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MENSAGEM PASTORAL  

No decorrer destes dois mil anos de 
cristianismo, a Igreja tem passado por 
todas as calamidades que este planeta 
sofreu. Pode-se enumerar muitas delas: 
guerras, terremotos, pandemias e outras 
vicissitudes, que ceifaram milhões de 
vidas. 

A Igreja, instituída por Cristo, apesar de 
estar inserida neste contexto e sofrer as 
consequências dessas tragédias, tem-se 
mantido de pé e assim permanecerá até o 
momento do encontro definitivo com o 
Senhor.

O fundamento desta certeza está nas 
grandes promessas de Deus em favor da 
Igreja, registradas nas Escrituras 
Sagradas, e que passo a enumerar: 

A) A promessa de Cristo em retornar para 
buscar sua Igreja; 

B) A afirmação de Cristo, na confissão de 
Pedro, de que as portas do inferno não 
iriam prevalecer sobre a Igreja; 

C) O fato de Deus, mesmo nos momentos 
mais terríveis de perseguições, opressões e 
mortes, sempre ter reservado um 
remanescente fiel (Jr 50.20).

Nos momentos mais obscuros da Igreja, 
quando sua luz parecia apagar-se, a santa 
providência se manifestava levantando 
um grupo, levantando uma voz fiel, que 
não deixava a chama cristã esvair-se. Isso 
aconteceu entre os anos 1100 e 1200 d.C., 
q u a n d o  D e u s  l e v a n t o u  u m  r i c o  
comerciante de Lyon, na França, Pedro 
Valdo, que liderou o movimento chamado 

SOBRE ESTA PEDRA EDIFICAREI MINHA IGREJA (Mt 16.13-20)
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Valdense, mantido até hoje na chamada 
Igreja dos Valdenses. 

Aconteceu também com os chamados pré-
reformadores como John Wicliffe (1325-
1384), John Huss (1372-1415) e o padre 
Jerônimo Savonarola (1452-1498), entre 
outros de menor expressão, mas não 
menos importantes, culminando no 
movimento de maior expressão, a 
Reforma Protestante do Século XVI.

Na confissão de Pedro (Mt 16.13-20), 
Jesus deixou claro que as portas do inferno 
não prevaleceriam contra a Igreja e 
segundo Paulo, na carta aos Efésios, 
capítulo 2.19ss, a Igreja foi edificada sobre 
o fundamento dos Apóstolos, “sendo ele 
mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular”, 
que sustenta todo o edifício. 

Ao referir-se a Pedro como pedra sobre a 
qual edificaria a Igreja, Jesus estava 
simplesmente dizendo que através de 
Pedro, destacado entre os Apóstolos, a 
Igreja, a doutrina cristã, seria conhecida 
do mundo. Foi por isso que, através de 
Pedro, o evangelho foi conhecido pelos 
judeus (Atos 2) pelos Samaritanos (Atos 
8.14 ss) e pelos gentios (Atos 10).

Mas Jesus é a pedra angular que sustenta 
as pedras vivas que foram os Apóstolos e 
são todos os que creem. Esta pedra angular 
foi colocada por Deus e é chamada por Ele 

de “eleita e preciosa; e quem nela crer não 

será, de modo algum, envergonhado” 
(1Pedro 2.6). Portanto, para nós que 
cremos, esta pedra é a pedra preciosa por 
excelência, mas, infelizmente, para 
muitos, será pedra de tropeço.
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Irmãos, a promessa divina é que a Igreja, 
independente das circunstâncias, por 
piores que sejam, ficará sempre de pé. A 
Igreja poderá sofrer abalos, como sempre 
sofreu, mas sua força não está nela mesma 
e sim na Rocha de esquina, na Rocha 
angular eleita, preciosa, vitoriosa e 
ressurreta, o nosso Salvador Jesus Cristo, 
Rei dos Reis, Senhor dos senhores.

Quer venham leis injustas, quer venha o 
cerceamento da liberdade, quer venham 
perseguições ou qualquer outro vento 
contrário, a Igreja ficará firme, pois está 
assentada sobre a Rocha, e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela. 
Amém!

Rev. Rogério William Bussinger   

SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
  

1. REUNIÃO COMISSÃO EXECUTIVA, 19/1, 15 h
Contamos com as irmãs da Diretoria, Coordenadoras de Departamentos e 
Secretarias para nossa primeira reunião, neste novo ano. Aguarde o envio do 
link para  uso do aplicativo Zoom.  Sua presença é muito importante.

2. REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 19/1
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo. 
“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem 
do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o 
Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão 
estabelecidos.” (Pv 16.1-3)

Principais motivos de oração
- Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os 
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
- Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e 
suas respectivas famílias), pela Direção dos nossos Seminários e pelos 
Seminaristas;
- Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola 
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
- Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
- Pelos nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de 
oracão);
- Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé; 
- Pelos enfermos e enlutados; 
- Pelos profissionais da área da saúde;
- Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia.
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MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:

DEUS ESCUTA NOSSAS ORAÇÕES?
“Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua 
graça.” (Sl 66.20)

Sim. Deus escolheu agir por meio das orações do seu povo. Porque Ele escuta 
nossas orações, nenhuma coisa é impossível, pois para Deus não há impossíveis 
e Ele pode fazer tudo em resposta às orações dos seus eleitos e “infinitamente 
mais que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera 
em nós” (Ef 3.20). Comprovamos na Palavra de Deus que quando o povo de 
Deus orou no cativeiro, Deus ouviu e o livrou; quando oraram no deserto, Deus 
converteu o mar em terra seca; sempre que o povo de Deus orou, os inimigos 
foram derrotados. Os poderosos feitos de Deus na terra são resultado das 
orações do seu povo. Portanto, “a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, 
por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!” (Ef  3:21). 

