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MENSAGEM PASTORAL  

“Pois todos pecaram e carecem da 
glória de Deus.” Rm 3.23
 
Há muitas pessoas estigmatizadas 
como inalcançáveis pela sociedade e 
pela religião. Contudo, Cristo nos 
apresenta uma visão bem diferente do 
olhar natural humano e para ilustrar 
esta afirmação nós gostaríamos de 
convidá-lo a relembrar uma história 
dramática, graciosa e impactante 
registrada nos evangelhos sinóticos 
(Mateus, Marcos e Lucas): a cura do 
endemoninhado geraseno, conforme 
está registrada em Lucas 8.26-39.

De antemão queremos avisá-lo que a 
ênfase não está nos elementos 
espetaculares, tais como demônios, 
as bizarrices do geraseno antes da 
sua libertação, nem mesmo o 
escandaloso desfecho da manada de 
porcos, precipitada ao mar, mas na 
sensibilidade misericordiosa de Cristo 
por uma pessoa desprezada, que 
enca rnava  a  i nd ign idade ,  a  
desfiguração e a desesperança 
humana.

No ambiente cotidiano das nossas 
cidades brasileiras nos deparamos 
c o m  g r a n d e s  c o n t r a s t e s :  
oportunidades de estudo, de trabalho 
e de tratamento médico de alta 
qualidade, mas também encontramos 
viciados, prostitutas, desabrigados, 
miseráveis e inúmeras pessoas 
desconectadas de relações humanas 
saudáveis, alienadas em suas 

próprias casas até mesmo daqueles 
que dormem sob o mesmo teto. Tais 
contrastes são chocantes e nos 
impõem a reflexão sobre como o 
Evangelho pode alterar tais quadros 
degenerados da situação humana e 
das relações dos homens uns com os 
outros. 

Como redimir aqueles que tendo sido 
criados à imagem divina, a tem tão 
desfigurada em sua existência?

Podemos resumir a narrativa de Lucas 
8.26-39 afirmando que depois de 
haver desembarcado em Gerasa, 
C r i s t o  l i b e r t o u  o  h o m e m  
endemoninhado de uma legião de 
demônios, os quais entraram em uma 
manada de porcos e se lançaram 
desfiladeiro abaixo, até o mar. 

Os habitantes da cidade, ao verem o 
homem curado, temeram e pediram 
para Cristo que os deixasse. Então o 
Senhor ordenou ao homem curado 
que testemunhasse aos seus 
familiares e conhecidos o que 
ocorrera com ele.

Esta história ilustra a realidade de que 
o poder do Evangelho é o poder do 
próprio Cristo de se revelar aos 
homens (Jo 5.39), atraindo-os à 
adoção espiritual (Jo 1.12; Gl 3.26), 
com as decorrentes graças de toda a 
salvação (Rm 1.16; 1Pe 1.5,23). 
Embora o Estado e os atos civis dos 
seus cidadãos possam trazer alguns 
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benefícios naturais aos homens (Rm 
12.18; 13.4), como trabalhar com os 
problemas morais e espirituais ligados 
à alma humana (Mt 23.27,28; Ef 1.13), 
somente o Evangelho, com seu poder 
d iv ino  (1Jo  3 .8 ,9 ;  E f  2 .8 ,9 )  
detransformar vidas afetadas pelo 
pecado (Cl 1.13; 2Co 5.17) pode 
resgatar (Rm 5.1) gente sofrida, 
mediante a ação do Espírito Santo (Jo 
3.3; Gl 3.3-5), transformando-nos de 
dentro para fora para a glória de Deus 
(Ez 36.25-27). 

Esse poder sustenta os que creem e 
deve nos levar em direção àqueles 
que ainda vivem perdidos (Ef 2.1-3), 
na certeza da operação soberana e 
misericordiosa da graça divina (Ef 2.4-
7), pois os alcançados pelo Evangelho 
devem proclamá-lo aos demais (1Pe 
2.9,10).

