de Éfeso, em Mileto: "Tenho-vos mostrado em tudo que,
trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados, e recordar as palavras
do próprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber". (Atos
20.35)
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ANIVERSARIANTES

12/10
Gessilana Eler Ramos
Guilherme Pedro Souza Bussinger
Sabrina Coutinho Bernardes Pereira

14/10
Sonia Gibram Silva
Tito Flávio da Silva

15/10
Heloisa Helena Silva Moreira
João Ferreira Dias
Keila Mary Ferreira Santana Purcino
Leandro Pinho Marques
Luiz de Oliveira Neto
Márcia Amorim dos Santos
Müller Carvalho dos Santos

16/10
Maria Alba Bambozzi da Silveira
Rosaly Nogueira Bastos

17/10
Ana Ester Dayrell Pirfo Galuppo
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Lino Silva Junior
Valério Márcio do Nascimento Pessôa
Vânia Vida da Silva e Paula
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