
1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 05 DE JULHO DE 2020

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044



MENSAGEM PASTORAL  

"Porém o Senhor disse a Samuel: Não 
atentes para a sua aparência, nem para a 
sua altura, porque o rejeitei; porque o Senhor 
não vê como vê o homem. O homem vê o 

exterior, porém o Senhor, o coração.  "
(1 Samuel 16.7).

O sacerdote Samuel havia sido conduzido 
pelo Senhor à casa de Jessé porque de entre 
os seus filhos o soberano indicaria qual seria 
o próximo rei do povo de Israel. Em lá 
chegando, Samuel f izera repetidas 
suposições erradas sobre quem seria o 
escolhido de Deus para liderar seu povo. O 
Eterno Senhor adverte, então o velho 
profeta, sobre o contraste entre os critérios 
divinos de avaliação e os naturais humanos, 
conforme se pode ler no versículo citado 
acima. Quem você suporia que seria o 
escolhido por Deus para liderar Israel? Caso 
você não soubesse o desfecho da história 
bíblica, quais seriam suas expectativas? 
Uma vez que não conseguimos ver o 
coração, como Deus consegue, que tipo de 
visão segura podemos ter sobre as pessoas?

Se desconsiderarmos a variação dos níveis, 
haveremos de concordar que os seres 
humanos são criaturas contrastantes, pois 
somos simultaneamente capazes de 
produzir tanto coisas gloriosas, quanto 
real izar atos horrendos. Porém, a 
discordância sobre a natureza humana 
essencial é grandiosa, indo desde aqueles, 
como Rousseau, que afirmava que o homem 
é essencialmente bom e que a sociedade o 
corrompe, quanto os amargurados, que não 
vêm nenhuma beleza no homo sapiens. E 
você, como vê o seu próximo? Neste artigo 
pastoral, proponho que a forma mais bíblica 
e, portanto, mais apropriada para vermos o 
ser humano é enxergá-lo como a resultante 
de três forças moduladoras: a criação, a 
queda e a redenção; e não como uma 
realidade incerta, difusa ou exclusivamente 
polarizada, do bem ou do mal.

VÊS ALGUMA COISA? PARTE 3 – VENDO AS PESSOAS
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A visão original que a Palavra de Deus nos 
apresenta do ser humano é fruto da perfeita 
obra da criação; e sendo assim, nossa 
espécie carrega um potencial não eliminado 
único, de sermos portadores da imagem e da 
semelhança divina, expressa em vários 
potenciais singulares, como a consciência: 
de si mesmo, do próximo e do divino; a 
capacidade de governo, o que nos possibilita 
atuar, catalogar, estudar, dominar e 
administrar nosso planeta Terra e suas 
espécies; e a escolha dos relacionamentos e 
decisões morais. Tais virtudes são potenciais 
essenciais que carregamos conosco e era 
perfeito e maravilhoso quando a nossa 
espécie fora modulada apenas pela força da 
criação; a percepção humana era clara sobre 
a realidade, o seu trabalho era eficaz e 
sensível ao contexto e as relações 
desfrutadas em harmonia e satisfação.

Contudo, com o pecado dos nossos 
primeiros pais, tudo isso foi afetado; o 
potencial, visto que essencial, permanece, 
mas a aplicação dele foi arruinada. A 
inteligência, afetada, passou a ser egoísta, 
cínica ou crédula, nunca mais precisa, 
afetada pelas forças que governam o 
coração; o trabalho, explorador ou 
escravizador; e as relações, difíceis, 
dolorosas construídas, cheias de arranhões, 
distorções, feridas, buracos, frustrações, 
quando muito, satisfação econômica 
relacional.

