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MENSAGEM PASTORAL  

SOMENTE A ESCRITURA
“Quanto amo a tua Lei! É a minha 
meditação, todo o dia”. Sl 119.97.

No mês em que celebramos o 
aniversário da Reforma Protestante 
do Século XVI, devemos refletir sobre 
o nosso amor pela Escritura Sagrada. 
O amor à Palavra está ligado ao 
acolhimento dela e a deixar que ela 
d i rec ione nossas decisões e 
estabeleça diretrizes para a nossa 
vida. 

O Apóstolo Paulo, escrevendo ao 
jovem Pastor Timóteo, afirmou que 
toda Escritura é inspirada por Deus. 
Por ser a Palavra de Deus inspirada e 
infalível, ela tem suprema autoridade 
sobre a nossa vida. Quando nos 
submetemos à Escritura, deixamos de 
lado o “achismo” para então nos 
render àquilo que Deus diz e ensina 
por meio da sua Santa e Bendita 
Palavra. A Bíblia não contém a Palavra 
de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus.  

Não existe nenhuma autoridade 
humana que seja maior, nem regra de 
homens capaz de suplantar seus 
preceitos e nenhum ensino que possa 
contradizer algo que ela ensine.

Devemos entender que a autoridade 
da Escritura é a autoridade do próprio 
Deus em nossa vida. Render-se à 
autoridade da Palavra é render-se ao 
próprio Deus. Dizer que a Escritura é a 
Palavra de Deus é dizer que ela tem 
toda a autoridade. Ela tem a Palavra 
final. Negar isso é negar a Deus; 
contradizer isso é contradizer a Deus. 
Ninguém pode dizer que aceita a 
autoridade da Escritura num ponto e 
rejeitá-la noutro. Ele não pode dizer 
que aceita o que ela diz sobre Jesus, 
mas não o que diz sobre a criação. 
Toda a Escritura é a Palavra de Deus, 
e por isso, está revestida da 
autoridade de Deus. 

Sabemos que não é fácil para o 
h o m e m  s u b m e t e r - s e  a o s  
mandamentos da Escritura quando 
estes contradizem sua vontade, ou 
quando o ensino da Escritura toma o 
caminho oposto de toda inclinação 
terrena, como geralmente acontece. 
Somente pela graça obedecemos a 
Deus, que deu a Escritura e também 
nos dá essa graça necessária para tal 
obediência. Precisamos dizer como 
Agostinho: “Concede-me o que me 
ordenas, e ordenas o que quiseres”.

O coro dos Reformadores foi ecoado: 
Somente a Escritura. Este foi o 
primeiro princípio.

Os  Re fo rmadores  a f i rmaram 
que se a Igreja quisesse conti-
nuar  a  ser  chamada c r i s tã ,  
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deveria fixar-se nos ensinos dos 
Apóstolos e estes ensinos estão na 
Bíblia. Os Reformadores disseram 
não à tradição humana como base da 
fé quando esta se contrapunha às 
Escrituras e tomaram a Palavra de 
Deus como fundamento absoluto de 
sua fé e prática. Em todos os embates 
que enfrentou, Cristo sempre 
combateu os erros evocando as 
Escrituras. “Está escrito” foi o que 
Jesus pronunciou em toda a sua vida. 
“Examinais as Escrituras porque 
julgais ter nelas a vida eterna e são 
elas mesmas que testificam de mim.” 
(João 5.39). Os santos fundamentos 
da Igreja estão nos ensinos dos 
Apóstolos. Esses ensinos, e somente 
eles, são o fundamento da Igreja (Atos 
2.42; Efésios 2.20). Isto precisa afetar 
nossa fé.

Nós, como cristãos reformados, 
cremos que as Escrituras Sagradas 
são nossa única regra de fé e de 
prática. É isso que lemos em 2 Tm 
3.16-17: "Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa 
obra". Não são as experiências que 
julgam a Palavra de Deus, mas a 
Palavra de Deus é que julga as 
e x p e r i ê n c i a s .  

