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MENSAGEM PASTORAL  

Céus e terra são componentes 
essenciais da vocação cristã, de forma 
que a vocação da Igreja está ligada ao 
nosso destino eterno, o que implica 
vivermos a vida aqui neste mundo tendo 
a eternidade com Deus em perspectiva 
até que lá cheguemos (Cl 3.1-4). Desta 
forma a vida cristã deverá ser um 
crescimento progressivo na graça da 
santificação, “sem a qual ninguém verá 
o Senhor” (Hb 12.14), o que ocorre 
através do entendimento e da prática 
das Escrituras (Sl 119.11; 2Tm 3.16,17).

A vocação da Igreja é a santidade e 
embora a santificação seja eficaz 
somente pela ação de Deus em nossa 
vida (Fp 2.13), através da obra objetiva 
do seu Filho (1Co 6.11; 1Pe 2.24,25), 
ela também se desenvolve pelas 
nossas ações de busca deste projeto de 
Deus para nós (2Tm 2.21), pois não 
somos meros expectadores da boa obra 
do Senhor em nossas vidas. Antes, a 
santificação será uma prova evidente de 
que aqueles que sincera, prazerosa e 
verdadeiramente a perseguem, 
compreenderam o projeto glorioso de 
Deus para si e buscam agradá-lo como 
uma grata e sincera expressão do nosso 
amor por ele (Dt 10.12,13; 11.1). Para 
desenvolvermos esta gloriosa vocação, 
portanto, opera-se em nossa vida uma 
ação conjunta da graça de Deus e dos 
nossos esforços consequentes (1Co 
1.2; Hb 10.14).

Todos aqueles que Deus tem alcançado 
ao longo da história precisam assumir  
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sua  responsab i l i dade  de  da r  
continuidade a esta obra gloriosa nos 
seus próprios dias. Não basta 
perseverar em aliança com Deus, 
confirmando-nos na fé (Cl 2.6,7), nem 
nos empenharmos para que os nossos 
d e s c e n d e n t e s  t a m b é m  s e j a m  
confirmados nesta vocação (Gn 17.7; Dt 
6.2,5-7; 32.46); é preciso ir buscar 
aqueles que estando fora da aliança, 
foram preparados por Deus para entrar 
nela (Rm 9.23-26). A consciência desta 
parte essencial da vocação cristã 
estava no coração do apóstolo Paulo (At 
22.12-16) e era refletida na sua prática 
(At 13.46-49), como convém aos que 
estão sendo doutrinados corretamente 
pela Palavra de Deus (2Tm 3.16,17). A 
vocação cristã é para que toda a nossa 
vida mostre a todas as pessoas o 
evidente poder que o evangelho tem de 
santificar pecadores (Tt 2.11-14).

O poder do evangelho que cada crente 
experimenta em sua vida deve nos levar 
a um testemunho cristão integral, tanto 
através das nossas palavras, quanto 
através das nossas atitudes (1Pe 2.9-
12); este testemunho deve ser dado ao 
mundo inteiro, para que a glória de Deus 
em resgatar vidas seja reconhecida por 
todos e o seu glorioso nome seja 
honrado e glorificado na vida daqueles 
que o Senhor já preparou para si. Sendo 
assim, no mundo, a Igreja desenvolve a 
sua santa vocação.

Nesta série de artigos através dos quais 
temos refletido sobre a oração 
sacerdotal do nosso Senhor Jesus 
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Qual de vós, por ansioso que esteja, 
pode acrescentar um côvado ao 
curso da sua vida?”  (Evangelho de 
Jesus Cristo, segundo o Apóstolo 
Mateus, capítulo 6, verso 27) 

Reunião de Oração
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: 
Terezinha Lara
Relatora: Elani

Aniversário do Jornal
"Brasil Presbiteriano"
Estamos em festa! 61 anos do Jornal 
"Brasil Presbiteriano", herdeiro de 
uma longa tradição da comunicação 

Cristo em favor dos seus discípulos, 
conforme registrado no Evangelho 
segundo o Apóstolo João, capítulo 17, 
percebemos que bem no coração 
daquela intercessão estão pedidos em 
favor do desenvolvimento da santidade 
da Igreja, em meio a uma sociedade 
avessa ao governo de Deus. É do meio 
deste mundo, com todos os seus 
desvios e pecados, que Deus resgata a 
sua Igreja, a santifica, protege e lhe dá 
um novo prazer e razão de viver, ambos 
encontrados na vocação de ser o povo 
de Deus, vivendo responsavelmente 
aqui, procurando manifestar a glória 
dele através do resgate de pecadores e 
a formação de uma santa geração, pois 
a nossa relação com o mundo é de 
envolvimento missionário, como disse 
Cristo em João 20.21: “Assim como o 
Pai me enviou, eu também vos envio”.

