
1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 08 DE NOVEMBRO DE 2020

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



MENSAGEM PASTORAL  

Quanto ao Sacramento da Ceia do 
SENHOR, diz a nossa Confissão de 
Fé de Westminster: "Na noite em que 
foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo 
instituiu o sacramento de seu corpo e 
sangue, chamado Ceia do Senhor, 
para ser observado em sua Igreja até 
o fim do mundo, para ser uma 
lembrança perpétua do sacrifício que 
em sua morte ele fez de si mesmo; 
para selar, aos verdadeiros crentes, 
todos os benefícios provenientes 
desse sacr i f íc io para o seu 
nutrimento espiritual e crescimento 
nele, e seu compromisso de cumprir 
todos os seus deveres para com ele; 
e ser um vínculo e penhor de sua 
comunhão com ele e uns com os 
outros, como membros do seu corpo 
místico" (Confissão de Fé de 
Westminster, XXIX.1).

Para nós a Ceia do Senhor não é 
apenas uma ordenança, mas sim um 
Santo Sacramento e sua ministração 
é um momento singular na vida da 
Igreja e de alto privilégio para os 
crentes. 

SANTA CEIA
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Quando nos reunimos ao derredor da 
mesa do SENHOR para partici-
parmos da Ceia, somos abençoados, 
pois este é um momento especial na 
vida de todos aqueles que um dia 
confessaram Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor de suas vidas.

A Ceia do Senhor é um ato de culto 
que tem a forma de uma refeição 
cerimonial, na qual os servos do 
Senhor participam do pão e do vinho, 
rememorando assim o sacrifício 
vicário de nosso Senhor Jesus Cristo 
e celebrando o novo relacionamento 
segundo a aliança que desfrutamos 
com Ele.

Dizemos que a Ceia é um "banquete 
espiritual" onde Cristo atesta ser o 
pão que dá vida (Jo 6.51), pelo qual 
nossas almas são alimentadas para a 
verdadeira e bem-aventurada 
imortalidade. 

Com efeito, Cristo é o alimento único 
de nossa alma e, por isso, a Ele nos 
convida o Pai Celeste, para que, 
refeitos por Sua participação, 
tenhamos constante vigor espiritual 
até que cheguemos à imortalidade 
celestial.

A Ceia é um dos sinais da inclusão do 
cristão na realidade da salvação 
estabelecida pelo Pacto da Graça e 
comer o pão e beber do cálice têm um 
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caráter de anúncio da morte do 
Senhor, até que ele venha (1Co 
11.26). 

A Ceia também é um memorial pois o 
Senhor Jesus disse: "fazei isto em 
memória de mim" (1Co 11.24-25).  
Por este aspecto a Ceia do Senhor 
refere-se ao passado, pois aponta 
para a morte de Cristo. Mas, 
simultaneamente, refere-se ao 
presente, porque diz respeito à nossa 
participação corporativa em Cristo, 
mediante a fé e aponta para o futuro, 
lembrando-nos do retorno glorioso de 
Cristo, o supremo noivo, que voltará 
para buscar a sua noiva, a Igreja, 
para as Bodas do Cordeiro.

Participar da Ceia é ser encorajado a 
continuar nossa caminhada rumo a 
Canaã celestial; é demonstrar 
gratidão à bondade generosa de 
Deus  para  conosco ;  é  nos  
abraçarmos mutuamente em 
unidade como a unidade que une os 
membros do nosso corpo. Os 
Reformadores diziam que a Mesa do 
Senhor é o incentivo mais forte e 
agudo a não apenas seguir seu 
exemplo, ao dar-se a nós, mas para 
nos mover e nos incentivar à caridade 
mútua, dando-nos e entregando-nos 
uns aos outros. Porque ele se faz 
comum a todos, ele também nos faz 
um em si mesmo.

A  C o n s t i t u i ç ã o  d a  I g r e j a  
Presbiteriana do Brasil, em seus 
Princípios de Liturgia, nos exorta a 
não negligenciarmos este privilégio 

que é participar da Mesa do Senhor, 
pois na Ceia toda a Igreja reflete mais 
profundamente acerca da pessoa e 
obra do Filho de Deus que se 
encarnou para nos salvar.

