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MENSAGEM PASTORAL  

Alguns cristãos vivem alienados da 
realidade, sem encontrar sentido nas 
atividades do seu dia-a-dia, não mirando 
"as coisas lá do alto" (Cl 3.2); outros 
sentem-se tão confortáveis neste mundo 
caído que revelam estar dominados por 
outro Senhor que não o Santo Deus (Mt 
6.21). Tais antagonismos nos levam a 
perguntar: Qual deve ser a relação entre o 
cristão e o mundo? Como poderemos 
conviver com a tensão nesta dupla 
cidadania, a celestial e a terrena? 
Buscaremos respostas a estas perguntas 
na oração sacerdotal do nosso Senhor 
Jesus Cristo registrada no Evangelho 
segundo o Apóstolo João, capítulo 17, 
continuando as reflexões iniciadas no 
mês passado, no artigo pastoral do 
Boletim da nossa Igreja.

Bem no coração desta sensível oração de 
Cristo pela sua Igreja está a petição mais 
gloriosa para a ação divina na História: a 
redenção de pecadores pelo evangelho 
da graça. Nada ressalta mais a majestade 
e a síntese dos atributos divinos do que a 
sua obra redentora. Justiça, misericórdia, 
santidade, compaixão, sabedoria, poder e 
amor se manifestam harmoniosamente 
na obra da redenção que Cristo vem 
executar no tempo e no espaço e que o 
Espírito Santo aplica aos corações dos 
pecadores. Vejamos como o nosso 
Senhor apresentou ao Pai sua petição 
nesse sentido.

Cristo é específico em interceder pelos 
seus discípulos e não por todas as 
pessoas do mundo. O Senhor Jesus 
descreveu sua Igreja como sendo aqueles 
que lhe foram dados pelo Pai, de quem já 
eram (verso 9), e ressaltou a íntima 
relação e comum propriedade entre o que 

é do Filho eterno, e o que é de Deus, o Pai 
celestial, afirmando que ele, Cristo, era 
glorificado neste povo especial (verso 10); 
Ele, que retornaria aos céus pouco tempo 
depois daquele momento, rogou a Deus 
Pai que guardasse este seu povo unido 
em torno desta fé nele que os resgatou 
(verso 11), terminando por afirmar que o 
Filho havia preservado todos que em vida 
lhe foram dados, deixando perder-se 
apenas aquele cujo destino já havia sido 
profetizado nas Escrituras Sagradas 
(verso 12). Desta parte da oração 
sacerdotal do Senhor Jesus destacamos 
um mistério glorioso, que é o fato de que 
Deus  tem no  mundo um povo  
especialmente preparado para si, o qual 
vem sendo unido ao Filho, por intermédio 
das Escrituras (2Ts 2.13,14), para ser 
conduzido mediante a fé naquele a quem 
eles pertencem, o Pai celestial ; e através 
deste resgate e da comunhão resultante 
do ajuntamento deste povo de Deus, o 
seu Filho Jesus Cristo é glorificado.

Isto que acabamos de explicar é um 
mistério porque não nos é dado saber 
quantos, quem ou quando estas pessoas 
preparadas são resgatadas do mundo 
para uma vida com Deus, compondo 
assim, conscientemente, a Igreja (Rm 
16.25-27; Ef 3.5,6) ; sabemos qual é o 
meio usado por Deus para realizar este 
resgate, que é a sua Palavra (At 13.48), 
contudo, ainda aqui há outro mistério, pois 
também é oculto aos olhos humanos a 
percepção espiritual que Deus dá a estas 
pessoas, levando-as à fé em Cristo Jesus 
como resultado do anúncio da mensagem 
da cruz, através do que estes, já 
preparados por Deus, vêm ao Senhor 
Jesus, pela fé, na ocasião que o Pai 
designara para isto, que é quando o 

RESGATADOS POR DEUS E PARA DEUS
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FÉRIAS PASTORAIS

O Rev. Raimundo está em gozo de 
férias, com sua família, por um período 
de 10 dias. Oremos em seu favor.  

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel. 3451-4430

Equipe 2
Irizena C. Souza
Rua Rio Apodi, 472 – Eldoradinho
Tel. 3393-3212

Próximo Domingo:

Equipe 1
Iraídes S.Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada 
Familia   
Tel. 3046-3784

Equipe 2
Hélvio Santos – Rua Apodi, 100/01 – 
Serra
Tel. 3227-3273
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Porque a nossa leve e momentânea 
tribulação produz para nós eterno 
peso de glória, acima de toda 
comparação.” (Segunda Carta de 
Paulo aos Coríntios, cap. 4, verso 
17)

Reunião de Oração:
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Miriam

Reunião Executiva 
Terça-feira, 26/3, começando com 
nossa Reunião de Oração.