Sendo assim, concluímos este artigo e 
esta série desafiando você a identificar 
quais são as suas maiores tentações 
para não exercer a santidade de sua 
vocação. 

Reflita sobre alguns desafios reais para 
o cumprimento pleno da vocação cristã 
no contexto no qual o Soberano o 
colocou (família, amigos, escola, 
trabalho, lazer e sociedade em geral). 
Procure discutir com outros cristãos 
projetos viáveis em sua comunidade, de 
tal maneira que haja uma cooperação 
santa no cumprimento da nossa 
vocação cristã no meio da sociedade a 
partir do nosso próprio contexto. E que o 
Eterno torne frutífero o nosso esforço.

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

entre os presbiterianos, tratando de 
assuntos ligados ao cenário político  
e social do Brasil e da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (IPB) e 
servindo como um cofre que guarda, 
de forma detalhada, a história da 
IPB. Em 1864 a comunicação 
presbiteriana ficava por conta do 
Rev. Ashbel Green Simonton, com o 
primeiro jornal evangélico do Brasil, 
o "Imprensa Evangélica", que 
circulou até 1892. Depois surge o 
segundo periódico presbiteriano, "O 
Púlpito Evangélico", fundado pelo 
Rev. Emanuel Vanorden, distribuído 
até 1875. Anos mais tarde, no dia 8 
de junho de 1899, passou a circular 
o u t r o  i n f o r m a t i v o  n o  m e i o  
presbiteriano, "O Puritano", fundado 
no Rio de Janeiro pelo Rev. Álvaro 
Reis, ao lado dos seus colegas 
Antônio Trajano, Erasmo Braga e  
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Franklin do Nascimento. Já em 1909 
foi criada outra publicação em 
Garanhuns (PE) com o nome de "O 
Norte Evangélico", dirigido pelo Rev. 
Jerônimo Gueiros. Mas foi em 1958 
q u e  e s t e  ó r g ã o  o f i c i a l  d e  
comunicação da IPB, o "Brasil 
Presb i ter iano" ,  fo i  fundado,  
resultante da fusão dos jornais "O 
Norte Evangélico" e "O Puritano". A 
publicação mensal permite que os 
brasileiros tomem conhecimento do 
que as Igrejas Presbiterianas estão 
realizando em suas diferentes 
localidades e possibil ita que 
trabalhos sejam divulgados e ações 
sociais e campos missionários sejam 
conhecidos.
(Adaptado do Jorna l  Bras i l  
Presbiteriano, junho de 2011)

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:  Rodrigo Pitta, Valter Lopes, 
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto e Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira:Natanias
Quinta-feira: Paulo Falcão
Sexta-Feira: Sérgio Maciel
Sábado: Thiago Bryan e 
Armando Melillo

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Eny A., Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 
Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

Equipe 2
Marina A. Aguiar – Rua Assunção, 
85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

Próximo domingo:
Equipe 1
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201- Funcionários
Tel.: 3282-7173

Equipe 2
Ivete Lessa Poubel
Rua Carlos Turner, 474/101
Silveira
Tel.: 3032-1575

CONVOCAÇÃO 
JUNTA DIACONAL 

Convocamos todos os membros da 
Junta Diaconal para a Sessão 
Plenária de 10/06/2019 (segunda-
feira), nas dependências da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, às 20h30min em primeira 
convocação com a maioria dos 
membros ou às 20h45min em 
segunda convocação com qualquer 
número de membros.

Contamos com as orações e a 
p resença  dos  i rmãos .  Sua  
participação é muito importante para 
o bom andamento dos trabalhos da 
Junta Diaconal.

Ariel Santos - Presidente da Junta 
Diaconal

CEIA DO SENHOR

Neste domingo, segundo domingo do 
mês, estaremos ao derredor da mesa 
do SENHOR para este solene 
sacramento. Nos preparemos em 
oração. 



5

MINISTÉRIO DE CASAIS – JANTAR DOS NAMORADOS. NÃO PERCAM! 

O Ministério de Casais convida para o "Jantar Temático do Dia dos Namorados", 
a realizar-se em 15/06, às 20h, no Salão João Calvino, onde vamos representar 
a atmosfera da festa de casamento em que Jesus realizou o seu primeiro 
milagre, ocasião conhecida como "As Bodas de Caná", quando serão servidas 
deliciosas comidas árabes. O custo do evento é de R$170,00 (cento e setenta 
reais) por casal. Pedimos confirmar presença o mais rápido possível para a 
contratação dos responsáveis pelo cardápio. Aos casais, recomendamos trajes 
típicos da época. Inscrevam-se e orem pelo nosso Jantar, para que seja uma 
oportunidade abençoada.
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ORDENAÇÃO E INVESTIDURA DOS OFICIAIS ELEITOS