Amada irmã, Deus escuta o seu clamor. Derrame-se diante dele e faça prova de 
seu amor e poder, pois Deus tem sempre o melhor para nós e sua vontade é boa, 
perfeita e agradável (Rm 12.2).

(Adaptado de Leila Judite dos Santos Reis, “SAF em Revista”, Ano 62, 1o. 
Trimestre/2016, pág. 12)
Com gratidão, 
Rosane Arumaa – Presidente

ESCOLA DOMINICAL VIRTUAL

  
Todos os domingos, de 9h às 10h, temos aulas da Escola Dominical (ED) 
ministradas pelo Rev. Raimundo em seu canal no Youtube. As aulas são exibidas 
no horário da ED. Basta você digitar no Youtube “Raimundo Montenegro” ou 
copiar o link: https://youtube.com/c/RaiMontenegro
Não deixe de acessar e seja abençoado pela Santa e Bendita Palavra de Deus. 

FÉRIAS PASTORAIS   

  
O Rev. Edson está em gozo de férias até o final de janeiro. O Rev. Raimundo 
Montenegro retornou das férias em 15/01, juntando-se aos Revs. Rogério e Élcio 
nas atividades na Igreja neste mês. Oremos em favor de nossos pastores e de suas 
famílias.  

https://www.bibliaonline.com.br/ara/ef/3/21+
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A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR

  
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e 
se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os 
seus pecados e sararei a sua terra.” (2 Cr 7.14)

Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que 
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se 
recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas 
constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos 
outros, e ainda mais, “sem cessar” e 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 será 
observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que 
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos grupos de whatsapp da Igreja 
momentos antes da reunião, por volta de 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 tradicional 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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DISQUE PAZ 

  
“Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus 
constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim;” 
(Sl  32.3,4)

A mão de Deus o calcava firme. O Sentimento de culpa o esmagava. “O meu vigor se 
tornou em sequidão de estio”. Eram evidentes os efeitos que aquela ansiedade 
produzira no corpo. Secou-se a saliva de sua boca – reação natural num estado de 
ansiedade. A consciência culpada leva ao temor, e uma boa consciência leva à 
coragem. Sua consciência estava em ação, acusando-o continuamente do seu 
pecado e ele clamou:  “Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos 
que esmagaste”(versículo 8). Davi derramou seu coração diante de Deus e lhe 
rogou que o purificasse, que o perdoasse e que lhe restaurasse a alegria. A 
verdadeira confissão envolve arrependimento perante Deus e traz alegria pelo fato 
de saber-se perdoado dos pecados confessados. 
“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.” 
(Salmo 32. 1). (Conselheiro Capaz  - Jay E. Adams, pg. 119-120, Editora Fiel, 1970)  

É nesta situação que muitos chegam ao Disque Paz. Tristes, feridos, quebrados, 
precisando de confissão, perdão e paz. O aconselhamento os leva ao 
reconhecimento de seus pecados e à certeza da restauração da sua alegria. Temos 
presenciado esta alegria nos olhos e sorrisos de vários aconselhados e isto nos faz 
louvar e agradecer ao Senhor dizendo: “Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. 
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres.” (Sl 
126, versos 2b-3). 

RELATÓRIO DO DISQUE PAZ EM 2020
Mensagens diárias acessadas pelo telefone do Disque Paz: 13.795
Atendimentos: 169

LITERATURTA DISTRIBUIDA
Cada Dia Natal – 347
Cartões de visitas – 1.000
Panfletos das atividades da Igreja – 270
Bíblias – 3

O nosso Conselho disponibilizou 5.000 “Cada Dia Natal” para os irmãos serem 
bênçãos na vida de seus familiares, amigos e vizinhos e cremos que 4.960 pessoas 
foram abençoadas pela palavra de Deus através daquele material de 
Evangelização.  Oremos pelos frutos.
DISQUEPAZ  3209-8888 – ACONSELHAMENTO  3273-4201. E-mail: 
disquepazbh@gmail.com

mailto:disquepazbh@gmail.com
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ANIVERSARIANTES 

17/01
    Cássio Dutra Tostes 

    José Guilhermino Barbosa Filho 
    Mirian Vilela Ribeiro 

    Walisson Junio de Magalhães Lima 

18/01
    Maria Virgínia Lima 

    Ricardo Ferreira de Assis

19/01
    Ana Clara Figueiredo Sadi
    Carolina Amorim Campos 
    João Pedro Silva Furtado

    Ricardo Medeiros Rodrigues Paschoal 

20/01
    Arthur Barbosa Câmara  
    Eliana Dias dos Santos
    Heitor Raasch Loureiro

21/01
    Amanda Loesch Siqueira

    Cecilia Silva de Abreu Maia
    Maria José Lucas Monteiro da Silva

22/01
    Eliana Marques da Costa de Oliveira

    
23/01

    Paulo Sérgio Laguardia 
    Tiago Fonseca dos Reis 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
1. Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

2. Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano  
Supervisão: Ministério de Missões

3. Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

4. Plantação de Igreja em Pará de 
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

5. Plantação de Igreja em Bom 
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG 
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

7. Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

8. Plantação de Igreja – Bairro 
Bandeirinhas – Betim-MG 
Parceria IP Luz e Vida - Betim 
Supervisão: Ministério de Missões

9. Revitalização  / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG 
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões

11.  Plantação de Igreja em Conceição 
do Mato Dentro-MG 
Parceria IP Guanhães 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular

Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Pastor Auxiliar

Rev. Marco Antônio Lopes da 
Silva
Missionário

DÍZIMOS E OFERTAS 

"Honra ao Senhor com os teus bens e 
com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os 
teus lagares." Pv 3.9-10

CONTAS DA IGREJA

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

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23


