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MENSAGEM PASTORAL
FUNDAMENTOS DA REFORMA

Outubro é um mês para trazermos à
memória a Reforma Protestante do
Séc. XVI, cuja data oficial é o dia 31,
afinal ela foi um marco histórico,
social e intelectual, mas
principalmente religioso. A Reforma
não criou outra Igreja, mas removeu
da Igreja o que Cristo não tinha
prescrito para ela. Para que isso
ocorresse, na busca de um novo
entendimento sobre a relação entre
Deus e o ser humano, os Reformadores se esforçaram no estabelecimento de alguns fundamentos
ou pressupostos essenciais para
recolocar a Igreja nos trilhos certos.
No presente artigo destacaremos
alguns desses fundamentos
essenciais.

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 (2Tm 3.16-17). Por ser a
Palavra de Deus inspirada e infalível,
a Bíblia tem suprema autoridade
sobre a nossa vida. Quando nos
submetemos à Escritura deixamos
de lado o “achismo”, para então nos
rendermos àquilo que Deus diz e
ensina por meio da sua Santa e
Bendita Palavra. Também
afirmamos que a Bíblia não contém a
Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra
de Deus e não existe autoridade
humana que seja maior ou regra de
homens capaz de suplantar seus
preceitos e nenhum ensino pode
contradizer o que ela ensina.

A CENTRALIDADE DA
ESCRITURA
Os reformadores redescobriram a
Bíblia, que no final da Idade Média
era um livro pouco acessível para a
maioria dos cristãos. Eles
estudaram, pregaram e traduziram a
Palavra de Deus, tornando-a
conhecida das pessoas, afirmando
que a Escritura devia ser o padrão
básico da fé e da vida cristã.

Portanto, todas as convicções e
práticas da Igreja devem ser sempre
avaliadas à luz da revelação especial
de Deus, sendo esse princípio
consagrado na expressão latina
“Sola Scriptura”, ou seja, somente a
Escritura é a norma suprema para
aquilo que os fiéis e a Igreja devem
crer e praticar.

O Apóstolo Paulo, escrevendo ao
jovem Pastor Timóteo, afirmou que
“toda a Escritura é inspirada por

A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ
Outro fundamento da Reforma,
decorrente do anterior, foi a
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redescoberta do ensino bíblico de
que a salvação é inteiramente uma
dádiva da graça de Deus, sendo
recebida por meio da fé, que também
é dom do alto: Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé; e isto não vem
de vós; é dom de Deus; não de obras,
para que ninguém se glorie. Pois
somos feitura dele, criados em Cristo
Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que
andássemos nelas. (Ef 2.8-10)
Tendo em vista a obra expiatória
realizada por Jesus Cristo na cruz,
Deus justifica o pecador que crê, isto
é, declara-o e o aceita como justo,
possuidor não de uma justiça
própria, mas da justiça de Cristo.
Essa verdade solene e fundamental
foi afirmada pelos Reformadores em
três expressões latinas: “Solus
Christus”, “Sola gratia” e “Sola fide”.
Justificado pela graça mediante a fé,
e não por obras, o pecador redimido
é chamado para uma vida de
santidade, serviço a Deus e ao
próximo.
O SACERDÓCIO UNIVERSAL
DE TODOS OS CRENTES
A Igreja Medieval era dividida em
duas partes: de um lado estava o
clero, os religiosos, a instituição
eclesiástica com sua hierarquia; do
outro lado estavam os fiéis, os leigos,
os cristãos comuns. Acreditava-se
que a salvação destes dependia da