Mas não cremos na transubstan-
ciação, isto é, na transformação 
miraculosa do pão e vinho em corpo e 
sangue de Cristo; não cremos na 
consubstanciação, isto é, corpo e 
sangue de Cristo estão presentes 
"em, com e sob" a forma de pão e 
vinho. Não cremos também no mero 
s imbol ismo. Cremos no que 
chamamos de "realismo espiritual", 
isto é, Cristo está presente à Mesa, 
espiritualmente. Enquanto o pão e o 
vinho permanecem imutáveis, o 
Espírito eleva o crente, através da fé, 
para gozar da presença de Cristo de 
um modo que é glorioso e real, ainda 
que indescritível.

Na Ceia os laços de sangue foram 
substituídos pelos laços da fé. 
Exercitemos a fé no Cristo que nos 
salvou e nos convida por sua Palavra 
a celebrarmos a nova vida que Ele 
nos concedeu por meio de seu 
sacrifício vicário. Neste domingo, 
como costumamos fazer no segundo 
domingo de cada mês, por ocasião 
dos Cultos Matutino e Vespertino, 
teremos a ministração da Ceia em 
nossa Igreja. Preparemo-nos 
antecipadamente e participemos 
com alegria deste "banquete 
espiritual". Amém!

Rev.  Edson Costa Silva 
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

Reunião Departamental Conjunta - 11/11  às 14h30
Convidamos todas as irmãs para nossa Reunião Departamental Conjunta, dia 
11/11, às 14h30, na Plataforma Virtual Zoom, cujo "link" será encaminhado 
momentos antes do início do encontro. Teremos a participação de nossa irmã 
Olga, com uma mensagem dinâmica para nossa reflexão. Reserve algumas 
horas do seu dia para comunhão com o Senhor e entre irmãs. Esperamos por 
você!!! 

Reunião de Oração Virtual - terça-feira, 10/11 
(Cada Departamento escolherá o melhor horário para a reunião)

Mês de Novembro, mês de Ações de Graças
"Perseverai na oração, vigiando com ações de graças." (Cl 4.2) 
No dia 26 comemoraremos o Dia Mundial de Ações de Graças. Elevemos 
nossas mãos aos céus e agradeçamos as bênçãos sem medida que 
recebemos do Senhor, nosso Deus e Pai, neste ano de tantas dificuldades e 
calamidades.

Motivos de oração
✔Agradecendo ao Senhor pela nossa vida, de nossa família, de nossa Igreja;
✔Suplicando pelo restabelecimento dos enfermos e suas famílias que 
atravessam tempos de adoecimento e pela providência divina para que 
profissionais competentes assumam os cuidados da saúde de nossos irmãos;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos trabalhadores em hospitais, 
pelos nossos irmãos profissionais dessa área, que estão na linha de frente no 
socorro e cuidados à população, pelo pessoal da limpeza urbana e pelos 
profissionais da segurança pública;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na 
vida empresarial; 
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas Sociedades 
Internas e pela liderança da Igreja;
✔Pelos projetos de ação social e apoio às necessidades dos irmãos nesses 
tempos de pandemia;
✔Pedindo orientação ao Senhor para votarmos no próximo pleito eleitoral, 
quando serão eleitos Prefeitos e Vereadores, governos estes que mais 
impactam a vida do cidadão, suplicando ao Senhor que abençoe e ilumine 
nossos governantes em suas decisões visando o bem comum;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da 
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
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REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO

PALAVRAS QUE CONSTROEM
"Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto 
para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." (Tg 1.19)

Uma das coisas que mais fazemos é falar. Pesquisas mostram que falamos 
cerca de dezesseis mil palavras por dia. Falar é normal e pode parecer 
inofensivo, mas poucas coisas que fazemos são mais importantes do que isso. 
Provérbios 18.21, afirma que "a morte e a vida estão no poder da língua; o que 
bem a utiliza come do seu fruto", mostrando o quanto as palavras são 
poderosas e significantes. Eis um guia bíblico, simples e prático que devemos 
utilizar para escolher nossas palavras com sabedoria:

1. Palavras verdadeiras (Ef 4.14-15) - Devemos falar a verdade bíblica uns 
aos outros diariamente, em amor. Escolher palavras verdadeiras significa mais 
do que ser honesta. Significa ser distintivamente bíblica no modo como 
reagimos uns aos outros.

2. Palavras amorosas (1 Co 13. 4-7) - A verdade que não é falada em amor fica 
distorcida pela impaciência, amargura e raiva humanas.  Antes de sua morte, 
as palavras finais de Jesus aos seus discípulos foram sobre um novo 
mandamento: que deveriam amar uns aos outros como ele os tinha amado 
(Jo.13. 34-35). Esse amor os identificaria como seus discípulos.