Nós, cristãos, pecadores que têm 
experimentado a graça divina da fé, do 
perdão e da santificação, devemos ir 
ao encontro daqueles que sofrem os 
efeitos do pecado, que ainda não 
tiveram o encontro glorioso com Deus, 
encontro que dá início a uma completa 
restauração (Fp 1.6; Rm 8.29; Rm 
5.10-12) em crescente transformação 
gloriosa (2Co 3.18) da qual os fiéis 
fazem parte (1Jo 3.1-3, 7-9); e, 
seguindo os passos de Cristo, 
devemos convidar todos ao caminho 
da vida – conscientes da soberana 
r e v e l a ç ã o  d i v i n a  e  d a  
responsabilidade humana, movidos 
por compaixão, como Cristo o fez (Mt 
11.25-30; Lc 13.34; 19.41,42). 
Portanto, por reconhecer que a graça 
soberana de Deus é eficiente para

 resgatar para si até os homens mais 
improváveis, vamos ao encontro dos 
esquecidos pela nossa sociedade e 
pela nossa religiosidade; levemos a 
mensagem do Evangelho na certeza 
de que ela tem o poder de restaurar a 
imagem de Deus na vida dos que 
seguem Cristo.

Não nos cabe sentenciar previamente 
ninguém à entrada ou à exclusão no  
reino de Deus, mas ir em busca de 
todos, sem nos esquecermos dos mar 
ginalizados e dos inconvenientes, 
como o homem geraseno, porque 
dentre estes há muitos escolhidos (Mt 
22; 1Co 1.27,28), os quais serão 
alcançados pela Igreja fiel na tarefa 
missionária. 

Nós, como igreja, devemos ser 
mi l i tantes na propagação do 
Evangelho da Graça, para que 
v e j a m o s  a  n o i v a  d e  C r i s t o  
completamente arrebanhada para as 
bodas do Cordeiro (Ap 19.7-9).

Rev. Raimundo Monteiro
Montenegro Neto



CADA DIA NATAL

Enquanto o comércio aprimora 
suas promoções, embeleza suas 
lo jas e capr icha nas suas 
campanhas de final de ano, 
devemos nos perguntar: Se Jesus é 
o nosso glorioso redentor, o que eu 
tenho feito a respeito disso?

Precisamos nos posicionar, fazer a 
diferença, sermos missionários!

Dê o “Cada Dia Natal” de presente 
aos seus amigos e familiares. 
Evangelize mostrando que JESUS, 
NOSSO GLORIOSO REDENTOR, 
é o verdadeiro presente no Natal! 

Procure a Miss. Suely no Disque 
Paz durante a semana, ou pelos 
telefones abaixo, e adquira seus 
exemplares do “Cada Dia Natal” 
para esta ocasião tão importante:  
32139232 – 992415236

Atenção: 
Temos poucas unidades. 
Não deixe para última hora!

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Ai dos que escondem profunda-
mente o seu propósito do 
SENHOR, e as suas próprias 
obras fazem às escuras, e dizem: 
Quem nos vê? Quem nos 
conhece?”   Isaías 29.15

Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 
14h30min

Departamento 
Responsável: Priscila
Relatora: Juliana

Reunião Departamental 
em Conjunto:
Departamentos 
Henriqueta Bergo e Rute
D ia  21  de  novembro  às  
14h30min, na Sala da SAF.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, 
Frederico Porto, Marco Cassete, 
Aldemir Bissaco, Luiz Neto, Marcos 
Egg e Saul Nogueira
Segunda-feira: João
Quinta-feira: José Maria
Sexta-feira: Natanias
Sábado: Paulo Falcão e Sérgio 
Maciel

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin – Rua Julio de 
Castilho, 133/804 – Torre 2 
Bairro Palmeiras 

Equipe 2
Dalva Campolina – Rua Dom José 
Gaspar, 615/201                    
Coração Eucarístico
Tel.: 3375-8294       

Próximo Domingo:
Equipe 1
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel.: 3451-4430

Equipe 2
Rizza R. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.:  3436-5405

XXI ENCONTRO DE CASAIS

Neste final de semana acontece o 
nosso XXI Encontro de Casais, 
desta vez no Maquiné Park Hotel, 
em Caetanópolis-MG.

O  P r e l e t o r  e s p e c i a l m e n t e  
convidado é o Rev. Paulo César 
Nunes, Pastor da Sexta Igreja 
Presbiteriana de Uberlândia.