Nenhuma Igreja está acima da 
Palavra; a verdadeira Igreja é 
g o v e r n a d a  p e l a  P a l a v r a .  
Somente ela é a verdade absoluta  
(Sl119.142), confiável (Hb 6.18). É 
poderosa, operando seu propósito
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em nossos corações (1Ts 2.13). Ela 
não volta vazia sem antes fazer 
aquilo que apraz ao Senhor nosso 
Deus (Is 55.10-11). Somente ela é 
pura, como prata refinada em 
cadinho de barro, depurada sete 
vezes (Sl 12.6). Disse Jesus na 
oração sacerdotal que a Palavra do 
Senhor é santificadora (Jo 17.17). 
Afirmou o salmista que somente ela 
dá vida (Sl119.37, 50, 93, 107) e nos 
torna sábios (Sl 19.7; 119.99-100). 
Produz prazer (Sl1.2; 19.8; 119.16, 
92, 111, 143, 174) e promete grande 
recompensa (Sl 19.11). Dá força aos 
fracos (Sl 119.28) e conforto aos 
perturbados (Sl 119.76), guia os 
perplexos (Sl 119.105) e dá 
salvação aos perdidos (Sl119.155).

A sabedoria de Deus nas Escrituras 
é abundante e inesgotável. Afirmou 
Davi: “Que preciosos para mim, 
S E N H O R ,  s ã o  o s  t e u s  
pensamentos! E como é grande a 
soma deles. Se os contasse, 
excedem os grãos de areia: 
contaria, contaria sem jamais 
chegar ao fim (Sl 139.17-18).”

Portanto, precisamos refletir sobre 
como anda o nosso amor pela 
Palavra Deus. Evidenciamos amor à 
Palavra quando nos debruçamos 
sobre ela buscando crescimento 
espiritual. Aproveite este mês da 
Reforma para se aprofundar nos 
ensinos da Santa Palavra, afinal, ela 
é “lâmpada para os nossos pés e luz 
para os nossos caminhos” .
(Sl 119.105)

Rev. Edson Costa Silva 



SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade. 
A voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR despedaça os 
cedros do Líbano.”  Salmo 29.4-5
 
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Mirian Gherardi

Nosso lema: "Orai sem cessar".
Vamos nos preparar em oração a Deus, pois na próxima Plenária, dia 07 
de novembro, teremos nossa eleição. Que Deus, em sua infinita 
misericórdia, possa abençoar a todas nós. Oremos também pelo nosso 
Brasil, pois no próximo domingo, dia 28, haverá nova eleição.

CULTO PELO BEBÊ
A SAF realizará um Culto de louvor a Deus pela vida dos bebês nascidos 
recentemente em nosso meio.
Convide parentes, amigos e vizinhos para louvar a Deus conosco.
Dia: 27/10/2018 às 16h
Local: Salão da 1ª IPBH
Mais informações com Miriam. 
Tel.: 3423.9976 / 98648.3171
E-mail: miriangherardi@hotmail.com
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SOCIEDADES INTERNAS

REV. RAIMUNDO NA CONGREGAÇÃO PEREGRINOS

Neste domingo, 21/10/18, mercê divina, o Rev. Raimundo visita nossa 
Congregação Peregrinos, por ocasião do Culto Vespertino, onde 
ministrará a Palavra de Deus e oficiará o batismo do pequeno Eduardo, 
filho caçula dos nossos irmãos Rev. Bruno e Clara Melo.

Que Deus siga manifestando graça a esta querida família e aos irmãos 
peregrinos da família da fé, rumo à sua iminente organização em Igreja.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, 
Frederico Porto, Marco Cassete, 
Aldemir Bissaco, Luiz Neto, Marcos 
Egg e Saul Nogueira
Segunda-feira: Natanias
Quinta-feira: Sérgio Maciel
Sexta jovem: Thiago Bryan
Sábado: Valter Lopes, Alysson 
Barbosa

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin
Rua Júlio de Castilho, 133/804  
Torre 2 
Bairro Palmeiras

Equipe 2
Iraídes Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada 
Família
Tel.: 3046-3784

Próximo Domingo:
Equipe 1
Silvia  de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 
605/1201
Tel.: 3224-2641

Equipe 2
Eny Augusta de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 
152 – Cruzeiro
Tel.:  3223-2065