Espírito Santo torna eficaz a chamada 
divina, por intermédio do fiel anúncio do 
Evangelho de Cristo (1Co 1.21,Ef 1.11-
13).

Este fato é glorioso porque não é sublime 
apenas a ação que torna todo este 
processo eficaz, produzindo o resgate de 
pecadores presentes no mundo, mas 
também é majestoso o projeto de vida que 
lhes está destinado por Deus, o qual vai 
sendo entendido, recebido e vivenciado à 
medida que, juntos com outros redimidos, 

este povo de Deus vai crescendo na fé 
bíblica  e em comunhão espiritual com o  
seu Redentor e com os seus irmãos na fé, 
os quais professam a mesma e gloriosa 
confiança na soberana e eficiente graça 
de Deus, que resgata, transforma e 
santifica, ainda no mundo, um povo para o 
louvor exclusivo da sua glória. Sendo 
assim, podemos afirmar que no mundo, a 
Igreja é resgatada para Deus, por ele 
mesmo (Ef 1.4-5,5.26-27,Is 19.23-
25,43.6-7). 

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes, 
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto, Marcos Egg e Saul Nogueira
Segunda-feira: Marco Vince
Quinta-feira: Natanias
Sexta-feira: Sérgio Maciel
Sábado: Thiago Bryan e Ariel
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VISITA DO CORAL À SANTA CASA

“Fazei justiça ao fraco e ao órfão, 
procedei retamente para com o aflito e 
o desamparado. Socorrei o fraco e o 
necessitado” (Salmo 82, versos 3 e 4)

O Coral da Igreja, com alegria e 
esmero, cantará louvores ao Senhor 
hoje à tarde, no 5º andar do Hospital 
da Santa Casa. Nosso alvo é anunciar 
as misericórdias de Deus, que não têm 
fim, quer estejamos gozando de 
saúde, quer não. 

Confiamos que Deus está presente e 
que jamais nos desampara e as 
enfermidades que nos acometem 
podem ser para a honra do nosso 
Deus (Jo 9.3), na medida em que 
reconhecemos que dependemos 
inteiramente de sua misericórdia e que 
Ele pode transformar nossos 
sofrimentos em gozo e paz eternos. 
S o m o s  a p e n a s  u m  s i m p l e s  
instrumento dos propósitos divinos, e 
o Senhor há de completar sua obra em 
nós até o dia de Cristo Jesus (Fp 1.6). 

O pregador desta tarde será o nosso 
irmão Presbítero Adriano Klem 
Fernandes, a quem recebemos de 
volta em nossa igreja com muita 
alegria.
  
Que o Senhor seja servido em nos 
usar neste Ministério.

Os membros do Coral se encontrarão 
na Portaria dos Colaboradores, Rua 
Ceará, às 15h45min.  

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E 
TELEFONE

Convidamos os irmãos que mudaram 
de endereço ou de número telefônico 
(fixo e/ou móvel) a entrar em contato 
com a Cristine, Secretária Pastoral, 
pelo número (31) 3273.7044, para nos 
informar.

É importante mantermos nosso Rol de 
Membros atualizado. Agradecemos a 
colaboração dos irmãos.

APP DA IGREJA

O aplicativo para 
telefones móveis 
(app) de nossa 
Igreja já pode ser 
"baixado" pelos 
irmãos, embora 
que ainda não 
t e n h a m o s  
f i n a l i z a d o  o  
p r o c e s s o  d e  
implementação 
dessa importante 
ferramenta de 

comunicação para nossa Igreja. 

O aplicativo já inclui a Bíblia, o Hinário 
Novo Cântico, o Boletim semanal da 
Igreja, além de notícias, comunicados 
e versículos bíbl icos diár ios.  
Paulatinamente outros assuntos de 
i n t e r e s s e  d a  I g r e j a  s e r ã o  
disponibilizados.

Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” 
na Play Store (ou em outra "loja" virtual 
de aplicativos para telefones móveis).  
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MUSICAL INFANTOJUVENIL - "AS TRÊS ÁRVORES"

O Musical “As três árvores” conta a estória de três árvores que sonhavam, 
sonhavam, sonhavam... Sonhavam tanto que dava pra gente escutar! Nós temos 
sonhos que às vezes não coincidem com os planos de Deus e morrem... Sonhe, 
planeje a sua vida, porém coloque todos os seus sonhos nas mãos do Senhor, 
pois Ele é muito generoso e “é poderoso para fazer infinitamente mais do que 
tudo quanto pedimos ou pensamos” (Ef 3.20).

Venha se surpreender e se emocionar conosco. 

Data: sábado, 13/04/2019
Horário: 19 horas 
Local: Salão João Calvino



6

MINISTÉRIO DE CASAIS – 30/03
PRÓXIMO SÁBADO

“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR” (Livro de Josué, cap. 24, verso 
15)

O Ministério de Casais promoverá uma programação especial no próximo 
sábado, dia 30, em nosso Acampamento Ebenézer.
Nosso palestrante será o Rev. Leonardo Leão, Pastor da Igreja Presbiteriana 
Monte Sião em Santa Luzia e Professor de nosso Seminário Teológico Rev. 
Denoel Nicodemos Eller.
Iniciaremos aquele dia com um café da manhã, onde cada família deverá levar 
uma "quitanda". A responsabilidade do almoço será da Igreja, sendo as 
despesas rateadas com os participantes. Pedimos que confirmem a presença 
de sua família para melhor organização do almoço. 
Também teremos programação para as crianças.
Coloque em sua agenda de atividades e de oração.
Invista espiritualmente em sua família. Ela é o bem terreno mais precioso que 
você tem.

SERMÕES NA SEGUNDA CARTA DE PEDRO 

O Apóstolo Pedro encerra suas cartas com a doutrina 
maravilhosa da Segunda Vinda de Cristo. No capítulo 3 da 
Segunda Carta ele foca o ensino no Retorno Glorioso de 
Jesus. Esta é a Grande Promessa ainda a ser cumprida e a 
Igreja, como Noiva, aguarda as Bodas do Cordeiro, 
vivendo em santo preparo para o Encontro dos encontros. 
Essa verdade precisa pulsar em nossos corações, pois a 
nossa caminhada com Cristo começou na encarnação do 
Verbo de Deus, continuou quando Ele pagou o preço pelos 
nossos pecados morrendo na Cruz, foi sepultado, venceu 
a morte, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas a história 

não termina neste ponto. Falta o último capítulo. E qual será o último capítulo? 
Seu retorno em glória! ELE VOLTARÁ! Assim Ele prometeu em sua palavra (Mt 
24; Jo 14; At 1.11).

A Igreja do SENHOR vive numa constante expectativa aguardando a volta 
bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo e a Esperança Cristã está 
fundamentada não apenas na Ressurreição de Cristo, mas também na sua 
volta. O Rev. Edson está pregando expositivamente nesta Carta maravilhosa e 
neste domingo nos trará o terceiro e último sermão neste capítulo. Oremos e 
participemos.
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ANIVERSARIANTES 

    24/03
    André Assis Lopes do Carmo 
    Graciele de Paula T. Gerlach
    Lara Cifuentes Dutra Tostes 
    Lucas Fonseca Rodrigues 

    25/03
    Dislene Nice de Assis 

    Orlando de Sousa Fonseca 

    26/03
    Angela Maria da Silva B. Gonçalves

    Anna Kelita Gonçalves Garcez
    Cleunice Crispim da Costa 
    Isandra Raasch Loureiro

    Juliana Campos Brasileiro
    Thiago Matias Brey Gil 

    27/03
    Cleuza Gomes de Almeida Lima

    28/03
    Leonardo Mattos de Oliveira 

    Marcelo Cali 
    Suely Cardoso Maciel 

    30/03
    Adriana Letícia S. L. Rodrigues 

    Kely Estrela Scherrer Fulloni 



8

VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES

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

*Congregação Redenção – Parceria 
Nossa Missão e IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180 – 
Providência, Belo Horizonte.
Domingo: Culto às 17h

*Plantação de Igreja – Cidade de 
Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57, 
Bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às 
19h30min. Quarta-feira: Estudo 
Bíblico – 19h30min

*Plantação de Igreja – Cidade de 
Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais 
JMN
Rua Palmital, 270 – Centro – Bom 
Despacho-MG

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor 
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis - 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio – Missionário
Sem. David Freitas – 2º ano no 
Seminário / Crianças, Juvenis e 
Adolescentes da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no 
Seminário / Congregação Redenção

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


