1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.
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TEMA ANUAL: “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.

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

MENSAGEM PASTORAL

A GLÓRIA DO CÉU
Um dos textos de maior consolo, conforto e
esperança das Sagradas Escrituras é o texto da
visão do Apóstolo João em Apocalipse: “Vi novo
céu e nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus, ataviada
como noiva adornada para o seu esposo.
Então, ouvi grande voz vinda do trono,
dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os
homens. Deus habitará com eles. Eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E
lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte
já não existirá, já não haverá luto, nem pranto,
nem dor, porque as primeiras coisas
passaram” (21.1-4).
“Céu” é o termo bíblico para designar o lugar da
habitação de Deus (Sl 33.13-14; Mt 6.9, Jo 14.2),
lugar de sua presença, para onde o Cristo
glorificado retornou (At 1.11). A Igreja militante
e a Igreja triunfante se unem no Céu para o Culto
(Hb 12.22-25) e um dia o povo de Deus estará ali,
com Cristo, para sempre (Jo 17.5,24; 1Ts 4.1617). O céu é descrito como uma cidade (Hb 11.10)
e uma pátria (Hb 11.16) e assim, pensar no céu
como um “lugar” é correto, ainda que a palavra
“lugar” possa ser uma descrição insuficiente. As
Escrituras descrevem o céu como uma realidade
que toca e penetra o espaço criado e, segundo a
Carta aos Efésios, o trono de Cristo (Ef 1.20) e a
vida dos cristãos estão ambos nos “lugares
celestiais” (Ef 1.3,20; 2.6).
Enquanto estamos em nosso corpo atual, as
realidades do céu são invisíveis para nós e só as
vislumbramos pela fé (2Co 4.18; 5.7), mas a
esperança, fundada nessa fé, nos dá coragem
para perseverar (Rm 8.25; conforme Gl 5.5; 1Jo
3.3) e aguardar nosso corpo adaptado à vida no
céu (2 Co 5.1-8). Hoje, embora nosso
conhecimento seja imperfeito (1Co 13.12),
podemos formar uma ideia da perfeita vida no
céu onde nossa comunhão com Deus e com
outros cristãos jamais se quebrará (Sl 23.6). Lá,
segundo o Apocalipse, não haverá lágrimas,
tristeza ou morte (Ap 21.4), pois, embora
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atualmente a vida na terra “esteja sujeita à
vaidade” por causa do pecado (Rm 8.20), pelo
Espírito sabemos que esta corrupção será
destruída e as possibilidades hoje vagamente
percebidas na criação caída chegarão à
plenitude na “liberdade da glória dos filhos de
Deus” (Rm 8.21).
No início de sua primeira Carta, o Apóstolo
Pedro nos faz vislumbrar a esperança eterna e
gloriosa do céu: “Bendito o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita
misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança, mediante a ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, para uma herança
incorruptível, sem mácula, imarcescível,
reservada nos céus para vós outros que sois
guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no
último tempo. Nisso exultais, embora, no
presente, por breve tempo, se necessário, sejais
contristados por várias provações, para que,
uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito
mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo
apurado por fogo, redunde em louvor, glória e
honra na revelação de Jesus Cristo; a quem,
não havendo visto, amais; no qual, não vendo
agora, mas crendo, exultais com alegria
indizível e cheia de glória, obtendo o fim da
vossa fé: a salvação da vossa alma” (1Pe 1.3-9).
Agora vivemos por fé e não pelo que vemos;
agora caminhamos sustentados pelo bordão da
esperança de que aquele que fez a promessa é fiel
e por isso podemos descansar a respeito da
morada eterna, no céu glorioso e voltar nossos
pensamentos para as coisas do porvir com
esperança, com nosso coração transbordante de
alegria. Vivamos com os pés na terra, mas com a
mente no céu, buscando as coisas lá do alto onde
Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensemos nas coisas lá do alto, não nas que são
aqui da terra (Cl 3.1-2).
Que o SENHOR avive em nós a bendita
esperança da gloriosa morada. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
História da SAF
"Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes
na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. "
Você conhece a SAF? No mês de agosto nossa SAF completará 110 anos e nos próximos
domingos apresentaremos à Igreja o que é a SAF, o que ela representa, como trabalhamos.
A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, uma Sociedade Interna organizada pelo
Conselho da Igreja local, obedecendo às instruções contidas no Guia de Trabalho das
Sociedades Internas da Igreja Presbiteriana do Brasil e representa verdadeira força de
integração.
A história da SAF é linda. Começa em Recife, em 11 de novembro de 1884, com a finalidade
de realizar estudos bíblicos e auxiliar aos necessitados. Mercê de Deus, neste ano a SAF
completará 138 anos de trabalhos, com cerca de 600 mil Sócias, além das amigas da
Sociedade.
A nossa missão é cooperar com a Igreja no serviço a Deus e ao próximo e promover a plena
integração das irmãs. A SAF tem como diretriz, “Sejamos verdadeiras auxiliadoras,
irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus” e
o lema “Sê tu uma bênção”. O Hino Oficial da Sociedade é “Aspiração Feminina”, de
número 325 no Hinário Novo Cântico.
Desenvolvemos nossos trabalhos observando “Temas” por quadriênio e o tema atual é
"Orai sem cessar", com sete subtemas. As SAF locais se reúnem em Federações, estas em
Sinodais e por último a Confederação Nacional, responsável pelas diretrizes maiores a
serem observadas no trabalho da Sociedade em todo o território nacional.
Quanto ao funcionamento, a SAF elege anualmente uma Diretoria e nomeia
Coordenadoras de Departamentos e Secretárias de atividades, compondo a “Executiva”,
que dirige e coordena os trabalhos. Fazemos reuniões periódicas, chamadas de Plenária,
uma reunião de caráter administrativo, reuniões Departamentais e reuniões de orações.
Os objetivos da SAF são alcançados pelo envolvimento entusiasmado das Sócias,
promovendo sinergia nos trabalhos da Sociedade, para a glória do Senhor.
(Adaptado da Revista SAF,4º trimestre de 2021)
Reuniões Presenciais:
Oração: terça-feira, às 8h30 e às 14h30, na Sala da SAF
Oremos, com ações de graças, pelos Projetos Missionários de nossa Igreja, AEI, Disque
Paz, Portas Abertas e Redenção e outros pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
Plenária: quarta-feira, às 14h30, no Salão João Calvino.
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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.
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.
USO DE MÁSCARAS
A Prefeitura de Belo Horizonte voltou a exigir o uso de máscaras em local fechado e como
Corpo de Cristo, devemos zelar pelo bom testemunho e cooperar com o poder público
municipal, usando esse acessório nas atividades em nossa Igreja.
Continuemos orando para que Deus possa erradicar esta Covid da humanidade, pois Ele é o
Todo Poderoso e haverá de nos conceder essa bênção no tempo determinado por sua
Soberania.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje: Saul Nogueira, César, Paulo Falcão, Mateus, Sérgio Maciel, João e Vinícius Alves
Segunda-feira, 04/07, Reunião de Oração: Paulo Gibram
Quinta-feira, 07/07, Estudo Bíblico: Ariel Augusto
Sexta Jovem, 08/07: Lucas
Sábado, 09/07: Armando Melillo e Djalma