REV. RAIMUNDO E VERIDIANA 
EM VIAGEM MISSIONÁRIA

Mercê divina, aproveitando dias 
residuais de férias para este ano, o 
Rev. Raimundo visitará a Nova 
Zelândia na companhia de sua 
esposa Veridiana, em viagem de 
conhec imen to  do  t raba lho  
missionário presbiteriano de 
plantação e revitalização de igrejas 
e treinamento de lideranças 
desenvolvido naquele país. 
Oremos para que o Senhor os 
guarde e conceda um tempo 
abençoado em Auckland e 
Queenstown entre os dias 24/10 e 
05/11, inclusive graciosamente 
usando o nosso Pastor na 
pregação da Palavra naquele 
distante país da Oceania; e que o 
Eterno também cuide dos seus 
filhos Ester, David, Arthur e Felipe, 
que neste período, ficarão em BH 
sob os cuidados da avó Kátia.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 
2019

O Conselho de nossa Igreja 
estipulou a data máxima de 15/11 
para que as Sociedades Internas, 
Corais, enfim, todas as forças de 
integração da Igreja promovam as 
eleições das Diretorias que estarão 
à frente dos trabalhos no ano de 
2019. Incentivamos todas as 
Sociedades a realizarem suas 
eleições no mês de outubro. 
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EMERÊNCIA DO DIÁC. MARCO 
ANTÔNIO VINCE RIBEIRO 

Diz a Constituição de nossa Igreja 
em seu artigo 57: “Aos Presbíteros 
e aos Diáconos que tenham 
servido à Igreja por mais de 25 
anos, poderá esta, pelo voto da 
Assembleia, oferecer o título de 
Presbítero ou Diácono Emérito, 
respectivamente, sem prejuízo do 
exercício do seu cargo, se para ele 
forem reeleitos”. 

A Assembleia Geral da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, reunida no último dia 30 
de setembro, aprovou a outorga do 
Título de Diácono Emérito ao irmão 
Marco Antônio Vince Ribeiro por 
seus 25 anos de serviços 
prestados à nossa Igreja.
 
A entrega do Título ocorrerá hoje, 
por ocasião do Culto Vespertino. 
Participemos com alegria deste 
momento festivo na vida desse 
querido irmão e na vida da nossa 
Igreja. 

PREGAÇÃO EXPOSITIVA  
CARTAS DE PEDRO

C h e g a m o s  a o  
capítulo 5, o último 
capítulo da Primeira 
Carta de Pedro. É 
c o m o v e n t e  a  
maneira como o 
Apóstolo Pedro se 
dirige aos líderes da 

Igreja. O seu apelo era para que 
eles pastoreassem o rebanho do 
Senhor. Pedro havia recebido este 
mister do próprio Cristo ressurreto 
à beira do mar da Galileia, quando 
o Mestre ordenou a ele: “Apascenta 
as minhas ovelhas”.

Com certeza, ao se dirigir aos 
líderes da Igreja, o Apóstolo Pedro 
estava com esta ordem de Cristo 
em mente. 
A orientação do Apóstolo Pedro é 
clara:
1) Os Líderes devem exercer seu 
ministério com espírito voluntário;
2) Os Líderes devem ter uma 
motivação livre de qualquer 
interesse particular;
3) Os Líderes devem conduzir o 
povo de Deus não pela força, mas 
sim, pela humildade e pelo 
exemplo.

Neste domingo, 21/10, mercê de 
Deus, o Rev. Edson exporá este 
magn í f i co  tex to ,  em seus  
versículos de 1 a 4. 
Oremos e participemos.
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CLASSE - DONS ESPIRITUAIS

Conforme anunciado durante o 
último Seminário da Escola 
Dominical, estamos programando 
nossa Classe sobre Dons 
Espirituais. As aulas serão 
ministradas em três sábados 
alternados, nos dias 27/10, 10/11 e 
24/11, no horário de 15 às 18h. O 
objetivo é capacitar um grupo de 
irmãos para a identificação dos 
dons espirituais e sua aplicação 
nos diversos Ministérios da Igreja. 
Contaremos com a participação 
do Rev. Lício, de Guanhães, que 
tem mais de 30 anos de 
experiência nesse tema. As vagas 
são limitadas e os interessados 
devem procurar a Direção da 
Escola Dominical para a inscrição. 
O curso será gratuito. Oremos e 
participemos.
Faça sua inscrição no Curso sobre 
Dons Espirituais. Basta clicar no
link: 
https://goo.gl/forms/amQ7UAMbT
qdKCE422 

