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MENSAGEM PASTORAL  

Quando olhamos para Jesus percebemos 
que a oração era parte essencial da sua 
vida. Imediatamente após o batismo e 
antes de iniciar o seu ministério, Jesus 
passou quarenta dias em jejum e oração 
no deserto conforme nos diz a Escritura 
nos Evangelhos segundo Mateus (4.1), 
Marcos (1.12) e Lucas (4.1). Todo o seu 
ministério foi marcado pela oração e pelo 
jejum. Jesus deixaria a carpintaria, a mãe, 
provavelmente viúva, e os irmãos, para 
dedicar-se integralmente ao ministério. 
Foi uma mudança brusca quanto ao 
cenário, à movimentação e à ocupação, 
pois o Mestre, agora, conviveria mais de 
perto com as complicações, carências, 
enfermidades, problemas e maldades do 
ser humano. Jesus atenderia pessoas em 
toda parte e não teria tempo suficiente 
para sequer se alimentar direito (Mc 6.31), 
bem como não teria onde reclinar a 
cabeça (Mt 8.20). Jesus agora lidaria com 
o legalismo de alguns e com a hipocrisia 
d e  o u t r o s .

Ele curaria toda sorte de doenças, 
expulsaria demônios e ressuscitaria 
mortos, transformaria água em vinho, 
multiplicaria pães e peixes e acalmaria 
tempestades; escolheria algumas 
pessoas para estar com ele, para comer 
com ele, para viajar com ele, para serem 
testemunhas dele e para continuar a sua 
obra; enfrentaria a oposição, o escárnio, a 
perseguição, as ameaças de prisão e 
m o r t e .  J e s u s  a p r o x i m a v a - s e  
paulatinamente da cruz. Mas tudo isso 
não aconteceria sem antes Ele orar. 

Nos momentos finais, antes de se 
entregar por nós na Cruz, Jesus orou três 
vezes: no Cenáculo, no Getsêmani e no 
Calvário. Na sala ampla e mobiliada do   

DISCÍPULOS SANTIFICADOS ORAM
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Cenáculo Ele orou pelos discípulos e por 
aqueles que creriam nele (Jo 17.20); no 
Getsêmani Jesus orou por ele mesmo: 
“Meu Pai, se for possível, afasta de mim 
este cálice” (Mt 26.39) e na Cruz, das sete 
palavras ou frases ali proferidas, três 
foram orações: a primeira, em favor 
daqueles que o crucificavam (“Pai, 
perdoa-lhes”); as outras duas, em favor 
dele mesmo (“Deus meu, Deus meu, por 
que me abandonaste?” e “Pai, nas tuas 
mãos entrego meu Espírito!”). Numa das 
imagens mais pungentes das Escrituras, 
o autor da Carta aos Hebreus nos diz que 
Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu ao 
Pai orações e súplicas, com forte clamor e 
lágrimas (Hb 5.7).

Parafraseando John Bunyan, a oração é o 
derramar do coração ou alma diante de 
Deus, de modo sincero, consciente e 
afetuoso, por meio de Cristo, no poder e 
ajuda do Espírito Santo, buscando as 
coisas que Deus prometeu, ou que são 
conforme a Sua Palavra, para o bem da 
Igreja, com submissão, em fé, à vontade 
dele.

Ao trabalharmos com ênfase em Missões 
ao longo do ano de 2019, fomos 
conscientizados sobre nosso dever de 
levar as boas novas de salvação aos que 
ainda jazem nas trevas, sem Cristo e sem 
esperança. Avaliando esta caminhada ao 
longo do ano, vemos que, pela graça de 
Deus, aumentamos nossa percepção da 
importância do dever de obedecer à 
Grande Comissão que nos foi dada pelo 
Senhor da Igreja, Cristo Jesus. Louvado 
seja o nome do SENHOR. Desejamos 
agora, no limiar de um novo ano, manter 
essa chama missionária acesa e juntar a 
ela a chama da Oração. Nosso tema para 



SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: 
Rute 
Relatora: Eliane

NATAL 
O Natal conta a história da família mais importante do mundo, a família que é 
exemplo de amor e união para toda humanidade. Por isso o Natal é tempo de 
família, é tempo de compartilhar e nada há de mais importante do que a 
comunhão em família. 

Natal é tempo de perdoar, de amar e de receber a bênção de Deus, o nosso 
grande Pai; é tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o 
caminho do bem, da paz e da felicidade. Deixe o Espírito do Natal entrar em sua 
vida. O Natal é amor, o Natal é família! Desejamos a toda Igreja um Natal repleto 
das bênçãos do Senhor. FELIZ NATAL.     
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o ano de 2020 será: “DISCÍPULOS 
SANTIFICADOS ORAM”.