Tema das palestras:
“ANTES QUE SEJA TARDE”. 
Versículo chave: “Como cidade 
derribada, que não tem muros, 
assim é o homem que não tem 
domínio próprio”. 
Provérbios 25.28.

Ore pelo nosso encontro. Clame 
pela bênção de Deus sobre a vida 
dos casais participantes. 

Hoje, no Culto Vespertino, teremos 
um testemunho sobre o nosso 
encontro. 

VISITANTE ILUSTRE! 

Damos as boas-
vindas ao Rev. Paulo 
César Nunes, Pastor 
da  Sex ta  I g re j a  
Presb i te r iana de 
Uberlândia, Preletor 

especialmente convidado para 
nosso Retiro de Casais. O Rev. 
Paulo será o pregador do Culto 
Vespertino deste domingo. Rev. 
Paulo, receba o nosso abraço 
fraterno!
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NASCE MAIS UMA IGREJA PRESBITERIANA EM BELO 
HORIZONTE: IGREJA PRESBITERIANA PEREGRINOS

O Presbitério Belo Horizonte (PBHZ), após aprovar o pedido de Organização 
de nossa Congregação Peregrinos, localizada na junção dos bairros 
Planalto/Itapoã em Igreja, nomeou uma Comissão Especial para dar os 
passos constitucionais necessários e proceder a Organização. A referida 
Comissão, após reuniões com a liderança da Congregação e preparo dos 
documentos necessários e também conscientização dos candidatos ao 
Oficialato, procedeu a Organização da Congregação em Igreja no último 
domingo, 11 de novembro de 2018.

Registramos a seguir um breve histórico da Igreja nascente.  “Em março de 
2016, um grupo de irmãos começou a reunir-se na casa do Diácono Éder e sua 
esposa Ana Lúcia, para juntos estudarem a Bíblia e louvarem ao Senhor, tendo 
em vista também a possibilidade de plantação de uma Igreja na região. O Rev. 
Bruno Melo, filho dos irmãos Éder e Ana Lúcia, na época Seminarista, liderava 
aquele trabalho. Em 2016 aconteceram nove encontros com a presença de 
vários irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, bem como 
irmãos de outras igrejas e pessoas que ainda não professavam a fé no Senhor 
Jesus. No início do ano de 2017 o Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte oficializou o Ponto de Pregação como um trabalho daquela 
Igreja, e as reuniões passaram a ser realizadas quinzenalmente. Durante 
aquele ano foi realizada uma parceria com a Igreja Presbiteriana da 
Pampulha, contando com o apoio de vários irmãos daquela amada Igreja. No 
primeiro domingo de 2018, dia 07 de janeiro, iniciou-se o trabalho como 
Congregação da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Deus 
abençoou a Congregação que agora organizou-se como Igreja”.

Na organização da Igreja tivemos momentos emocionantes e de grande 
enlevo espiritual. Presença marcante dos irmãos da nova Igreja, também de 
autoridades eclesiásticas do Presbitério Belo Horizonte, representado por sua 
Comissão Especial e também do Sínodo Belo Horizonte, através de seu 
Presidente Rev. Ronaldo Gonçalves e do Tesoureiro Pb. Jéferson de Paula. 
Estiveram presentes o Presidente e o vice-presidente do Conselho da Igreja 
Presbiteriana da Pampulha, Rev. Giovan Casteluber e o Pb. Jaime. Conforme 
citado no histórico, a Igreja da Pampulha fez parceria conosco cedendo irmãos 
preciosos para consolidar a plantação desta Igreja em tempo recorde, pelo 
que louvamos a Deus!

A Assembleia de Organização teve início às 17h15min onde foram arrolados 
42 membros comungantes e 17 não comungantes, sendo o total geral de 59 
membros. Foram eleitos 03 Presbíteros e 08 Diáconos para o Governo e o 
exercício da Misericórdia na nova Igreja. A Comissão do PBHZ deixou a nova 
Igreja aos cuidados pastorais do Rev. Bruno Melo que em momento oportuno 
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deverá ser designado pelo Presbitério, Pastor Efetivo da nova Igreja. 
Após a Assembleia, em ato contínuo, foi celebrado um Culto de Louvor e 
Adoração a Deus quando o povo do SENHOR reunido rendeu a Ele louvores 
por tão preciosa bênção. Os Oficias eleitos pela primeira vez foram ordenados 
e aqueles que já haviam sido ordenados foram investidos no Ofício perante a 
nova Igreja.   