As seguintes palavras de Cristo nos 
apresentam uma visão redimida sobre o 
próximo, como se pode ler em Mateus 9.35-

39: E percorria Jesus todas as cidades e "
povoados, ensinando nas sinagogas, 
pregando o evangelho do reino e curando 
toda sorte de doenças e enfermidades. 
Vendo ele as multidões, compadeceu-se 
delas, porque estavam aflitas e exaustas 
como ovelhas que não têm pastor. E, então, 
se   dirigiu  a   seus   discípulos:  A  seara, na 
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Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Dia 09 de julho – quinta- feira – DIA DO DIÁCONO - A SAF agradece a Deus 
a vida de cada diácono. Por tão importante serviço que realizam na Seara do 
Mestre, louvamos ao Senhor. Alegramo-nos por contar com a participação 
destes servos em muitos de nossos trabalhos e desejamos que nosso Deus 
continue dispondo em seus corações o desejo de servir, consolar, ajudar.

(Aderita Alves da Silva)  ITm 3.8-13

Ser diácono é oferecer-se
Para servir ao Senhor,
Na assistência social

Servindo os irmãos com amor.

O diácono deve ter
Qualidades determinadas
Recomendadas por Paulo
Para serem apreciadas.

Ser um crente respeitável
E de uma palavra só,

Não inclinado à bebida,
Do carente sentir dó.

verdade, é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que 

mande trabalhadores para a sua seara.  "
Cristo nos mostra neste trecho que somos 
uma espécie carente de restauração, no 
corpo e na alma. Não apenas nossa carne 
está em processo de decomposição 
(envelhecimento), como a nossa alma está 
perdida; a boa notícia é que Ele é o pastor 
capaz de trazer paz e alívio à alma das suas 
ovelhas.

Em Cristo, não somos apenas alcançados, 
resgatados da perdição, mas também 
curados; pois, como Cristo, podemos passar 
a ver as pessoas muito além da grife das 
suas roupas, dos CEPs onde residem, do 
meio de transporte que usam, por trás dos 

dígitos de suas contas bancárias. Como 
Cristo, o Evangelho nos permite ver as 
pessoas, os indivíduos criados à imagem de 
Deus e afetados pelo pecado; passamos a 
enxergá-las em suas necessidades e 
possibilidades de redenção que no 
Evangelho. Sendo assim, os invólucros 
perdem seu valor, e enxergamos, quer no 
Brasil, Japão, Europa ou África; no 
Belvedere, Serra, Cidade Nova ou no Morro 
das Pedras, todos somos campos na Seara 
do Senhor, gente de onde Deus tem uma 
bela colheita para a sua glória. Será que você 
é um ceifeiro(a) da mais gloriosa colheita?  
Como você vê seu próximo?
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Não deve ser cobiçoso
Nem alimentar ganância,

Conservar o ministério da fé,
Nas orações ter constância.

Deve ser crente experiente
Da Bíblia conhecedor

Mostrar-se irrepreensível
No trabalho do Senhor.

Ser marido de uma só mulher
Seus filhos saber educar,
Governar bem sua casa,

Para um bom exemplo dar.

Quem exerce o diaconato 
Alcança preeminência,

Intrepidez na fé em Cristo 
E desenvolve a paciência.

Querido irmão diácono 
Continue servindo a Igreja,
Zelando pela boa ordem.

E que Deus contigo esteja!

(Transcrito da SAF em Revista, julho-agosto-setembro de 2018, pg.68)

Reunião de Oração - terça-feira, dia 07 de julho de 2020 – 8h30 e 14h30  será 
realizada nossa reunião de oração virtual, com a permissão do Senhor.

Motivos de oração – Mês de Julho  – mês dos Pastores Jubilados e Viúvas de 
Pastores

�Orar, agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, 
suas bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
�Orar pelos pastores jubilados e pelas viúvas de pastores; 
�Orar pelos nossos irmãos e suas famílias que atravessam momentos de 
enfermidades. Que nosso Deus esteja derramando bênçãos, conforto e 
consolo a todos;
�Orar pelas famílias enlutadas de nossa igreja; 
�Orar pelos núcleos familiares de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus 
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orientação para os pais na educação cristã de seus filhos e pela formação de 
cidadãos comprometidos com a Palavra.
�Orar pelos nossos pastores, missionários e suas famílias; pelas sociedades 
internas, pela liderança da Igreja;
�Orar pelos nossos projetos de ação social e apoio ao CRC, à ASPACAM ao 
Projeto Redenção, ao Hospital Evangélico;
�Orar pelos nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de 
medidas necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos 
profissionais da saúde que estão na linha de frente no socorro e cuidados à 
população;
�Outros pedidos de oração que podemos postar no grupo de whatsapp, 
preferencialmente, até às  8h da manhã de terça feira.
    
