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MENSAGEM PASTORAL

IMPOSSÍVEL PARA OS HOMENS, POSSÍVEL PARA DEUS

“O ser humano não pode humilharse completamente enquanto não
souber que sua salvação em nada
depende de suas forças, desígnios,
esforços, vontade e obras, mas
totalmente do arbítrio, vontade e
obra de um outro, a saber, tãosomente de Deus [...]. Quem não
duvida absolutamente que tudo
depende da vontade de Deus, este
se desespera inteiramente em
relação a si mesmo, nada escolhe,
e, sim, espera confiante que Deus
opere, este está debaixo da graça,
de modo que será salvo.” (Martinho
Lutero, Obras Selecionadas Vol. 4,
Concórdia Editora Ltda).
Em nossa época, o avanço da
humanidade nas mais diversas
áreas do conhecimento, aliado ao
pragmatismo, propiciam um
campo fértil para as doutrinas
pelagianas, aquelas que defendem a
autonomia da vontade do homem.
Uma das ideias que se infiltrou no
evangelicalismo é que uma decisão
genuína por Cristo pode ser obtida
pelo uso correto de determinados
métodos. Neste sentido, várias
comunidades evangélicas têm se
tornado presas fáceis dos
movimentos de crescimento de
Igreja e de métodos empresariais,
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partindo do pressuposto que o ato
de vir a Cristo é fruto da decisão de
um ser humano cuja vontade é livre.
Em seu livro “The Gospel According
to the Apostles”, John MacArhur
afirma que o “decisionismo” e a
“crença fácil” são as duas falácias
que “maculam muito do que é
chamado de evangelismo no
cristianismo contemporâneo”.
Segundo ele, “decisionismo é a
ideia de que a salvação eterna pode
ser assegurada pelo movimento
próprio do pecador em direção a
Cristo. Uma 'decisão por Cristo' é
normalmente significada por
algum ato físico ou verbal – o
levantar de mãos, andar no
corredor, repetir uma oração,
preencher uma ficha, recitar uma
promessa, ou algo similar [...] O
'momento da decisão' se torna a
base da segurança da pessoa” (The
Gospel According to the Apostles,
Grace to India, 2003).
Quanto à “crença fácil”, trata-se da
ideia de que a fé é iniciativa de uma
vontade autônoma do homem e
nesse sentido MacArthur afirma na
mesma obra que “em seu âmago, a
crença fácil é uma má
compreensão do grau de

profundidade da pecaminosidade
humana”.
Ele corretamente aponta para o fato
de que o ato de crer não é fácil e nem
difícil, antes, é impossível ao
homem caído (Leia João 6.44,65;
Mateus 19.26).
É exatamente essa a realidade atual
que muitos teólogos conceituados
denunciam. Em um de seus artigos,
o Dr. R. C. Sproul, eminente Pastor
e Apologista presbiteriano, afirma
que, “no século XVI, o termo
'evangélico' entrou em
proeminência como uma descrição
da Igreja protestante.
Em muitos casos, os termos
'evangélico' e 'protestante' foram
utilizados de maneira
intercambiável. Hoje, aquele uso
sinonímico dos adjetivos já não
mais funciona com precisão
alguma. Protestantes históricos
esqueceram do que eles estavam
protestando no século XVI” (The
Perils Facing The Evangelical
Church, disponível em
http://www.ligonier.org/learn/art
icles/perils-facing-evangelicalchurch, acesso em 21/07/2021).
No arcabouço teológico da Reforma
Protestante prevaleciam as
doutrinas da graça sob os moldes
agostinianos. Entretanto, o que
muitos observam hoje é que o

cristianismo popular de nossos dias
tem traços claros do pelagianismo.
Em seu livro “Cristianismo Sem
Cristo: O Evangelho Alternativo da
Igreja Atual” (Ed. Cultura Cristã,
São Paulo, 2010), o Dr. Michael
Horton conclui que a ênfase atual
da maior parte das Igrejas
evangélicas não é o que Cristo
realizou objetivamente por nós na
história. Antes, o foco agora parece
ser nossa pessoa e nossas
atividades.
Por isso, verificamos que a maioria
das pregações proferidas de
púlpitos evangélicos são de cunho
moralista e na maioria das vezes
ouvimos “faça mais, esforce-se
mais”. Horton nos lembra que “o
que distingue o cristianismo, em
sua essência, não é seu código
moral, e sim sua história”. O que
ele quer dizer é que o cristianismo
diz respeito primariamente ao que
Deus realizou de forma objetiva na
história por meio de Cristo a fim de
nos salvar.
Que Deus nos conceda a bênção de
guardar e defender as genuínas
boas novas (Jd 1.3) e a desviar os
olhos de nós mesmos para aquele
que é o único Autor e Consumador
da nossa fé, JESUS (Hb 12.2a).
Rev. Marco Antônio
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
4º domingo de julho, DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO