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em obediência 
ao art. 83, alínea "d", da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB), 
que determina aos Conselhos das Igrejas locais a verificação da regularidade do 
processo de eleição, bem como a idoneidade dos eleitos, registrou a Ata da 
Assembleia Extraordinária de 26/05 último na Ata nº 1.799 do Conselho, para os 
anais da história de nossa Igreja. Seguindo ainda o que preceitua o artigo 113 da 
CI-IPB que diz: “Eleito alguém que aceite o cargo e não havendo objeção do 
Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que 
serão realizadas perante a Igreja”, o Conselho designou a Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, e o dia 09/06, por ocasião do Culto das 19h, 
para o atendimento às determinações daquele artigo de nossa Constituição.
Já o artigo 114 da mesma Constituição diz: “Só poderá ser ordenado e instalado 
quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe honra e 
obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta constituição”. Uma vez 
instruídos, restam aos eleitos fazer seu juramento de observância fiel à doutrina, 
governo, disciplina e Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e acima de 
tudo, submissão à Santa e Bendita Palavra de Deus. A Igreja por sua vez, deverá 
se comprometer a tributar aos eleitos honra e obediência no SENHOR. 

Portanto, cumpridas as exigências constitucionais, convidamos a Igreja para 
juntos participarmos deste momento de Ordenação e Investidura dos irmãos 
eleitos, em Culto de louvor a Deus, neste domingo, às 19h. Os irmãos eleitos são:
Presbítero: Hildemar Rodrigues Falcão Jr.
Diáconos: Armando Melillo Filho, Bruno Cabaleiro Cortizo Freire, César Vieira 
dos Santos, Cláudio Murilo Viana Gomes, Emerson Rodrigues de Ávila, João 
Ferreira Dias, José Luiz Espeschit de Castro Leite, Marco Antônio Vince Ribeiro, 
Natanias Bertolini Bueno, Paulo Sérgio de Queiroz Cassete e Sérgio de Souza 
Maciel. 
Que Deus seja louvado em todos esses momentos. 

PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO DE INVERNO – 2019

UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos 
Data: 15 a 20/07
Tema: “Santificados e Enviados”
Preletor: Rev. Giovan Amaral Casteluber

UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 22 a 27/07
Tema: "Conectados à Missão"
Preletor: Rev. Charley Fernandes de Souza
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SERMÕES EM TIAGO CRISTIANISMO PRÁTICO 

Estudar a Epístola de Tiago é mergulhar num 
manual para uma vida pautada pelo caráter 
cristão. Tiago é enfático em nos exortar a sermos 
praticantes da Palavra e não somente ouvintes 
(1.22). Caso sejamos somente ouvintes 
estaremos enganando a nós mesmos. 

O que temos feito com a mensagem da Palavra 
que ouvimos muitas vezes desde crianças? 
Colocar as verdades em prática é o grande 
desafio do cristão que ouve constantemente a 
Palavra de Deus. Neste aspecto Tiago é explícito 
sobre nossa conduta como crentes no Senhor 
Jesus: de que adianta alguém dizer que tem fé e 
não provar esta fé por suas ações? (1.22). Não 
basta ouvir, temos que praticar. Em nossos dias, 

talvez a falta de prática da Palavra seja um dos grandes problemas que nós 
enfrentamos. Com estas premissas em mente prossigamos na exposição 
desta carta.

Tendo encerrado no domingo passado a exposição do capítulo 1, iniciaremos 
neste domingo o estudo do capítulo 2 desta impressionante carta que nos 
desafia a praticarmos a Palavra de Deus.
Lembre-se de se preparar antecipadamente para ouvir a Palavra da Verdade, 
pois Jesus nos diz, na parábola do semeador, que o nosso coração é como um 
solo, precisa estar adubado, fértil para receber a santa semente. Oremos e 
participemos!

PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO

“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.” (Segundo Livro das Crônicas, capítulo 
7, verso 14)
Durante toda a semana nossa Igreja oferece a você, nas Reuniões de Oração, 
momentos específicos para apresentarmos nossas orações, súplicas e ações 
de graças a Deus.
Segunda-feira às 19h30min;
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min (conduzidas pela SAF); 
e Quarta-feira 8h.
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ANIVERSARIANTES 

    09/06
    Débora Rocha da Silva

    Mayla Vieira Teixeira Rocha 

10/06
    Dora Menezes de Paiva Ferreira
    Rogério Júlio Borges da Costa

11/06
    Antonio Miguel da Silveira

    Nilza Chaves Werner

13/06
    Antonia Astrid Dias de Oliveira 
    Davi Urze Picorelle Fernandes

    Delano César Fernandes de Moura

    
14/06

    Maria Eduarda Tonelli Bernardes 
    Nathan Costa Silva Santos

    Paula Mitraud Barreto Salum

15/06
    Eliel Fernandes Bastos 

    Marco Antonio Vince Ribeiro 
    Warley Frederico Henrique Costa