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara

Obs: Não nos esqueçamos: podemos orar individualmente (quando não for 
possível orar com a irmã) mas devemos, preferencialmente, orar em duplas, 
ligando via telefone, para uma de nossas irmãs do departamento;  ou ainda 
formar um grupo no departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo 
conferência. Lembre-se, agora pelo whatsapp podemos fazer chamadas de 
vídeo com até 8 pessoas.   
Com gratidão - Rosane Arumáa – Presidente

DÍZIMOS E OFERTAS
  

Nestes dias de calamidade, nossa Igreja tem demonstrado entendimento do 
momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com fidelidade e 
alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos ministérios. 
Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como Igreja de 
Cristo, para louvor da glória de Deus.

Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja, que de 
forma zelosa e responsável, têm depositado suas contribuições nas contas 
bancárias da Igreja. Continuemos exercendo a mordomia fiel daquilo que o 
SENHOR tem colocado em nossas mãos. A  Deus  toda  glória!
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E PERSEVERAVAM NA 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." 2 Cr 7.14

Se em dias comuns já somos convocados à oração quanto mais em um tempo de 
pandemia. Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois 
nela, apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos nossos irmãos 
e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor de Deus pelo nosso próximo. 
Sem nos esquecer é claro de que a glória de Deus deve estabelecer o propósito 
final da intercessão. Atentemos pois para o alerta da Palavra de Deus e 
busquemos a mesma firmeza de propósito do Profeta Samuel quando afirmou: 
"Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o SENHOR, deixando de orar 
por vós; antes, vos ensinarei o caminho bom e direito" (1Sm 12.23). Sejamos 
imitadores de Cristo como intercessores. A intercessão não conhece limites; O 
valor da intercessão é incomensurável. 

Nestes dias de calamidade, ore verdades bíblicas específicas. Louve a Deus por 
seu poder soberano sobre a vida, a doença e a morte. Agradeça a Deus pela 
esperança que temos de integridade física e ressurreição um dia, por causa de 
Cristo. Ore pela cura daqueles que estão enfermos, se for da vontade de Deus 
curar assim ele o fará para a sua glória. Ore para que o Evangelho seja conhecido 
na vida daqueles que sofrem enquanto Cristo é engrandecido em nossa fraqueza. 
Ore pelos profissionais de saúde, funcionários gerais dos hospitais, seguranças 
públicas, limpeza urbana, enfim, por todos aqueles que estão na linha de frente do 
enfrentamento dessa pandemia e dos serviços essenciais para nossa 
subsistência. Reconheça que o SENHOR é o Todo Poderoso e somente Ele pode 
conceder a cura para os enfermos. A vida de Jesus nos ensina que o verdadeiro 
cristão deve sempre perseverar em oração. Há muitos textos bíblicos que 
destacam a importância de o crente perseverar em suas súplicas diante de Deus 
crendo fielmente no cuidado do Pai Celestial. Durante seu ministério terreno, 
Jesus ensinou que seus seguidores precisam viver perseverando em oração. 
A Igreja é lugar de oração! A Igreja primitiva nos ensina a perseverança na oração 
(At 2.42). 

Portanto, continuemos em oração de forma perseverante na certeza de que no 
tempo de Deus Ele haverá de erradicar esse mal para a sua glória e o bem de seus 
filhos. Enquanto aguardamos, sigamos o conselho dos reformadores "ORARE E 
LABUTARE", oremos e empreendamos esforços para abençoar o próximo.  Há 
muitas coisas que seriam diferentes sem a oração. É pela virtude da oração que 
elas são o que Deus planejou que elas fossem. Por isso, não deixemos de usufruir 
desse meio tão precioso deixado por Deus, a oração, para dialogarmos com Ele, 
lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, certos de que Ele tem cuidado e 
cuidará de nós. 1 Pe 5.7



ATIVIDADES DA JUNTA DIACONAL
  

"Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo." (Gl 6.4)

A Junta Diaconal continua com o seu trabalho de atendimento às 
necessidades dos membros da Igreja, principalmente com cestas básicas, 
medicamentos e encaminhamentos médicos. Recentemente, também 
iniciamos os trabalhos na ajuda de reestruturação e planejamento financeiro 
daqueles que estão com dificuldades nessa área.
Se você tiver conhecimento de algum irmão que precise de ajuda, entre em 
contato conosco.