26/07, DIA DOS AVÓS
Queridas avós e queridos avôs, recebam nossos parabéns!
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AGENDA E LEMBRETES DA SEMANA
Reunião de oração virtual
27/07, terça-feira: Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo.
Reunião Presencial da Comissão Executiva
27/07, terça-feira, 15h, na Sala da SAF
Lembrem-se de trazer as doações para o Bazar “Evangelizar faz bem”, em
prol do Projeto Panamá.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 25/07: Rodrigo Pitta, Ariel Augusto, Frederico Porto, Valter Lopes, Luiz
Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro.
Reunião de Oração, segunda-feira, 26/07: João
Estudo Bíblico, quinta-feira, 29/07: José L. Espeschit
Sexta Jovem, 30/07: Luiz Neto
Sábado, 31/07: José Maria e Marco Vince
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a
seguir os horários das Reuniões de Oração.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30, no templo.
Para a reunião virtual, 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS
Às 7h dos sábados, os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de Reunião de Oração,
através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder pelos enfermos e enlutados, pela
Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo avanço do reino de Deus e pela erradicação da
pandemia, entre diversos motivos. “Orai sem cessar”.
QUINTA-FEIRA, ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO: NOVA SÉRIE
Nos estudos bíblicos das noites de quinta-feira, o Rev. Raimundo Montenegro conduz uma
nova série de estudos bíblicos, intitulada “Cristianismo Reformacional”. Participe dos
estudos comparecendo ao templo ou assistindo pelo canal da Igreja no YouTube, às 19h30
das quintas-feiras.
Aguardamos você e seus convidados. Ore, divulgue, participe.
4º DOMINGO DE JULHO
DNA: 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. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunido em 1986,
nomeou o primeiro Secretário Geral do Trabalho com os Adolescentes, o Pb. Ozael
Agostinho Quaresma. Desde então nossa denominação sempre destinou atenção especial a
esse público tão precioso na Igreja.
Em nossa Igreja, temos uma UPA atuante, com adolescentes comprometidos com o
SENHOR realizando atividades ininterruptas para a Honra e a Glória do Criador e
Mantenedor de nossas vidas e hoje, por ocasião do Culto Vespertino, destinaremos um
momento de gratidão, celebrando na presença do SENHOR o aniversário de nossa UPA.
Louvamos a Deus pela vida de todos os Sócios, da Diretoria, do Rev. Élcio e sua esposa
Gleiciane e dos Orientadores que os auxiliam, rogando 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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GOTAS DE DOUTRINA
“DOS JURAMENTOS LEGAIS E DOS VOTOS”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXII
I. O Juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em
ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que
assevera ou promete; pelo juramento ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a
verdade ou falsidade do que jura.
II. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará
com todo o santo temor e reverência; jurar, pois, falsa ou temerariamente por este
glorioso e tremendo nome ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e
abominável, contudo, como em assuntos de gravidade e importância o juramento é
autorizado pela Palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho, o
juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a
tais assuntos.
III. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de
ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido,
obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por
aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar
juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela
autoridade legal.
IV. O juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem
equívoco ou restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com
referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com
prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis.
V. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório; deve ser feito com o
mesmo cuidado religioso e cumprindo com igual fidelidade.
VI. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus; para que seja
aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em
reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto
obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até
onde ou quando elas conduzirem a esses deveres.
VII. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na Palavra de Deus
ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não
está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de
Deus; por isso os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo,
pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição,
não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve
embaraçar-se.
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SERMÕES EM HABACUQUE: DO CLAMOR AO LOUVOR
O teólogo Gerard Van Groningen chama Habacuque de “o profeta-filósofo”,
porque sua profecia expressa uma preocupação a respeito do problema da
maldade reinante em Jerusalém e Judá na época do Profeta, bem como com o
aparente silêncio do SENHOR. Ele então clama e quando Deus o responde,
revelando seu plano de usar os babilônios como vara de julgamento sobre Judá
(babilônios que tinham comportamento mais ímpio ainda que o povo do
Profeta) seus problemas e espanto se intensificam. Afinal, como pode o Deus
Santo e reto usar um instrumento vil para punir o povo do Seu Pacto?
Jamais devemos nos esquecer que muitas vezes a maneira de Deus agir é
incompreensível ao nosso falho entendimento. No entanto, ao estudarmos o
livro do Profeta Habacuque, é possível observar que ele aprendeu uma
importante lição: por causa de nossa fragilidade e limitação, nem sempre
entendemos os caminhos de Deus, mas podemos e devemos estar certos de que
o SENHOR nos ama, está no controle de tudo, e por isso podemos sempre
confiar nele pois, independente das circunstâncias, das gerações, dos tempos
ou épocas “o justo viverá por sua fé”.
Convidamos você a acompanhar a exposição do Profeta Menor Habacuque,
feita pelo Rev. Edson. Neste domingo, mercê de Deus, teremos a exposição do
sexto sermão da série, em Hc 2.6-20.
Lembramos que você poderá assistir os sermões anteriores quando quiser, já
que estão disponíveis na playlist do canal da Igreja no youtube.
Participe conosco desses momentos de crescimento espiritual na Palavra.