Nosso desejo é que o ano novo seja um 
tempo oportuno para fortalecermos as 
nossas convicções bíblicas sobre a nossa 
vida e diálogo com Deus, sendo nosso 
objetivo com esse tema unificar os 
trabalhos dos Ministérios, Sociedades 

Internas e demais Forças de Integração 
da Igreja em prol de uma vida de oração. 

Portanto, preparemo-nos para nos 
quebrantar diante daquele que nos criou, 
nos redimiu e deixou este meio de graça 
precioso, a oração, para usufruirmos dele 
e sermos ricamente abençoados. Amém!

Rev. Edson Costa Silva

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes, 
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, 
Luiz Neto, Marcos Egg e Bruno 
Cabaleiro
Segunda-feira: Natanias
Quarta-feira: Rubem Pacheco,
César, Jessé Oliveira, Paulo 
Cassete, Tiago Müzel, Sérgio Maciel 
e Emerson Ávila
Quinta-feira: Sérgio Maciel
Sábado: Thiago Bryan e Tiago Müzel

ESCALAS DOS CORAIS NO 
MÊS DE DEZEMBRO

Domingo 22/12
Manhã: Conjunto de Sopros / Árvore 
de Sinos / Coral Masculino  
Noite: Orquestra de Sinos / Coral 
Masculino

Culto de Natal - 25/12 - Quarta-feira
Noite – 20h – Coral de Natal com 
Orquestra – Cantata de Natal
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DOAÇÃO DE 
MATERIAL ESCOLAR

"Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os 
necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem-
aventurado é dar que receber". (Livro dos Atos dos Apóstolos cap. 20, verso 35)
Muitos materiais escolares deste ano não nos serão úteis no ano de 2020 mas 
podem ter grande valor para outras crianças de nossa cidade. Por isso pedimos 
aos irmãos que façam a doação de itens que não lhes serão necessários no 
próximo ano letivo (mochilas, cadernos, livros, lápis de cor e outros objetos 
escolares). Serão muito bem-vindos! 
Todo o material arrecadado será organizado pela nossa irmã Ester Duarte e 
doado à Escola Estadual Lúcio dos Santos, cuja Diretora é nossa irmã 
Guilhermina.
Pais, aproveitem para envolver seus filhos nesse projeto. O material poderá ser 
entregue na Secretaria da nossa Igreja. Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone (61) 99245-7580 com nossa irmã Ester. 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO NO CRC

O Centro de Referência Cristã (CRC), instituição mantida pela Ação Social 
Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes (ASPACAM), promoveu na 
segunda-feira, 16/12, o evento de encerramento das atividades de 2019. A 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, principal mantenedora desse 
projeto, foi representada pelo Reverendo Élcio, pela Presidente da Sociedade 
Auxiliadora Feminina (SAF), Fátima Costa, pela Presidente da Sinodal da SAF, 
Glaucimar Séllos, e pelo Presidente da ASPACAM, Presbítero Anderson 
Fleming. O CRC desenvolve projetos de alcance social nos bairros Fonte 
Grande, Vila Itália e adjacências, em Contagem.
A SAF tem contribuído com o trabalho do CRC e patrocinou, com o auxílio de 
irmãos da Primeira Igreja, a distribuição de brinquedos pedagógicos às crianças 
durante a festa de encerramento. Louvamos a Deus pelo envolvimento da Igreja 
com as obras sociais, tendo como referência o ensino e a prática cristã.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

Tendo encerrado o ano letivo regular de nossa Escola Dominical (ED) no 
domingo passado, a partir deste domingo iniciaremos nossa Escola Bíblica de 
Férias. Os Reverendos Raimundo e Edson, ministrarão aulas especiais sobre o 
tema que trabalharemos com a Igreja em 2020, "Discípulos Santificados Oram". 
Venham todos para a Escola Dominical, agência do Reino de Deus.
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CANTATA DE NATAL – 25/12

Neste ano teremos uma Cantata Especial, acompanhada por Orquestra, no 
Culto de Natal do dia 25/12 às 20h. Um Coral especial para esse dia está sendo 
preparado para o louvor ao nosso Deus pela dádiva do Natal.  Reserve esta data, 
convide pessoas e participe conosco. Vinde cantai: Jesus Nasceu!

CULTO DE VIGÍLIA COM 
SANTA CEIA

DIA 31/12, TERÇA-FEIRA ÀS 22H30MIN

Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está 
pronto, mas a carne é fraca. Mt 26.41

No último dia do ano, às 22h30min, teremos o Culto de Vigília em nossa Igreja, 
como em todos os anos, quando nos despediremos deste ano e pela graça de 
Deus, adentraremos ao ano de 2020. Faremos isso diante de Deus, com gratidão 
em nossos corações pelas dadivosas bênçãos alcançadas no ano que se finda e 
voltando nossos olhos para o ano vindouro, sabedores de que necessitamos, 
cada vez mais, da misericórdia e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. Naquele Culto teremos a celebração da Santa Ceia do SENHOR, que é 
sempre um momento de grande crescimento espiritual para toda a Igreja de 
Cristo, quando rememoramos o sacrifício vicário de Nosso Salvador.
Agende-se e venha participar conosco deste momento significativo na vida de 
todos aqueles que confessam o SENHOR como único e suficiente Salvador de 
suas vidas. 