ministração daqueles. Os
Reformadores eliminaram essa
distinção à luz das Escrituras.
Todos, ministros e fiéis, formam o
povo de Deus e são sacerdotes do
Altíssimo, pois a Palavra de Deus
afirma que “vós, porém, sois raça
eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de
Deus, a fim de proclamardes as
virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa
luz; vós, sim, que, antes, não éreis
povo, mas, agora, sois povo de
Deus, que não tínheis alcançado
misericórdia, mas, agora,
alcançastes misericórdia
(1Pe 2.9-10). Como Sacerdotes,
todos têm livre acesso à presença do
Pai, tendo como único mediador o
Senhor Jesus Cristo. Além disso,
cada cristão tem um ministério a
realizar, como sacerdote, servo e
instrumento de Deus na Igreja e na
sociedade.
Que bênção rememorar estes
maravilhosos fundamentos de nossa
fé! Ao trazer estas verdades à
memória, firmemo-nos a cada dia
nestes benditos pressupostos. Que
estes princípios basilares, repletos
de implicações sérias da Santa
Palavra, sejam cultivados por todos
nós como “Ecclesia Reformata et
Semper Reformanda est” (Igreja
reformada, sempre se reformando).
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA
Vimos pelo presente, de acordo com o que preceitua o Guia das Sociedades
Internas da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), convocar todas as SÓCIAS a
se fazerem presentes na PLENÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA para o
próximo ano, a ser realizada no dia 03 de novembro, quarta-feira, às 14h30,
no Salão João Calvino.
Belo Horizonte, 24 de outubro de 2021.
No amor de Cristo,
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente
REUNIÃO DE ORAÇÃO, 26/10, terça-feira:
VIRTUAL às 8h30, pelo whatsapp
PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino:
Motivos de oração para OUTUBRO, Mês da Reforma Protestante:
Gratidão:
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas (“conta as bênçãos, dize-as
quantas são...”);
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela benção da Reforma Protestante e sua importância em nossas vidas;
• Pela benção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.
Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e
Sociedades Internas;
• Pelos projetos missionários apoiados pela nossa Igreja, pela Junta de Missões
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais
(APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
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• Pelos nossos Professores da Escola Dominical e pelas crianças;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados,
pelos trabalhadores autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos, etc –
Projeto ANA) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelos refugiados ao redor do mundo;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
SAF EM AÇÃO: Almoço missionário em
prol do Projeto Panamá
Dando continuidade aos nossos Almoços
Missionários, hoje teremos lombo assado
ao molho de laranja, arroz branco e farofa
de vinagrete.
Porção para até 2 pessoas – R$60,00
Porção para até 4 pessoas – R$100,00
Pagamento pelo PIX (31 98860 3407 Valdete Laranjo) ou ao retirar sua porção.
BAZAR “EVANGELIZAR FAZ BEM”, EM PROL DO PROJETO PANAMÁ
Nosso Bazar continua aberto e muita gente está aproveitando! Venha se juntar
à SAF neste Projeto!!! O bazar estará aberto após os Cultos de domingo e às
terças feiras, das 15h às 17h.

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo, 24/10: Paulo Cassete, César, Jessé Oliveira, Rubem Pacheco,
Tiago Müzel, Sergio Maciel e Emerson Ávila.
Reunião de Oração, segunda-feira, 25/10: Frederico Porto
Estudo Bíblico, quinta-feira, 28/10: José Maria
Sexta Jovem, 29/10: Ariel
Sábado, 30/10: Luiz Neto 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 NO SALÃO JOÃO CALVINO
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos
irmãos que fiquem atentos a esta mudança de local.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30min, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos
de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco
deste momento de enlevo espiritual.
APP DA IGREJA
O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele inclui a Bíblia,
versículos bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de
Falecimento. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Aproxima-se o dia da nossa Conferência Missionária de 2021 (28 a 31 deste mês), que será
especialmente ampliada. Mercê divina, contaremos com as presenças do Rev. Marcelo
Carvalho e do casal de Missionários Rev. Dr. Daniel Charles Gomes e sua esposa Márcia
Gomes, apoiados por nossa Igreja em seu trabalho no Japão.
O Rev. Marcelo, mercê divina, abrirá a Conferência na quinta-feira 28/10, às 19h30, falando
sobre o legado missionário de Francis Schaeffer, expondo-nos a relação entre teologia,
testemunho cristão e atuação missionária na vida e obra do fundador do L'Abri.
O Rev. Daniel será o Preletor durante o final de semana, falando-nos na Sexta Jovem (às
20h), no sábado (às 19h30) e domingo ministrará Aula Especial às 9h30min no Templo e
pregará a Palavra nos Cultos das 8h, 11h e 19h. Além de sermos edificados com uma sólida
exposição bíblica abordando o tema das missões, conheceremos o desafio e progresso da obra
cristã na terra do sol nascente.
Desta forma, mercê divina, ofereceremos ricas oportunidades de edificação espiritual,
acompanhamento da causa missionária e melhor entendimento do desenvolvimento da
causa de Cristo no mundo contemporâneo. Imperdível!
Ore pela Conferência e pelos Preletores, programe-se para estar presente e convide pessoas.
Que Deus seja glorificado nesta ocasião tão importante para o Seu povo.
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ELEIÇÃO DE OFICIAIS
“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. (1 Tm 3.1)
A eleição de Oficiais é uma responsabilidade corporativa, pois desde o período apostólico,
quando as primeiras igrejas foram organizadas, foi estabelecido o método de escolher os
seus Oficiais por meio de eleição, conforme lemos em Atos 14, verso 23, quando da
passagem de Paulo por Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, assim registrado por Lucas: “E,
promovendo-lhes, em cada Igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os
encomendaram ao SENHOR”. Portanto, não se deve fazer a escolha sem preparo prévio e
oração.
Como parte do processo da eleição de Oficiais, o Conselho examinou as indicações da Igreja
e os irmãos que tiveram os nomes aprovados foram convocados para uma reunião com o
Rev. Edson na segunda-feira passada, quando puderam estudar sobre a Identidade
Presbiteriana e as implicações de ser um Oficial da Igreja do SENHOR.
Foi dado prazo até 24/10 para que os irmãos comuniquem a aceitação ou não da
candidatura para, a partir do domingo 07/11, sejam os candidatos apresentados à Igreja
com vistas à eleição na Assembleia do dia 28/11.
Louvamos a Deus pelo andamento do processo preparatório e estamos certos de que
contaremos com a bênção do SENHOR na eleição destes Oficiais para o Pastoreio, Governo
e Serviço Diaconal da Igreja de Cristo. Que no preparo para estas eleições possamos
recorrer aos princípios da Palavra para a escolha daqueles que exercerão o Oficialato na
Igreja de Cristo. Oremos e participemos conscientemente deste momento.