DISQUE PAZ
Uma palavra amiga para todos as horas da vida
O “Disque Paz” é um serviço de mensagens telefônicas, criado
especialmente para levar a Palavra de Deus a todos os que estiverem
angustiados, tristes ou abatidos e àqueles que estão alegres, afinal a Palavra
nos alimenta em todos os momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga,
informe-lhe desse atendimento em nossa Igreja. Ligue (31) 3209-8888,
ouça a Palavra de Deus e seja abençoado.
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FÉRIAS PASTORAIS
O Rev. Edson estará de férias de 26/07 a 02/08. Que Deus o abençoe junto à sua
querida família nestes momentos de descanso. Os demais Pastores atenderão às
necessidades da Igreja naquele período.
Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias.
ANIVERSÁRIO DE NOSSA AMADA IGREJA
Para colocar na agenda!
“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres.”
(Sl 126.3)
Os cultos a Deus em gratidão pelo 109º aniversário de nossa querida Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, mercê de Deus, acontecerão nos dias 27, 28 e 29/08,
com a presença dos Preletores Rev. Roberto Brasileiro, Presidente do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil no dia 27 e Rev. Leandro Lima, Pastor Titular
da IP de Santo Amaro, São Paulo Capital, nos dias 28 e 29.
Coloquemos estes momentos em oração, na presença do SENHOR, desde agora.

ESCOLA DOMINICAL (ED)
A Superintendência da ED, juntamente com a equipe de professores,
continua analisando a forma mais adequada para o retorno das aulas
presenciais e enquanto Deus não nos concede este momento tão aguardado,
outras providências têm sido tomadas com relação à ED.
Assim, o Superintendente, Pb. Marco Paiva, esteve reunido com os Pastores
tratando da continuidade das aulas de Apologética, cujo resultado, graças a
Deus, tem sido muito gratificante. Entendemos que defender a Fé não é
deleite ou vaidade intelectual, e sim uma tarefa sublime, deixada por Deus
aos seus servos (Jd 3). Por isso continuaremos ministrando os temas da
Apologética Clássica, Apologética Missional e Apologética Aplicada. Damos
especial atenção à esta classe não só pelo tema tratado, mas porque será a
classe que acolherá grande número de alunos quando da implantação do
período semipresencial, uma vez que, sendo ministrada no templo,
permitirá acolher um número de maior de irmãos.
Até lá, continuemos com nossas aulas virtuais aguardando o retorno à
normalidade das atividades da ED, em oração.
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR!
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Sl
116.15
Registramos o passamento de nosso querido irmão Murilo
José França, aos 88 anos, chamado à presença do SENHOR no
sábado, 17/07.
Nosso irmão estava bastante fragilizado nos últimos meses e
aprouve ao SENHOR chamá-lo ao descanso eterno. Ficam as
lembranças de um servo do SENHOR muito gentil,
carismático, que tinha estampado em seu rosto um sorriso
fácil, comum aos santos. Viveu 57 anos de casamento com
nossa querida irmã D. Ieda, constituindo uma abençoada
família, com muito companheirismo, respeito, dedicação
familiar, e acima de tudo fé no SENHOR Jesus. Além de D. Ieda, deixa dois filhos, Flávio e
Wagner, dois netos Diego e Marcelo, duas noras Flávia e Suzana.
O velório e sepultamento ocorreram domingo passado, no Cemitério Belo Vale em Santa
Luzia.
À querida Ieda, aos filhos, netos, noras e demais familiares, expressamos nossos mais
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor, doador e mantenedor da vida, que console seus
corações com o bálsamo do Espírito Santo.