Enaltecemos o SENHOR e nos alegramos pela plantação de mais uma Igreja 
em nossa capital. Nossa Primeira Igreja continua, mercê de Deus, com sua 
vocação de plantar novas Igrejas objetivando sempre a honra e a glória do 
SENHOR.

Para 2019 o Conselho de nossa Igreja já aprovou parceria com a Junta de 
Missões Nacionais para a plantação de duas novas Igrejas nas cidades 
mineiras de Bom Despacho e Pará de Minas. Oremos e participemos com 
alegria desta Obra que é do SENHOR do Universo. A Ele a Honra e a Glória 
pelos Séculos dos Séculos, Amém! 

Abaixo algumas fotos da Solenidade. 



CONVITE: FORMATURA DO SEM. VANDERSON – 08/12

“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros 
de gigantes." Foi esta a frase que Isaac Newton 
usou para atribuir seu sucesso não a si mesmo, 
mas a todos aqueles que lhe deram algum 
suporte para poder subir cada vez mais alto.

Por isso, faço minhas estas palavras para 
agradecer ao meu Deus, que me vocacionou 
para o Sagrado Ministério e preparou tudo 
quanto foi necessário para que eu pudesse 
chegar até aqui. 

Ao SENHOR, toda honra e toda glória! Sou 
infinitamente grato à minha esposa e à sua 
família, sem vocês jamais chegaria até aqui. 
Wanessa, você é a minha mulher virtuosa, 

presente de Deus em minha vida. Louvo a Deus pelos meus pais, que 
me instruíram desde a primeira infância. Minha irmã e sobrinha, meus 
avôs e avós, tios, tias e primos que contribuíram e auxiliaram meus pais 
em minha educação. 

Sou devedor à Igreja do SENHOR, especialmente a IPB de Mutum, 
minha igreja mãe, ao PRSP, que acreditou em minha vocação, a IPB 
Cidade Nova, onde servi, e a 1ªIPB-BH, onde sirvo. Louvo a DEUS por 
cada membro e liderança nas pessoas do Rev. Welington, Rev. Roney, 
Rev. Charley e Rev. Edson.

Que o nosso Deus os fortaleça. Por fim, sou grato àqueles que tornaram 
esta empreitada possível, ou seja, meus mantenedores, tanto em 
oração, quanto em recursos. Que o SENHOR lhes retribua em porção 
dobrada tudo o que vocês fizeram. Feitos os agradecimentos, mesmo 
sendo indigno, lhe faço um pedido, venha celebrar comigo esta 
formatura, pois você é um dos gigantes que me ajudou a chegar até 
aqui. 

Colação de Grau: 08/12/2018 – 19h
Local: Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
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ESCOLA DOMINICAL
CLASSE ESPECIAL - DONS ESPIRITUAIS

O último encontro de nossa Classe Especial sobre Dons Espirituais 
será no dia 24/11, sempre no período de 15 às 18h.O objetivo é 
capacitar um grupo de irmãos para a identificação dos dons espirituais 
e sua aplicação nos diversos Ministérios da Igreja.
Contaremos com a participação do Rev. Lício, de Guanhães, na 
continuidade da ministração do curso. Se você não participou dos 
encontros anteriores, mas deseja participar deste último, você será 
bem-vindo. Esta é uma oportunidade maravilhosa para você identificar 
os dons que Deus lhe deu para o trabalho que é d’Ele. Tome nota: dia 
24/11. Oremos e participemos.
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CULTO DE GRATIDÃO PELO “DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO 
DE GRAÇAS”. PRÓXIMA QUINTA.