PROFISSÃO DE FÉ DOS “FILHOS DO PACTO”
Louvamos a Deus por este precioso Curso que visa o preparo de nossos filhos para este
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 e no preparo deles para
este momento, sendo acompanhados pela Igreja.
Neste domingo, por ocasião do Culto das 11h, teremos a Pública Profissão de Fé do querido
Tiago Figueiredo Alves, filho de nossos irmãos Diác. Vinicius e Izabela. Tiago fez o Curso
Filhos do Pacto, foi examinado e se apresenta para a Pública Profissão de Fé.
Que o SENHOR continue o abençoando agora nesta nova etapa de sua vida, tendo sempre
em mente que o sentimento de dependência do SENHOR é o que nos torna aptos de
carregarmos o nome de “seguidores de Cristo”.

HERANÇA DO SENHOR
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento da ovelhinha do SENHOR, Nathan Lopes
Caldeira, filho de nossos irmãos André e Lívia. Avós paternos: Paulo e Maria da Conceição,
avós maternos: Nei e Daisy. Nathan nasceu no dia 26/06, pesando 3.825Kg e com estatura
de 53 cm.
Também nasceu no dia 27/06 Thomas Bryan Soares Ribeiro, filho de nossos queridos
irmãos Thiago Bryan e Gabi. Avós paternos: Alex e Simone, avós maternos: Israel e
Adercina. Thomas nasceu no dia 27/06, pesando 2.865 Kg e com estatura de 49 cm.
Louvamos a Deus pelas vidas preciosas do Nathan e Thomas e rogamos ao Senhor que à
semelhança de Jesus, eles cresçam em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos
homens (Lc 2.52).