LITURGIA DOS CULTOS
LEITURA DO CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
O Catecismo Maior de Westminster (CMW), juntamente com a Confissão de Fé de
Westminster e o Breve Catecismo, compõem os Símbolos de Fé das Igrejas Presbiterianas
ao redor do mundo.
O Catecismo Maior foi formulado no Séc. XVII, na famosa Assembleia de Westminster,
onde homens notáveis, separados por Deus, laboraram na luta contra o erro. Convocados
pelo Parlamento, 121 teólogos se reuniram em Londres, na Abadia de Westminster, de
julho de 1643 até o início de 1649 e definiram a doutrina da Igreja, em oposição ao
arminianismo. Contendo 196 perguntas e respostas, o CMW é considerado uma obraprima teológica por sua estrutura harmoniosa, instrução condensada e abrangente e
expressão lúcida e vigorosa das doutrinas da Santa Palavra. Devido à sua importância e
grande utilidade para a vida cristã, a partir deste domingo as perguntas e respostas do
Catecismo Maior farão parte da Liturgia dos Cultos, para que, de maneira didática,
recordemos as verdades essenciais contidas neste valioso documento.
Nosso desejo é que esta obra, que influenciou e continua influenciando positivamente o
coração de milhares de cristãos no decorrer da história da Igreja de Cristo, nos auxilie no
desenvolvimento de nossa salvação com temor e tremor (Fp 2.12). Amém!
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FAMÍLIA MONTENEGRO: PROJETO PANAMÁ
“Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a
ignorantes. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois
sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de mim se não pregar o
evangelho” (Rm 1.14, 1Co 9.16).
A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT) e o Conselho
aprovaram o Projeto Panamá, para reenvio do Rev. Raimundo e família ao
campo missionário naquele país da América Central. O Conselho também
aprovou a participação financeira da PIPBH em cerca de 40% do custo total
do Projeto. A APMT autoriza o Missionário a ir para o Campo somente
quando este consegue pelo menos 70% do valor do Projeto. Neste segundo
semestre, o Rev. Raimundo, com as nossas orações e apoio, buscará
completar os valores restantes através de parcerias missionárias para que,
no início de 2022, a família possa se mudar para o Panamá.
Nosso Conselho também aprovou a participação dos irmãos de nossa Igreja
no sustento do Projeto, de forma individual, cujo início da arrecadação das
ofertas para este fim será divulgado oportunamente. Não obstante
perdermos a presença física do Rev. Raimundo e família no trabalho em
nossa Igreja, nos alegramos em reconhecer a vocação dada por Deus ao
nosso querido irmão e seu preparo para o trabalho missionário
transcultural.
A convicção de que somos devedores do Evangelho (Rm 1.14-15) nos faz
olhar para a Seara do SENHOR, contemplar os campos que branquejam
para ceifa e os trabalhadores que são poucos. Por isso, rogamos ao SENHOR
que continue enviando trabalhadores para a sua Seara (Mc 10.37-38,
Jo 4.35).

REV. RAIMUNDO NA IP CENTRAL DE CONTAGEM
Na noite deste domingo, mercê divina, o Rev. Raimundo e sua família
participarão de uma Conferência Missionária na IP Central de Contagem.
Oremos por estas ocasiões importantes para a edificação da Igreja no tema
das Missões e pela divulgação do Projeto Panamá com vistas à consolidação
das etapas para o envio da família Montenegro ao campo transcultural.
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ANIVERSARIANTES

26/07
Nayara Louise Duncan Cardoso

27/07
Laura Nicoli Lopes

28/07
Alessandra Leitão Zorzin
Didison dos Reis
Glaucimar Rickli Duarte Séllos
Mirianlene Oliveira Marcelino

29/07
José Geraldo Barreto Filho

30/07
Flávio Antônio Lopes Lourenço
Júnia Soares Nogueira Chagas
Milca Batista
Tamara Miranda de Azevedo

31/07
Marco Aurélio Laguárdia
Patricia Mesquita Nunes
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