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MENSAGEM PASTORAL  

Nos anos recentes em nosso país, e em 
algumas outras nações no mundo, tem 
havido mudanças no eixo político-
ideológico, com viradas da orientação à 
esquerda para uma orientação à direita. A 
história nos mostra que tais variações são 
naturais em nações democráticas, ora 
com predominância do foco no contexto 
mais social, ora com esse foco 
deslocando-se para o que se chama de 
liberalismo. No Brasil, nos anos recentes, 
após o chamado regime militar, tem 
havido profundos questionamentos sobre 
os modelos sociais desejados e tais 
reflexões também têm levado a Igreja a 
uma revisão da sua teologia quanto à sua 
atuação social e missionária, o que é bom, 
pois tal área do saber cristão ainda carece 
de orientação por parte da Igreja para uma 
prática bíblica sensível à nossa realidade 
latino-americana.

Como cristãos, devemos afirmar que a 
verdadeira religião também se manifesta 
numa sensibilidade espiritual para com 
aqueles que estão carentes e se 
encontram precariamente assistidos 
pelas suas respectivas estruturas sociais 
(como os órfãos e viúvas nos dias 
bíblicos, conforme Tiago 1.27). Sendo 
assim, o fato de que nosso subcontinente 
latino-americano apresenta elevadís-
simos índices de desigualdade social, nos 
impõe perceber que não nos basta 
apenas professarmos comodamente uma 
fé teologicamente correta. Precisamos, 
como cristãos latinos, evidenciar nossa fé 
de maneira prática e interferir, na nossa 
esfera de atuação, nesse quadro 
medonho em que vivem muitas
pessoas (Tg 2.18), com isso confir-
mando que temos um novo coração, 
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mais sensível e atuante, pronto para 
socorrer os que estão carentes em nosso 
meio.

Não devemos reduzir a piedade cristã a 
uma conduta egoísta, como se não 
tivéssemos nenhuma responsabilidade 
para com os desassistidos em nosso 
meio, mobilizando nossos corações para 
nos dirigirmos às pessoas, procurando 
ajudá-las a saírem daquele estado de 
miséria no qual se encontram. Em 
circunstâncias assim, quais seriam as 
boas obras para as quais Deus nos 
preparou de antemão para que 
andássemos nelas (Ef 2.10)?

Temos responsabilidades cristãs diante 
desta realidade, diante das graves 
diferenças socioeconômicas presentes 
em nossa sociedade latino-americana. 
Não se trata de prestarmos um mero 
assistencialismo, pois o mesmo não ajuda 
as pessoas a saírem dos seu estado de 
miséria e dependência exclusiva dos 
auxílios, sejam de iniciativa individual, de 
pessoas ou instituições, ou governa-
mentais. Não se trata apenas de comida, 
mas também de atenção, paciência, 
capacitação, oportunidades e outros 
recursos que lhes possibilitem sair da 
situação de carência extrema na qual se 
encontram; estas são as obras a serem 
praticadas em circunstâncias que 
demandam a ação prática dos cristãos, 
como evidências de uma verdadeira fé. É 
preciso que socorramos essas pessoas e 
que especialmente as ajudemos a 
superarem as barreiras que se levantam 
entre elas e os acessos aos recursos que 
lhes proporcionarão uma melhor 
perspectiva de vida com consequências 
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positivas em suas condições de 
sobrevivência e responsabilidades 
pessoais.

A carência destas pessoas é um campo 
de atuação para a Igreja Cristã, não 
apenas institucionalmente, mas também 
na vocação social dos crentes em Cristo, 
que ao atuarem como agentes do bem 
c o m u m  e s t a r ã o  e v i d e n c i a n d o  
concretamente que a graça de Deus não 
lhe foi manifesta apenas para a redenção 
da sua alma, mas também para 
manifestar a glória de Deus através de 
atitudes concretas (Tt 1.16; 2.14; 3.8). 

O episódio do encontro de Zaqueu com 
Cristo nos ensina que quando a soberana 
graça providencia um encontro salvador 
de um pecador com o Filho de Deus, a fé 
salvadora decorrente deste encontro se 
manifesta ao menos na sincera 

d ispos ição  de  dar -se  a  ou t ros  
(Lc 19.8-10).