BATISMO INFANTIL

Recebemos neste domingo, por ocasião do Culto Matutino, o pequeno 
Marco Ramos d’Alcantara, filhinho de nossos irmãos Fabiano Caixeta 
d’Alcantara e Flávia Amorim Ramos d’Alcantara. Avós maternos: 
Sergio Solino Ramos e Tânia Maria Costa Amorim Ramos. Avós 
paternos: Gilberto Xavier d’Alcântara Sobrinho e Carmem Lúcia 
Caixeta d’Alcântara. Louvamos a Deus pela vida preciosa do 
pequenino Marco e rogamos ao Senhor que o seu crescimento seja 
semelhante ao de Jesus: que ele cresça em sabedoria, estatura e 
graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 

ORANDO POR NOSSA 
PÁTRIA

Se o meu povo, que se chama 
pelo meu nome, se humilhar, e 
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. Estarão abertos os meus 
olhos e atentos os meus ouvidos à 
oração que se fizer neste lugar. 
2Cr 7.14-15.

As Escrituras nos convocam à 
oração pela pátria, tanto no Antigo 
quanto no Novo Testamento. 

Esta prática deve fazer parte da 
nossa vida de adoração a Deus. 

Oremos em favor das eleições no 
próximo domingo dia 28/10. 

Não devemos nos esquecer de 
que a glória de Deus deve 
estabelecer o propósito final da 
intercessão.

https://goo.gl/forms/amQ7UAMbTqdKCE422
https://goo.gl/forms/amQ7UAMbTqdKCE422
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REUNIÃO PLENÁRIA UMP – ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2019

A Presidente da UMP convoca todos os sócios para a Reunião Plenária 
deste domingo, dia 21/10, no Salão João Calvino, para eleger a 
Diretoria do exercício 2019, com primeira convocação às 13h45min e, 
em não havendo quórum, às 14h, em segunda convocação, com a 
presença de 1/3 dos membros. 

Antes da Plenária teremos um almoço de confraternização no Salão, 
para o qual todos os jovens, membros da UMP ou não, estão 
convidados. 

Se você é membro e não poderá participar da Plenária, por favor 
justifique sua ausência.

Atenciosamente, Rebeca Silveira - 1a secretária da UMP.

CORAL DA IGREJA

A Diretoria do Coral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
convoca todos os seus membros para a Reunião de eleição da Diretoria 
para o ano de 2019, a ser realizada, mediante a vontade de Deus, no dia 
06/11/2018 às 20h em primeira chamada e às 20h30min em segunda 
chamada.
Contamos com a presença de todos os membros.
Celso Freire dos Reis - Presidente.
"Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome,  oh 
Altíssimo."   Salmo 92.1

CONVOCAÇÃO CORAL FEMININO – ELEIÇÃO DIRETORIA 2019

"E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome 
do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai". Cl 3.17

A Presidente do Coral Feminino convoca todas as Coristas para 
Reunião de eleição da Diretoria para o ano de 2019 no dia 31 de 
outubro, às 20h30min em primeira convocação e às 20h45min em 
segunda convocação com qualquer número de membros. Procure não 
faltar a essa reunião tão importante, colocando nossas vidas a serviço 
do nosso Deus.
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UM POUCO DE HISTÓRIA - 87 ANOS DE TRABALHO DA 
JUVENTUDE

No dia 25 de outubro de 1931 foi fundada em nossa Igreja a Associação Cristã de 
Jovens. Hoje, sob o nome de União da Mocidade Presbiteriana, comemoramos 
87 anos desta sociedade que, pela graça de Deus, tem impactado a vida não 
apenas dos jovens que dela fazem e fizeram parte, mas também de muitas 
outras pessoas que, de alguma forma, foram beneficiadas através desse 
trabalho. 

Nas palavras de Paul Tripp: “O plano de Deus é que através do ministério fiel de 
cada parte, o corpo todo cresça até a maturidade completa em Cristo. (...) 
Quando Deus o chama para si mesmo, ele também o chama para ser um servo, 
um instrumento em suas mãos redentoras”.