3. Palavras comedidas (Ef 4.26-27) – Às vezes dizemos palavras que nunca 
deveriam ser pronunciadas, quando o silêncio teria sido uma escolha mais 
piedosa e amorosa. Às vezes palavras são faladas no momento errado, no 
lugar errado ou com as emoções fora de controle. Nos versículos citados, Paulo 
diz que ao falar você deve exercitar o domínio próprio que lhe caracteriza como 
um filho de Deus. Devemos aprender a importância de nos afastar, de esperar e 
de preparar as palavras para dizê-las em ocasião oportuna. Devemos ser 
capazes de exercer domínio próprio mesmo quando estamos chateados. 
Apegue-se a Cristo. O domínio que precisamos é encontrado nele.

4. Palavras graciosas (Ef 4. 29-30) – Nossas palavras devem ser condutoras 
da graça geradora de vida do Senhor Jesus Cristo (veja Colossenses 4.6), pois 
o objetivo da nossa comunicação deve ser a maravilhosa graça de Jesus, ou 
seja, nossas palavras devem trazer benefício espiritual aos que as ouvem. 
Precisamos livrar nossa fala de amargura, fúria, raiva, rixa, calúnia e malícia. 

5. Palavras perdoadoras (Ef 4.32; 5.2) – As Escrituras são claras quando 
dizem que não faz sentido nos alegrarmos com o maravilhoso perdão que 
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recebemos em Cristo, se recusamos perdoar aos outros (Mt 18. 21-35). 
Devemos falar palavras claras de perdão a alguém que nos magoou para não 
entristecer o Espírito e não darmos ocasião ao diabo.
. 
Queridas irmãs, Deus coloca diante de nós a possibilidade de aprendermos a 
escolher palavras verdadeiras, amorosas, comedidas, graciosas e 
perdoadoras, mesmo diante de provocações, quando nos submetemos a ele e 
deixamos que ele governe o nosso coração.
(Adaptado de Leila Judite dos Santos Reis, "SAF em Revista", ano 64, 
jul/ago/set de 2018)

Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
  

O preenchimento da capacidade do templo para os Cultos Dominicais (ainda 
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos 
grupos de whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será 
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail. 

Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a 
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve 
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua 
Santa Palavra. 

GRATIDÃO PELA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE 
MINAS GERAIS (AEBMG) 

  
Louvamos a Deus pela existência da Associação Evangélica Beneficente de 
Minas Gerais (AEBMG), com mais de 70 anos de trabalho profícuo e 
abençoador em nossa Capital.

Centrada nos princípios cristãos e sob a Presidência do Pb. Euler Borja, nosso 
querido Major, a AEBMG oferece assistência de qualidade à população de 
Minas Gerais, com um histórico de grandes avanços nesse longo período. 
Recebemos com alegria o Relatório referente às atividades da AEBMG no ano 
de 2019 e constatamos o quanto o SENHOR tem abençoado a Associação.
 
Pedimos a Igreja que continue orando em favor do Major e de toda a Equipe da 
Associação, e em especial, do Hospital Evangélico que tem abençoado 
inúmeros irmãos que recorrem a ele em momentos de necessidade. A Deus 
Honra e Glória. 
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INTERCESSÕES: ORAI UNS PELOS OUTROS 
  

Na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos 
nossos irmãos e 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 recomendações 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 que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da 
intercessão. 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020 
  

Segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB), em seu 
artigo 9º, transcrito abaixo, e o Estatuto da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte (PIPBH), o Rev. Edson Costa Silva, Presidente da Assembleia 
da PIPBH, convoca a Assembleia Geral Ordinária para se reunir no dia 08 de 
novembro, às 11h, em Culto Solene a Deus. CI-IPB, artigo 9º: "A Assembleia 
Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se 
reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente 
quando convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se 
pelos respectivos estatutos".

Pauta da Reunião: 1) Eleição do Secretário de Atas das Assembleias para o 
ano de 2020; 2) Nomeação da Comissão de Exame de Contas; 
3) Apresentação, para informação da Igreja, do Relatório do Movimento do ano 
anterior e do Orçamento do ano em curso.

(A Reunião Ordinária acontecerá excepcionalmente neste segundo semestre 
devido aos impedimentos presenciais em virtude da pandemia do Covid-19). 
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
  

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar". 

Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em tempos de 
pandemia! Veja a seguir as oportunidades que temos de participar de 
momentos de oração na comunhão dos santos, em nossa Igreja: 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
  

Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: 
das 18h às 19h. Todo o protocolo de segurança sanitária já utilizado nos cultos 
será observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que 
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
  

Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos 
grupos de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO
DOUTRINÁRIO PRESENCIAL

  
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma 
presencial, no horário tradicional das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não 
puderem vir ao templo, poderão acompanhar os estudos pelo canal da Igreja 
no Youtube. 

Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.  
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SANTA CEIA - IDOSOS
  

Amados Irmãos! 
Buscando atender aos irmãos idosos 
na Ministração da Santa Ceia nestes 
tempos de pandemia, estamos 
recebendo esses irmãos no templo, 
durante a semana, para esse 
momento singular.

Num momento maravilhoso de 
comunhão e edificação espiritual, 
nesta semana recebemos o casal 
Sônia e Eleazar.

Os irmãos idosos que assim o desejarem, poderão fazer contato com o Rev. 
Rogerio Bussinger pelo número 3273.7044 para agendar a Ministração. Que 
nosso bondoso Deus seja glorificado e os irmãos abençoados neste momento 
singelo, mas altamente significativo para a vida do crente, verdadeiro 
"banquete espiritual".  

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR 
  

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações".
Sl 46.1 

Foi chamada à presença do SENHOR no último dia 30/10, nossa querida irmã 
Flausina Ferreira Jordão, aos 84 anos de idade. D. Flausina foi recebida em 
nossa Primeira Igreja em 1976, portanto foram 44 anos de membresia. 
Louvamos a Deus por vida tão preciosa, mulher temente ao Senhor, que deixa 
um legado de fé e amor a Cristo, seu redentor, a quem ela serviu e amou em 
sua vida.

O sepultamento de seu corpo aconteceu no sábado, 31/10, às 9h30 da manhã, 
no Cemitério da Saudade, precedido pela palavra pastoral ministrada no local 
pelo Rev. Rogério Bussinger.
  
À família enlutada, em especial, ao Sr. Hilton Jordão e Rosângela, 
expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor, doador 
e mantenedor da vida, o consolo de seu Santo Espírito.
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CHEGOU O DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL" 
Natal, a Vitória sobre o Medo

  
 

O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas 
vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a luz. 
O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos os anos, o 
período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor nos 
deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." 
(João 3.16)

O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão 
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós.  Com 31 mensagens dedicadas a 
contar a incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial na 
Vitória sobre o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar e 
alcançar vidas.

O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à 
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). 

Os exemplares chegaram. Os irmãos já podem procurar a Missionária Suely, 
telefone 3273. 4201 ou disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo, adquira logo o seu exemplar. Você também pode presentear 
a quem você ama com um exemplar, semeando o conforto e o consolo da 
Palavra de Deus nestes tempos de medo e angústia para muitos.  

mailto:disquepazbh@gmail.com


ANIVERSARIANTES 

 
   08/11

    Daniel Augusto Melo Costa 
    Jorge Luiz Laguardia

    Pedro Augusto Xambre de Oliveira Santos 
    Valéria Maria Macedo de Oliveira

    09/11
    Davi Brasil Rocha 

    
    10/11

    Ana Carolina Vieira de Souza
    Kátia Teles Lauar 

    Maria Lenice Cintra Alves 
    Sandra Maria Motta Lima 

    Vinicius de Freitas Dornelas 

    11/11
    Ana Lídia Morais de Souza 
    Elaine Antônia da Rocha 

    
    12/11

    Alice Leite Gontijo de Amorim
    Bárbara Luiza de Souza Fernandes 
    Melise Carvalho Pereira D`Agostini 

    Tiago Müzel Rentes 

13/11
    Júnia Maria de Figueiredo 

    Luisa Lima Fernandes 

14/11
    Beatriz Bernardes Pereira 

    Dayana Rodrigues Amorim de Souza Fernandes 
    Gabriel Nogueira Chagas 
    Nicole Nogueira Chagas 
    Stefânia Mendes Pereira 

    Wildes Lima Câmara  
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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. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo:  
11h- Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do mês 

Segunda-feira: 19h30
Reunião de oração

Terça-feira: 8h30e 14h30 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h 
Reunião de oração - salão João Calvino

Quinta-feira:19h30
 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