Portanto,  nós cr istãos devemos 
e v i d e n c i a r  o  s e g u n d o  g r a n d e  
mandamento, de amor ao próximo, 
especialmente através de atos de 
dedicação e cuidado, ou seja, amor de 
fato e de verdade, e não apenas de 
palavra (1Jo 3.18), pois assim como Deus 
fez, nós também devemos provar o 
verdadeiro amor através de atos de 
sacrifício em benefício daqueles a quem 
afirmamos amar (Jo 3.16; 1Jo 3.16). 

Que Deus nos ajude a compartilharmos 
em amor a graça que temos recebido da 
parte de Deus através de Cristo Jesus.

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Se, com a tua boca, confessares 
Jesus como Senhor e, em teu 
coração,  creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás 
salvo.”  (Carta do Apóstolo de Paulo 
aos Romanos, cap.10, verso 9)

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às 14h30min: 
Departamento Responsável: 
Rosa Ziller

Reunião Executiva
Ocorrerá juntamente com a Reunião 
de Oração. Contamos com todas as 
Relatoras e Diretoria, para tratarmos 
de assuntos importantes da nossa 
Sociedade.

Homenagem aos Avós

No dia 26 de julho comemoramos o 
Dia dos Avós. Queremos demonstrar 
nosso amor e carinho a vocês, avós, 
pessoas tão importantes em nossas 
vidas.

"Cada ruga tua representa uma 
história. E são tantas… Quantas 
experiências… Quantas histórias para 
contar… Quantos conselhos para 
dar… Quanta paciência para nos 
suportar… Esquecem a sua vida, para 
viverem a nossa. Sempre cheias de 
atenção, de carinho, de amor. Você é o 
meio termo… O equilíbrio… A palavra 
de esperança.
O colo que aninha; O ombro que 
apesar de cansado apoia; O olhar de 
complacência; O  oásis  da segurança
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que aplaca a sede e alimenta o corpo. 
Vocês são tudo de bom e de belo, 
meus  avós queridos”. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Carlos Galvão, José L. 
Espeschit, João, Natanias, José 
Maria, Thiago Bryan e Marco Vince
Segunda-feira:  Alysson Bomfá
Quinta-feira:  Armando Melillo
Sexta-feira:  Bruno Cabaleiro
Sábado: Cláudio Murilo e Emerson 
Ávila

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 

Nos domingos 21 e 28/07, como em 
todos os anos no período de férias 
escolares, acontece em nossa Igreja a 
Escola Bíblica de Férias para adultos. 
As classes de Escola Dominical, a 
partir da União Presbiteriana de 
Adolescentes (UPA), se reúnem no 
Templo para estudar temas de grande 
relevância em nossa caminhada 
cristã.
No referido período o Rev. Edson e o 
Rev. Raimundo estarão ministrando 
aulas sobre o tema “Responsabilidade 
Pactual”. Dentro desta temática 
conscientizaremos os pais quanto a 
necessidade de prepararem seus 
filhos acima de 10 anos para a pública 
Prof issão de Fé,  bem como 
conduzirem suas casas no temor do 
SENHOR. Esta é uma responsa-
bilidade pactual.  
Oremos e participemos!

FÉRIAS E ATENDIMENTO 
PASTORAL

O Rev. Edson está gozando oito dias 
de férias (23 a 30/07) e o Rev. Rogério 
goza de quinze dias de férias desde o 
último dia 16/07. O Rev. Raimundo e o 
Rev. Élcio atendem às necessidades 
pastorais da Igreja nesse período. 
Oremos em favor de nossos Pastores. 

HOMENAGEM AO INSTITUTO 
PRESBITERIANO GAMMOM

Desde suas origens até os dias de 
hoje, o pioneirismo tem sido um dos 
elementos distintivos do Instituto 
Presbi ter iano Gammon. Seus 
f u n d a d o r e s  t r o u x e r a m  u m a  
concepção de ensino voltada não 
somente para a ver tente do 
conhecimento acadêmico, mas 
também para a formação de valores, 
principalmente aqueles relacionados 
à ética cristã reformada como 
respeito, solidariedade e reconhe-
cimento de Deus como o autor da 
nossa vida e soberano sobre todas as 
coisas.