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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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
ORGULHO
“Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor
do Pai não está nele; porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do
mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a
vontade de Deus permanece eternamente” (I Jo 2.15-17).
Muitas vezes explodimos em ira. Simplesmente acontece, é como dizemos para nós
mesmos depois que pecamos. Mas por que nos recusamos a pedir perdão ou reparar o
nosso erro? E por que tal recusa se estende por horas, dias, semanas e anos? A resposta é:
orgulho. Por que o homem persiste no pecado até mesmo num lar cristão? O Apóstolo
João nos deu a resposta: “a soberba da vida”.
Um marido e pai que perde a cabeça com a família comete o pecado da ira, mas se ele se
recusa a buscar perdão de cada um a quem ofendeu, de maneira tão pública quanto foi a
ofensa, ele não é culpado apenas do pecado da ira. Ele agora passa a viver com um pecado
não confessado: o pecado do orgulho contumaz.
Deus odeia seis coisas e a sétima lhe é abominável. Qual é a primeira desta lista? “Seis
coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua
mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos,
pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que
semeia contendas entre irmãos” (Pv 6.16-17). Assassinar inocentes é a terceira da lista,
enquanto o “nariz empinado” é a primeira. Deus despreza até mesmo a aparência da
soberba (Sl 73.6-7). Ele realmente a odeia. “O temor do Senhor consiste em aborrecer o
mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço” (Pv
8.13). A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda (Pv 16.18).
Tratando dos Oficiais da Igreja, o apóstolo Paulo menciona o orgulho em sua exposição
das qualificações do Presbítero. Ele diz: “não seja neófito, para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condenação do diabo” (I Tm 3.6). Maridos e pais devem estar
conscientes de que ocupam posições de ofício nos seus lares e por isso o orgulho é
impróprio e ridículo no exercício de qualquer ofício, principalmente quando tal ofício é a
condução do lar.
O orgulho do homem deve se dobrar perante a bondade de Deus. Não há nenhuma
incoerência em um pai pedir perdão aos filhos. A esposa e os filhos que são ensinados a
pedir perdão a Deus, aos pais, aos irmãos, certamente não cultivarão o orgulho e não
terão dificuldades em suplicar perdão e perdoar, porque seus pais os estão ensinando a
fazer algo que já fazem por meio de exemplo.
Por fim, queridos irmãos, um dos grandes sofrimentos que sobrevém a esposas e filhos é
o de necessitarem ser protegidos daquele que deveria protegê-los, pois quando o orgulho
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prevalece, a autoridade é mal exercida. Sabemos que somos pecadores por natureza e que o
pecado está presente em todos os lares; a questão é como devemos tratá-lo. Precisamos guardar
o coração contra o ressentimento, que é “filho” do orgulho, estando preparados para perdoar,
assim que tivermos a oportunidade ou até mesmo tomando a iniciativa de buscar o ofendido,
não aguardando a melhor ocasião para tal. E, por fim, precisamos apreender, como o apóstolo
Pedro insiste, sobre o enorme poder do exemplo (1 Pe 3.1-6).
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 mamães, 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, 17/07, às 17h30,
quando nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração.
CORAL DO SEMINÁRIO PRESBITERIANO
REV. DENOEL NICODEMOS ELLER (RDNE)
No Culto das 11h do último domingo tivemos a alegria de receber o Coral do Seminário RDNE,
acompanhado do Diretor do Seminário, Rev. José Lapa.
Sentimo-nos honrados por abrir as portas para nos aproximarmos ainda mais de nosso
Seminário que teve origem aqui em nossa Igreja. Deus tem nos dado oportunidades
maravilhosas de celebrar momentos especiais de comunhão como este, junto com nosso
Seminário, carinhosamente chamado “Casa de Profetas”.
Que esse momento, revestido de grande valor espiritual, produza frutos que abençoem nossa
Igreja e os alunos de nosso Seminário. A Deus honras e glórias!
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UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
COMUNHÃO
O Conselho de nossa Igreja estabeleceu o tema "As Bênçãos da Comunhão no Corpo de
Cristo", que tem o propósito de orientar as programações da Igreja e a atitude dos membros
ao longo deste ano. Comunhão, em definição simples, consiste em fazer algo em comum.
Mas para desfrutarmos da comunhão no corpo de Cristo, é necessário discernir o que
significa essa disposição em nossa caminhada com o Senhor.
Infelizmente, quando há ajuntamento de crentes, nem sempre há comunhão. Paulo alertou
a Igreja de Corinto, indicando que suas reuniões faziam mais mal do que bem, uma vez que
o individualismo e o egoísmo imperavam, tendo como consequência uma celebração
equivocada da Ceia do Senhor (1Co 11-17-18), pois a comunhão cristã não é alcançada de
qualquer modo ou a qualquer custo. Jesus Cristo deve ser o centro de nossos
relacionamentos, como consequência de nosso chamado e da promessa de Deus, ele que é o
primogênito entre todos os eleitos (Rm 8:29, Cl 1.15)).
Se nossos relacionamentos na Igreja se restringem às programações, sem a paciência e
intenção de estreitar laços, contribuir com a comunhão do Corpo de Cristo, há algo errado,
mesmo que tenha "forma, cor ou jeito" de comunhão. Se Cristo Jesus for prioridade em
nossas vidas, os relacionamentos irão além das aparências, pois teremos interesse em saber
das vitórias e lutas dos irmãos, eles serão presenças constantes em nossas agendas de
oração e iremos nos suportar em nossas fraquezas. Andar junto é custoso algumas vezes,
mas vale a pena!
CONVITE
Convidamos para a nossa “Festa Caipira”, dia 09/07, na casa da Luísa e do Mateus Vilela
(bairro São Luiz), a partir das 16h. Teremos comidas típicas desse período do ano e, mercê
de Deus, será um momento precioso de comunhão. Para mais informações, procure algum
membro da Diretoria e fique atento às nossas redes sociais.
Cremos que é uma excelente ocasião para convidar amigos que não conhecem ao Senhor.
Esperamos vocês!