Colocamos à disposição os telefones dos membros da Diretoria:
Presidente: Rodrigo Pitta - (31) 98448-8332
Vice Presidente: José Luiz Espeschit - (31) 98734-6564
Secretário: Hildemar Falcão Neto - (31) 98306-1584
Tesoureiro: Tiago Muzel - (31) 99464-2652

ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO
A Junta Diaconal esteve reunida virtualmente no dia 13 de junho com a nossa 
irmã Daisy Dias Lopes, que é Assistente Social. Na oportunidade, foi feita a 
apresentação "Cosmovisão Cristã, Ação Social, Assistência Social: 
Significados".
Agradecemos mais uma vez a disposição da irmã e as preciosas lições que 
pudemos compartilhar sobre o cuidado dos necessitados e as oportunidades 
de evangelização.

COSTURANDO O BEM
O trabalho das irmãs da Igreja já produziu 4.700 peças para os pacientes e 
médicos do Hospital Evangélico. Continuamos precisando de contribuições 
para a confecção das máscaras, especialmente nesse momento em que o 
número de casos de COVID-19 aumenta na região metropolitana. A sua 
doação pode ser feita diretamente nas contas da Igreja, acrescentando três 
centavos ao valor ofertado, sendo assim facilmente identificado pela 
Administração. Ex: R$100,03.

Contas da Igreja:
Banco 033 SANTANDER Ag. 4275, Conta Corrente 13.000405-3
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Ag: 2255, Conta Corrente 
500033-2, Op. 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23.
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REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
  

Segunda-feira, 06/07 das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de Oração 
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de 
Whatsapp da Igreja momentos antes da reunião.
Acesse e participe conosco! 

SÍMBOLOS DE FÉ – CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER 
  

Em dias de pandemia reflitamos sobre o que diz nosso catecismo maior em 
suas perguntas e respostas 134 e 135. 

134. Qual é o sexto mandamento?
O sexto mandamento é: "não matarás." Êx 20.13. 135.

135. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento?
Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho cuidadoso e 
todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, 
resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões 
e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar 
injustamente a vida de alguém por meio de justa defesa dela contra a violência; 
por paciência em suportar a mão de Deus; sossego mental, alegria de espírito 
e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios; por 
pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, 
comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e 
prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as 
injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo 
e defendendo o inocente.



  05/07
    Isaac de Camargo Generoso

    Lucas Andrade e Araújo 

    06/07
    Clara Duarte Coelho Riegg 
    Emerson Santos Carvalho 
    Gustavo de Oliveira Cazotti 
    Larissa Câmara Las Casas 

    Larissa Duarte Coelho Riegg
    Sérgio Luiz de Souza Pereira 

    Wanda Dias de Araújo 

    07/07
    Renata Andrade Cruz Monteiro 

    08/07
    Marcus Vinícius R. Silveira 

    
    09/07

    Sarah Salles Frigini Campolina 
    Zenir Rodrigues de Sales 

    10/07
    Artur Bernardes Borja 

    Cássio Rodrigues Pereira 
    Getúlio Vernuto de Oliveira Souza 

    Marcela Bernardes Borja 
    Paulo Henrique de Azevedo Morais 

    Ruth Marinho de Carvalho 
    Samuel Bernardes Borja 

    11/07
    Marco Túlio Caldeira Figueiredo

    Patrícia Paes Rocha Lopes
    Rafael Dias de Araújo Goulart Leal

    Ricardo Domiciano Ferreira 

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas  
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

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

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

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

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
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 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. Waslan Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

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!

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
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