Em virtude dos 150 anos de fundação 
do Instituto, a serem completados no 
p r ó x i m o  m ê s  d e  a g o s t o ,  e  
reconhecendo sua importante 
contribuição para a sociedade 
mineira, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais homenageará 
o Gammon no próximo dia 5 de 
agosto, às 20h. A Direção do Instituto 
compartilha conosco esta alegria e 
convida nossa Igreja para a referida 
solenidade. A Glória seja dada ao 
SENHOR! 



JULHO ACAMPAMENTO DE 
INVERNO 2019  

Os meses de janeiro e julho são especiais em nosso Acampamento Ebenézer, 
afinal, são meses em que realizamos as temporadas de acampamento. 
Crianças, juvenis, adolescentes e jovens que nos auxiliam, Orientadores, enfim, 
toda a Igreja se envolve nas temporadas no intuito de evidenciar a união fraterna 
e a colaboração tão necessária para que as temporadas transcorram bem e 
promovam o crescimento espiritual de todos aqueles que participam destes 
momentos especiais em nosso Acampamento. Há 45 anos, desde 1974, o 
Acampamento Ebenézer abre as portas para receber e abençoar o povo de 
Deus que ali se refugia em retiro espiritual. 

Nossa gratidão ao casal Rev. Giovan e Elaine Casteluber e ao Rev. Charley 
Fernandes, Preletores das temporadas de acampamento da União das Crianças 
Presbiterianas (UCP), União Presbiteriana de Juvenis (UPJ) e União 
Presbiteriana de Adolescentes (UPA) neste mês de julho. O SENHOR abençoou 
nossas crianças, juvenis e adolescentes de maneira copiosas. A Palavra foi 
semeada através de seus servos e como ela não volta vazia, certamente 
produzirá frutos nos corações de todos. Que Deus abençoe e recompense os 
queridos irmãos usados poderosamente por Deus em nosso meio. 

Na semana passada foi a vez da União Presbiteriana de Adolescentes (UPA) se 
reunir no Acampamento Ebenézer. Retornam com aprendizado da palavra e 
comunhão da convivência que certamente glorificará a Deus.
Louvamos a Deus pela vida do Rev. Élcio, sua esposa Gleiciane e demais 
Orientadores que atuaram com amor e desprendimento ímpar nesta semana no 
cuidado para com nossos adolescentes. Que Deus os renove e os abençoe!
Hoje à noite, por ocasião do Culto Vespertino, teremos um momento de   
testemunho dos momentos vividos por todos naqueles dias.

CLASSE DE CATECÚMENOS 
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA  

Para aqueles que tem frequentado a nossa Igreja e desejam se tornar membros 
comungantes dela, 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 as 
origens da IPB (desde a Reforma Protestante do século XVI), forma de governo, 
forma de culto, convicções doutrinárias, enfim, nossa identidade como Igreja de 
Cristo.  A Classe de Catecúmenos é o meio pelo qual você poderá fazer parte do 
Rol de Membros de nossa Igreja.  Aos interessados em participar da Classe neste 
semestre, informamos que a mesma teve início e que para frequentá-la não é 
necessária inscrição prévia. Você que deseja participar do Curso, dirija-se à Sala 
301 (3º andar), no horário da Escola Dominical (9h). 
Aguardamos por você com muita alegria!
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4º DOMINGO DE JULHO 
DIA NACIONAL DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO

A União Presbiteriana de Adolescentes (UPA) nasceu em julho de 1967 na Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro, fruto do esforço de D. Dorcas Araújo Machado, 
sensibilizada ao ver os adolescentes na Igreja sem uma atividade específica e 
direcionada. Rapidamente outras Igrejas acompanharam a ideia e logo a UPA já 
estava em vários estados do Brasil. Em 1986 o Supremo Concilio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (SC-IPB) nomeou o primeiro Secretário Geral do Trabalho 
com os Adolescentes, Pb. Ozael Agostinho Quaresma. Desde então, nossa 
denominação sempre destinou atenção especial a esse precioso trabalho.