CASAMENTO DE RENATA E CAIO
Neste momento de grande alegria, que é o casamento de nossa filha Renata Bueno com Caio
Freitas Malaquias, convidamos toda Igreja para a cerimônia que ocorrerá no próximo dia 16,
às 16 horas, no templo de nossa Igreja.
Diácono Natanias e Maria Guilhermina
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PRIORIZE A ORAÇÃO EM SUA VIDA
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” (Fp 4.6-7)
Charles H. Spurgeon dizia que o melhor remédio para a ansiedade é a oração. Por isso, não
deixemos de usufruir desse meio tão precioso deixado por Deus para dialogarmos com Ele,
lançando sobre o SENHOR toda a nossa ansiedade, certos de que Ele tem cuidado e cuidará de
nós (1Pe 5.7). Para o Reformador João Calvino a oração não podia ser realizada sem disciplina.
Ele escreveu: “Se não fixarmos certas horas do dia para a oração, ela escapará facilmente de
nossa memória”. Assim, na sua agenda diária não pode faltar um horário para o diálogo com
Deus através deste precioso meio de Graça.
Pensando na importância desses momentos, nossa Igreja tem Reuniões de Oração, às segundasfeiras, conforme informamos, a seguir:
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
WahtsApp 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.

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 dirigir-se à Sala
301 (3º andar), no horário da Escola Dominical (9h30).
Aguardamos você com muita alegria!
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ANIVERSARIANTES
03/07
Ana Luísa Castro de Souza
Geraldo Magela Costa
Henrique de Souza Mendonça
Samuel Gonçalves Silva
04/07
Benjamin Lopes Caldeira
Nina Maria Hauck Iacomini
05/07
Isaac de Camargo Generoso
Lucas Andrade e Araújo
06/07
Clara Duarte Coelho Riegg
Emerson Santos Carvalho
Gustavo de Oliveira Cazotti
Larissa Câmara Las Casas
Larissa Duarte Coelho Riegg
Wanda Dias de Araújo
07/07
Gustavo Ferreira Guimarães
Renata Andrade Cruz Monteiro
08/07
Marcus Vinícius Rodrigues Silveira
09/07
Sarah Salles Frigini Campolina
Zenir Rodrigues de Sales
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