CALENDÁRIO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - 2020

Disse Jesus: "Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são 
elas mesmas que testificam de mim" (Evangelho de Jesus Cristo segundo o 
Apóstolo João, capítulo 5, verso 39).
Como de costume, neste final de ano distribuímos o Calendário de Leitura Bíblica 
Anual. Nossos irmãos, Presbítero Cassiano e D. Martha, oferecem esse precioso 
Calendário com muito amor e desejo de que todos se apliquem à leitura da Santa 
Palavra. Os Calendários estão à porta da Igreja. Não deixe de levar o seu 
exemplar e aproveite esse auxílio para aprofundar-se no conhecimento do nosso 
Senhor Jesus.
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NOMEAÇÕES 2020
POSSE DAS DIRETORIAS, 

COMISSÕES, 
MINISTÉRIOS, PROFESSORES DE 

ESCOLA DOMINICAL, 
CULTO INFANTIL

No Culto de Vigília do dia 31/12 daremos 
posse às Diretorias, Comissões, 
Professores da Escola Dominical, 
Dirigentes do Culto Infantil e irmãos 
nomeados para os diversos Ministérios 
da nossa Igreja para o ano de 2020. 
Lembramos a todos do grande privilégio 
e prazer que é servir à Igreja no Reino de 
Cristo. 

TEMPORADAS DE ACAMPAMENTO
VERÃO – 2020

A temporada dos Acampamentos de 
Verão está chegando.
UCP-UPJ - Data: 13 a 18/01
UPA - Data: 27 a 01/02
Inscrições abertas

MESA DO PBHZ  2020

O Presbitério Belo Horizonte (PBHZ) 
reunido em nossa Igreja no último dia 
13/12, elegeu sua Mesa para o ano de 
2020 que ficou assim composta:

Presidente: Rev. Charley F. de Souza 
Igreja  Presbiteriana  Cidade Nova
Vice: Rev. Celson Gomes 
Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras
1º Sec. Pb. Daniel Travessoni 
Igreja Presbiteriana Cidade Nova
2º Sec. Pb. Celso Freire dos Reis
1ª Igreja Presbiteriana de BH
Tesoureiro: Rev. Luís Alberto de Castro  
Igreja Presbiteriana Nova Lima

INTERCESSÕES 
ORAI UNS PELOS OUTROS

Na intercessão apresentamos a Deus 
as necessidades e preocupações dos 
nossos irmãos. 

Ao fazermos isso, exercitamos a 
dádiva do amor de Deus pelo nosso 
próximo. 

Samuel orou constantemente pela 
nação; Daniel orou pela libertação do 
seu povo do cativeiro; Davi suplicou 
pelo povo; Cristo rogou por Seus 
discípulos e fez especial intercessão 
por Pedro; Paulo é exemplo de 
constante intercessão.

Toda a Igreja é chamada ao 
fascinante ministério da intercessão. 
Continuemos as nossas intercessões 
em favor de nossos amados irmãos 
de todas as idades, os enlutados, 
aqueles que estão enfermos ou em 
recuperação de sua saúde. 

Lembremos sempre das recomen-
dações da Palavra de Deus através 
do Apóstolo Paulo: “Orai sem 
cessar..., em tudo dai graças..., orai 
por nós..., em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as 
vossas petições, pela oração e pela 
súplica, com ações de graças”.

Embora, como nos diz Tiago, 
interceder seja colocar-se no lugar do 
outro e pleitear a sua causa, como se 
fora sua própria (5.16), não devemos 
nos esquecer de que a glória de Deus 
deve estabelecer o propósito final da 
intercessão.
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ANIVERSARIANTES 

    22/12
    Days Letícia Hermsdorf Horst 

    23/12
    Vilma Maria Diniz Gonçalves 

    24/12
    Marlon Fialho de Souza 

    25/12
    José Luiz Espeschit de Castro Leite 

    26/12
    Antonieta Maria Silva das Neves 

    Saulo de Albuquerque Teixeira Caires 

    27/12
    Cheyenne Fonseca Diniz Penido 

    Daniel Bernardes Falcão 
    Guilherme Duarte Costa

    Maria Auxiliadora Stransky Ferreira 
    Miriam Cristina Ferreira Lourenço

    Samuel da Silva Barbosa Gonçalves 

    28/12
    Rafael Alves Oliveira Assis do Carmo 
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