São objetivos específicos de uma Sociedade Interna cooperar com a Igreja, como 
parte integrante da mesma e servir a Deus e ao próximo em todas as suas 
atividades, promovendo a plena integração de seus membros, incentivando o 
cultivo sadio de atividades espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, 
artísticas, sociais e desportivas e promovendo uma convivência salutar com os 
outros departamentos e organizações da Igreja. Por isso chamamos as 
Sociedades Internas de “Forças de Integração”. A sociedade interna não pode ser 
um “fim em si mesma”, mas ela deve cooperar com a Igreja como um todo, 
participando da vida da Igreja e buscando a unidade do Corpo de Cristo, visando a 
Glória de Deus e o bem do próximo.  

No que diz respeito à UPA, devemos olhar para os nossos adolescentes com muito 
amor, nos dispondo sempre em ajudá-los, procurando compreender o universo 
deles, porém, nunca abrindo mão dos princípios da Santa Palavra,  a fim de que, 
juntos, vivamos como integrantes de um mesmo corpo, a Igreja de Cristo, coluna e 
baluarte da verdade (1 Tm 3.15).  O desafio do SENHOR para cada adolescente é o 
mesmo para todo membro da Igreja, ou seja, pregar o Evangelho e testemunhar de 
Jesus fazendo a diferença onde quer que o Senhor coloque cada adolescente do 
seu rebanho.  Neste mundo dominado pela visão pós-moderna que enfatiza o 
relativismo moral, a licenciosidade de pensamentos, liberdade para pecar, a Igreja 
de Cristo encontra na sociedade um de seus maiores desafios que é o de ser “sal da 
terra e luz do mundo”.

Na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH) temos uma UPA 
atuante, graças a Deus. Adolescentes comprometidos com o SENHOR realizam 
atividades ininterruptas para a Honra e a Glória do Criador e Mantenedor de nossas 
vidas. Como prova desta preciosa atuação, podemos citar nosso acampamento de 
adolescentes que, por sinal, aconteceu nesta quarta semana de julho. 

Hoje, por ocasião do Culto Vespertino, teremos um momento de gratidão a Deus, 
celebrando na presença do SENHOR o aniversário de nossa UPA. Louvamos a 
Deus pela vida de todos os sócios, Diretoria, do Pastor Rev. Élcio e sua esposa 
Gleici, e Orientadores que os acompanham. Que Deus revista a todos de graça e 
misericórdia no trabalho com os nossos adolescentes. A DEUS Toda Honra e 
Glória! 
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ANIVERSARIANTES 

28/07
    Alessandra Leitão Zorzin 

    Didison dos Reis 
    Glaucimar Rickli Duarte Séllos 
    Mirianlene Oliveira Marcelino 

    Samara dos Santos Silva
    

29/07
    José Geraldo Barreto Filho 

    
30/07

    Flávio Antônio Lopes Lourenço 
    Júnia Soares Nogueira Chagas 

    Milca Batista 

31/07
    Flávio Dutra Doehler 

    Marco Aurélio Laguárdia 
    Patricia Mesquita Nunes 

    
01/08

    Marco Antonio Xambre de Oliveira Santos 

02/08
    Alexander de Castro Bottaro 

    Alice Oliveira dos Reis
    Daniel Carneiro Rocha 

    Elizabeth Machado de Faria 
    Filipe Pereira Rodrigues 

03/08
    Miriam Cristina de Oliveira 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 
Bairro Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às 
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 
19h30min

Congregação Redenção 
Parceria Nossa Missão e 
IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180  
Bairro Providência - Belo Horizonte
Domingo: Culto às 17h

Plantação de Igreja 
Cidade de Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57, 
Bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às 
19h30min. Quarta-feira: Estudo 
Bíblico – 19h30min

Plantação de Igreja 
Cidade de Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais 
– JMN - Rua Palmital, 270 – Centro  
Bom Despacho - MG

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Marco Antônio
Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Sem. W. Judson Fialho
4º ano no Seminário / Congregação 
Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20min - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do 
mês 

Segunda-feira: 19h30min Reunião de 
oração

Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h Reunião de oração no 
salão João Calvino

Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23