Dentre os inúmeros privilégios de participar da UMP destaca-se a oportunidade 
de servir a Deus e ao próximo com nossos dons e talentos, conforme nos orienta 
o apóstolo Pedro: “Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, 
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus” (1Pe 4.10). 

A fim de possibilitar o envolvimento cada vez maior dos jovens e uma atuação 
mais ampla e efetiva na expansão do evangelho em nossa comunidade, nossa 
UMP possui hoje várias Secretarias, que desenvolvem projetos e iniciativas em 
áreas diversas, conforme descrevemos abaixo: 

Secretaria de Espiritualidade: responsável por promover o desenvolvimento 
espiritual dos jovens, estimulando a prática da oração e da vida devocional;
Secretaria de Missões e Evangelismo: visa contribuir para o trabalho missionário 
da IPB e realiza visitas mensais à Casa de Apoio Carlos Chagas;
Secretaria de Ação Social: visa o exercício da misericórdia e do amor ao próximo, 
tendo realizado, já neste ano, campanhas de doação de sangue e agasalhos;
Secretaria de Sociabilidade: voltada para a recepção de visitantes e 
acompanhamento dos jovens membros;
Secretaria de Música: responsável por organizar as atividades musicais da 
Mocidade (Acampamento, Sexta Jovem, etc.);
Secretaria de Cultura: busca promover o desenvolvimento intelectual dos 
jovens, através da sugestão de livros, filmes e músicas; e a 
Secretaria de Comunicação e Marketing, que tem como objetivo divulgar os 
trabalhos da UMP e evangelizar a partir das redes sociais (Facebook, Instagram 
e Spotify). 

Além da possibilidade de colocar nossos dons e talentos a serviço do reino de 
Deus, a UMP cria laços para a vida, proporcionando verdadeiros amigos, que      
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não apenas compartilham os desafios e alegrias da caminhada cristã, mas
também são usados por Deus para cultivar-nos e mudar-nos (Pv 27.17). Como 
diz Edward T. Welch, “Deus tem prazer em usar pessoas comuns, conversas 
comuns e amor extraordinário e sábio para fazer a maior parte do trabalho 
pesado em seu reino”. Nesta certeza, louvamos a Deus pelos 87 anos de 
existência da UMP da 1ª IPBH e pela oportunidade de fazer parte deste trabalho 
ao lado de tantos outros jovens. Somos gratos pela vida do Rev. Raimundo e dos 
nossos queridos Conselheiros, que caminham ao nosso lado, sempre nos 
encorajando, apoiando e ensinando com amor e paciência.  Por fim, oramos 
para que o Senhor continue abençoando nossa UMP e que, a cada dia, mais 
j o v e n s  s e  e n v o l v a m  e  s e  d i s p o n h a m  a o  t r a b a l h o .  

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes 
na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.”
1Co 15.58

Helen Cunha - Presidente UMP 2018
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ANIVERSARIANTES 

  21/10
    Everton Moscardini Naves 
    Izabela Moraes de Lacerda  

    Zélia Martins Emerick 

    23/10
    Alessandra Siqueira Caquineau 

    Irizena Corrêa de Souza 
    Rebeca Heringer Lisboa de Castro 

    Virgínia Compart Mascarenhas

    24/10
    Alexandre Ângelo Silva
    Débora Zorzin Gomes 

    Gabriel Assis Lopes do Carmo 
    Rafael Nogueira Lima 

    Wellerson Duarte Neves Oliveira 

    25/10
    Lenyr Maia Ferreira 

    Marco Túlio Cerbino Batista 
    Sérgio Linares Vieira 
    Zezilda Silva França 

    26/10
    Cynthia Rodrigues Louback

 
    27/10

    Ana Elizabete Pitta Maciel 
    Cláudia Beatriz Rodrigues Simões 

    Erasmo Borja
    Vânia Ribeiro Dias 



12

VISITE NOSSAS 
CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça 
Parceira IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro 
Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 17h30min 
Quartas-feiras: Reunião de Oração 
às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã 
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, 
bairro Planalto (entrada pela rua 
lateral). 
Domingo: Reunião de Oração  
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger  
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos 
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre 
Crianças e Juvenis da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho  
Cursando o 3º ano no Seminário

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!

CONTA DA IGREJA

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

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23