SERMÕES SOBRE O OFICIALATO NA IGREJA
“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. (Primeira
Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, cap. 3, verso 1)
Com o objetivo de conscientizar e preparar a Igreja para a eleição de seus Oficiais, uma vez
que no último domingo de novembro teremos a Assembleia para eleição de treze Oficiais
Presbíteros e onze Oficiais Diáconos, o Rev. Edson pregará uma série de sermões, a partir
deste domingo, sobre a importância de recorrermos aos princípios da Palavra para a
escolha daqueles que exercerão o Oficialato na Igreja de Cristo. Oremos e participemos.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2022
Como fazemos anualmente, estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo
final para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da Igreja
elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos no ano seguinte. Que tudo seja feito
para a glória de Deus.
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IRMÃOS ENFERMOS
“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)
Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por
ocisão da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11
do Evangelho segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento
daquela família de Betânia, a ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).
Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes
queridos hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o
nosso coração “sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos queridos que têm
enfrentado a enfermidade e o luto.
Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando para o SENHOR,
afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o céu e a terra (Sl
121).

(31) 3209 8888
O que pode trazer paz e conforto a tantos corações tristes, angustiados e sem
esperança?
Você acredita que uma palavra pode mudar este quadro?
A Epístola de Paulo aos Romanos no capítulo 15, verso 4 diz: “Pois tudo quanto,
outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela
consolação das Escrituras, tenhamos esperança”.
No período de julho a setembro do corrente ano 1.613 pessoas ligaram para o Disque
Paz e ouviram esta palavra de esperança e 55 pessoas foram assistidas com a palavra de
Deus, por meio do Aconselhamento Pastoral e oração, outras foram conduzidas para
seguirem na Classe de Catecúmenos, com vistas a inclusão na igreja local.
O aconselhamento redentivo leva ao reconhecimento dos pecados e a certeza da
restauração na obra suficiente de Cristo na Cruz do calvário. Temos presenciado a
alegria nos olhos e sorrisos de vários aconselhados e isto nos faz louvar e agradecer ao
Senhor dizendo: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas
fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres (Sl 126, versos 2b-3).
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REV. EDSON E CORAL MASCULINO NA
IP LUZ E VIDA EM BETIM
A convite da Igreja Presbiteriana Luz e Vida, de Betim, o Rev. Edson pregará a Palavra
neste domingo por ocasião do Culto Vespertino. A IP Luz e Vida é pastoreada pelo Rev.
Fábio Henrique e está celebrando 25 anos de organização.
Nosso Pastor será acompanhado pelo Coral Masculino que entoará os seus louvores ao
SENHOR em gratidão por mais um ano de vida de proclamação da Palavra de Deus
daquela Igreja irmã, com quem temos parceria na plantação de Igrejas.
Felicitamos a amada Igreja pelo seu Jubileu de Prata e rogamos ao SENHOR dadivosas
bênçãos sobre todo o povo que ali congrega. Acompanhemos nosso Pastor e Coral
Masculino com as nossas orações.