4ª quinta-feira do mês de novembro, dia 22/11
“Porque tudo vem de Ti...” (1Cr 29.14b)

Ordenou o apóstolo Paulo aos colossenses: “... Sede agradecidos...”. 
Cl 3.15c
 
A gratidão é um sentimento que tem arrefecido no coração de muitos. É 
pena, pois, ela é uma virtude recomendada pela Santa Palavra, e, 
portanto, deve ser cultivada. Sabemos que a gratidão é uma palavra 
muito conhecida, até mesmo muito falada, porém, pouco praticada. Em 
vez de gratidão, o que se tem observado em nossos dias, com 
facilidade, é a ingratidão. Porém, como crentes no SENHOR Jesus, nós 
não devemos negligenciar ou nos esquecer de sermos gratos. A 
gratidão nada mais é do que reconhecer a bênção de Deus, reconhecer 
os favores recebidos. 
 
A Palavra de Deus está repleta de textos nos ensinando a gratidão 
como no Salmo 92, versos 1-2: “Bom é render graças ao Senhor, e 
cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua 
misericórdia, e durante as noites, a tua fidelidade”. Precisamos 
começar e terminar o dia com uma atitude de gratidão pois um dos 
primeiros sinais de que estamos nos afastando de Deus é quando nos 
esquecemos de ser gratos. Paulo em 1 Ts 5.18 diz: “Em tudo dai graças; 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. 
No texto do Evangelho segundo Lucas, cap. 17, versos 11-19, vemos 
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um forte exemplo de gratidão de um homem outrora leproso e alguns 
detalhes desta passagem de Lucas nos chamam a atenção. Diz o texto 
que dez leprosos saíram ao encontro de Jesus; os dez lhe pediram 
socorro; os dez foram curados e foi-lhes ordenado pelo Senhor que 
fossem apresentar-se ao Sacerdote; porém, na hora de agradecer, não 
foram todos os dez que voltaram. O verso 15 da passagem citada diz 
que apenas um dos dez leprosos, vendo que fora curado, voltou para 
agradecer. A lição preciosa que aprendemos desta passagem é que um 
coração agradecido reconhece as bênçãos do Senhor.

Na próxima quinta-feira, dia 22/11, teremos um Culto de gratidão a 
Deus, onde celebraremos o Dia Internacional de Ação de Graças. Em 
1909, o então Embaixador Brasileiro nos Estados Unidos, Joaquim 
Nabuco, fez a seguinte afirmação: “eu quisera que toda a humanidade 
se unisse, no mesmo dia, para um agradecimento universal a Deus”. 

Em 17 de agosto de 1949 o Presidente Eurico Gaspar Dutra, através da 
lei 781, instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças e em 1966 a Lei 
5.110 estabeleceu que a comemoração desse dia seria feita na quarta 
quinta-feira de novembro. Esta data é comemorada por muitas famílias 
de origem americana, igrejas cristãs, universidades confessionais 
entre outras.

Costumeiramente, nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feira do mês 
de novembro para prestar um culto de ação de graças a Deus, pelas 
suas dadivosas bençãos concedidas a todos nós. Portanto, renovamos 
o convite e solicitamos a todos os irmãos que anotem em suas 
agendas: próxima quinta-feira, dia 22/11 às 19h30min.

Não deixe passar esta oportunidade de juntos rendermos graças ao 
Criador e Mantenedor de nossas vidas, reconhecendo assim que tudo 
vem de suas dadivosas mãos. Solicitamos aos irmãos que participem 
conosco da confraternização que teremos no salão João Calvino 
organizado pela SAF após o nosso momento de culto, trazendo 
salgado e bolo contribuindo assim para este nosso momento de 
confraternização.

Recomenda-nos o apóstolo Paulo: “Em tudo, dai graças, porque esta é 
a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. 1 Ts 5.18 
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ANIVERSARIANTES 

    18/11
    Antonio Carlos de Araújo 

    José Fillipe de Souza Pagio 
    Miguel Rezende 

    Selva Leo Ribeiro 

    19/11
    Emmanuelle C. L. Figueiredo  

    20/11
    Dalva Mendes Ferreira de Moraes

    Nilson Ussem 

    21/11
    Roseli Braz B. Bastos 

    22/11
    Paulo Pereira Arumaá 
    Tiago Figueiredo Alves 

    23/11
    Ariane de Oliveira Castellani Reis 

    Izabela Ferreira de Figueiredo Alves 
    Marcia Vieira Alves Gomes 

    24/11
    Daniel Rocha 

    Marcos Vieira de Souza 