OUTUBRO, MÊS DA REFORMA
PROTESTANTE DO SÉC. XVI.
OS CINCO SOLAS: SOLA FIDE! (SOMENTE A FÉ!)
No mês em que celebramos o aniversário da Reforma Protestante do Século XVI
publicamos reflexões sobre os chamados Cinco Solas da Reforma em nosso Boletim.
Tratamos da autoridade da Escritura, da suficiência da Obra de Cristo, da Maravilhosa
Graça (SOLA SCRIPTURA, SOLO CHRISTUS, SOLA GRATIA) e hoje vamos refletir
sobre o SOLA FIDE.
SOLA FIDE: Somente a Fé! A justificação é tão somente pela graça, por intermédio da
fé em Cristo e este é o artigo pelo qual a Igreja se sustenta ou cai. É um artigo muitas
vezes ignorado, distorcido, ou por vezes até negado por líderes, estudiosos e pastores
que professam ser evangélicos. Some-se a isso, o fato da modernidade alimentar as
chamas do desinteresse para com o Evangelho e a natureza humana caída tem as
condições necessárias para não admitir e aceitar a necessidade da justiça de Cristo.
Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, MEDIANTE A FÉ, somente por
causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio
possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie
em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou que uma instituição que
reivindique ser Igreja, mas negue ou condene o “Sola Fide”, possa ser reconhecida
como Igreja legítima.
O único meio pelo qual a obra perfeita de Cristo é recebida é pela fé somente, o SOLA
FIDE. Nós não temos outra embaixada de paz para encontrar abrigo da justa ira de
Deus a não ser na perfeita justiça e sofrimento de Cristo, e não há outra ponte entre o
homem e Cristo, somente a fé.
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DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”
O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 mensagens sobre a pessoa mais
importante de todos os tempos: Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal
para ser distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos lares.
O “Cada Dia Natal 2021”, com mensagens dedicadas a contar a incomparável história de
Jesus, tem enfoque especial no tema “A Mensagem da Esperança”, com o objetivo de lembrar
às pessoas que elas não estão sozinhas, que o Pai celestial cuida de nós e nos traz esperança.
O Conselho decidiu adquirir três mil exemplares que serão repassados à Igreja ao preço
unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Os exemplares deverão chegar em
novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através do Disque Paz, com a
Missionária Suely, telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o “Cada Dia Natal” para presentear a quem você ama.

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus.
Lugar de adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da palavra do
SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento
espiritual.
1º Culto Matutino: 8h (Sem necessidade de inscrição prévia)
2º Culto Matutino: 11h (Com inscrição prévia)
Culto Vespertino: 19h (Sem necessidade de inscrição prévia)
“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25).

NOTA DE GRATIDÃO
"Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que
desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a
promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna." (1Jo 2.24-25)
Confiantes nessa promessa nós, os familiares da Lourdinha (Maria de Lourdes Cunha
Elias), agradecem a todos os irmãos que oraram por ela e por nós durante todo esse
tempo. Ela se juntou à Igreja Triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo, onde, um dia,
esperamos encontrá-la para juntos glorificarmos a Deus eternamente.
Louvamos a Deus pela comunhão da igreja. Que Ele abençoe a todos.
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NOTA DE GRATIDÃO PELO “DAY USE” DA
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (UPA)
"Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Salmo 133.1)
No dia 16 de outubro nossos adolescentes realizaram um day-use no Acampamento
Ebenézer, celebrando o retorno das atividades naquele local de bênçãos. Após um
longo período sem podermos nos reunir ali, eram visíveis a alegria e a gratidão a Deus
estampadas no sorriso de cada adolescente, que ao final do dia, nem queriam vir
embora (risos).
O dia foi marcado por preciosos momentos de comunhão, acolhimento de novos
adolescentes, muita conversa boa, brincadeiras, esportes e, sobretudo, adoração ao
nosso Deus e meditação na Santa Palavra, da qual aprendemos um pouco mais sobre “A
necessidade do novo nascimento” à luz de João 3.1-15.
Louvamos a Deus pela Diretoria de nossa UPA, que tem trabalhado com amor e
dedicação para fortalecimento dessa Sociedade, bem como pelos Conselheiros e
Conselho da nossa igreja, os quais têm sempre apoiado este trabalho. Louvamos a Deus
também pela vida dos pais, que têm compreendido a importância de incentivar a seus
filhos para um envolvimento cada vez mais efetivo com o povo de Deus.
Assim, rendemos graças ao Senhor, nosso Deus, e rogamos que continue a abençoar
nossos adolescentes, a fim de que continuem crescendo na graça e no conhecimento do
Rei Jesus, servindo-o cada vez mais com amor e dedicação. Ao Senhor, nosso Deus,
toda honra, glória e louvor!
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ANIVERSARIANTES
24/10
Alexandre Ângelo Silva
Débora Zorzin Gomes
Gabriel Assis Lopes do Carmo
Rafael Nogueira Lima
Wellerson Duarte Neves Oliveira
25/10
Marco Túlio Cerbino Batista
Sérgio Linares Vieira
Zezilda Silva França

27/10
Ana Elizabete Pitta Maciel
Cláudia Beatriz Rodrigues Simões
Erasmo Borja
Vânia Ribeiro Dias

28/10
Maria Clara Silva Lenza
Mateus Mitraud Barreto Salum
Thessa Cristina Machado de Faria

29/10
Bruna Rocha Lopes
Gabriel Bertolini Maia
Yáskara Regina Lourenço Araujo Fleming
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