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MENSAGEM PASTORAL

CELEBREMOS A VIDA
“Pois tu formaste o meu interior, tu me
teceste no ventre de minha mãe.”
(Salmo 139, verso13)
Há pouco mais de uma semana, assistimos
à triste e terrível notícia de que mais um
país decidiu legalizar o aborto. O Senado
argentino aprovou a realização do aborto
até a décima quarta semana de gestação,
com 38 votos a favor, 29 contra e uma
abstenção. E assim, milhares de pessoas a
favor do aborto foram às ruas de Buenos
Aires para celebrar o direito de matar
vidas indefesas.
A professora e apologeta norte-americana
Nancey Pearcey, também viu esta terrível
afronta ao Criador sendo cometida pela
Suprema Corte Americana no ano de 1973.
Assim, no seu Livro “Love Thy Body”, ela
demostra como o pensamento pósmoderno, em sua vertente chamada de
Teoria da Personalidade, tem ludibriado a
sociedade, impondo sutilmente a ideia de
uma separação entre ser humano e pessoa.
Segundo essa teoria, um embrião/feto tem
sido considerado um ser humano, pois não
se pode negar o fato científico, mas este
ente só passa a ter direito à proteção da
vida quando se torna uma pessoa, isto é,
quando se torna consciente. No entanto,
não existe um momento de tal
transformação, no qual a ciência possa se
firmar objetivamente. Destarte, a
consequência inevitável desse
pensamento é uma definição de
personalidade que acaba caindo na
subjetividade e arbitrariedade trazendo
terríveis implicações não apenas na
temática do aborto, como também em
outros temas, como por exemplo, a
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eutanásia. Contra toda essa mentira de
Satanás, que mais uma vez sugere ao
homem assumir o lugar do Criador,
dizendo quem deve ou não viver, as
Escrituras claramente ensinam que uma
criança é considerada uma pessoa, criada
à imagem e semelhança de Deus, desde
sua concepção no ventre materno. Senão
vejamos:
I) Na Lei Mosaica o embrião/feto
tem o mesmo valor de uma pessoa
adulta.
Em Êxodo 21.22-23 é dito que: “Se alguns
homens brigarem, e um deles ferir uma
mulher grávida, a ponto de a criança sair,
sem que haja outro dano, o responsável
certamente será obrigado a fazer
indenização, conforme o que lhe exigir o
marido da mulher. Ele pagará segundo a
decisão dos juízes; mas, se causar dano,
então pagarás vida por vida, olho por
olho, dente por dente, mão por mão, pé
por pé” (NVI). A expressão “causar dano”,
acompanhada da punição “pagarás vida
por vida”, claramente aponta para o fato
de que a vida da criança no ventre materno
equivale à vida de qualquer outra pessoa e,
portanto, é digna de receber a mesma
proteção da lei. Assim sendo, o sexto
mandamento, “Não matarás” (Ex 20.13),
era igualmente válido para fundamentar a
proibição de tirar a vida de uma criança,
criada à imagem de Deus (Gn 9.6), mesmo
que ainda estivesse no útero de sua mãe. O
Reformador João Calvino, comentando o
texto bíblico citado, concluiu: “O feto,
mesmo apegado ao ventre da mãe, é,
contudo, um ser humano e é um crime
monstruoso roubar-lhe a vida antes que
ele possa usufrui-la. Se nos parece mais

horrível matar um homem em sua
própria casa do que no campo, porque a
casa de um homem é o lugar de refúgio
mais seguro, deve parecer-nos maior
atrocidade destruir um feto no ventre,
antes que ele seja dado à luz”.
II) No Evangelho de Lucas somos
informados que Jesus e João Batista
foram chamados de “filho” desde
sua concepção.
O evangelista registra as palavras do anjo
Gabriel à Maria: “Em teu ventre
conceberás e darás à luz a um filho”
(Lucas 1.31). Mais à frente ele diz ainda à
Maria: “Eis que também Isabel tua prima
concebeu um filho em sua velhice” (Lucas
1.36). Os dois textos deixam claro que
antes mesmo das crianças saírem do útero
de suas mães, já eram chamados de “filho”,
evidenciando assim a verdade de que já
eram tratados como pessoas. E
posteriormente a personalidade dessas
crianças é corroborada, de maneira muito
clara, no encontro que tiveram, pois somos
informados de que quando Maria, grávida,
chegou à casa de Isabel, João Batista,
estremeceu no ventre da mãe
(Lc 1.41). Ora, porque teria estremecido
aquela criança, ainda no ventre materno?
Exatamente porque Jesus, o Filho de
Deus, havia se encarnado e agora estava
vivo no ventre de Maria. Ali, naquele
encontro sui generis, havia uma pessoa
causando impressão em outra pessoa pela
presença do Espírito Santo que neles
estava. Deus seja louvado!
III. Deus atua direta e
soberanamente na formação de um
embrião/feto, determinando-lhe os
dias.
Por fim, destaquemos essa maravilhosa
verdade, claramente ensinada nas
Escrituras. Ela pode ser encontrada, por
exemplo, no chamado de Jeremias ao

ministério profético: “Antes que eu te
formasse no ventre te conheci, e antes que
nascesses te consagrei e te designei como
profeta às nações”. (Jeremias 1.5)
Essa mesma verdade, levou o salmista
Davi a render graças a Deus, cheio de
assombro, temor e admiração: “Graças te
dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as
tuas obras são admiráveis, e a minha
alma o sabe muito bem; os meus ossos não
te foram encobertos, quando no oculto fui
formado e entretecido como nas
profundezas da terra. Teus olhos viram a
minha substância ainda sem forma, e no
teu livro os dias foram escritos, sim, todos
os dias que me foram ordenados, quando
nem um deles ainda havia.”(Salmo 139.
14-16) A disposição do salmista Davi
deveria ser a de todo mortal: sincera
adoração e louvor ao Deus Criador pela
beleza e grandeza da concepção, pois o
milagre da vida só acontece debaixo da
permissão soberana de Deus, para o
louvor da sua Glória.
Portanto, diante dessas maravilhosas
verdades bíblicas a respeito da vida de
uma pessoa desde sua concepção, somos
convocados ao santo temor e à obediência
a Deus, pois Ele é o Criador e Doador da
Vida e, como tal, só Ele tem direito
absoluto a ela. Devemos valorizar a vida de
uma criança, desde sua concepção, assim
como valorizamos a vida de qualquer
outra pessoa. E por fim, devemos clamar a
Deus para que os direitos do nascituro
sejam assegurados pela lei Civil brasileira,
os erros em relação a este assunto de suma
importância sejam corrigidos e
cosmovisões naturalistas, como a teoria da
personalidade, sejam identificadas e
combatidas. Celebremos a vida!
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 12/1, terça feira
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo):
“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem
do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o
Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão
estabelecidos.” (Pv 16.1-3)
Principais motivos de oração
• Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e
suas respectivas famílias), pela Direção dos nossos Seminários e pelos
Seminaristas;
• Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
• Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
• Pelos nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de
oracão);
• Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé;
• Pelos enfermos e enlutados;
• Pelos profissionais da área da saúde;
• Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia.
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
ATÉ QUANDO?
“Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no
coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?” (Salmo
13, verso 2)
O “ATÉ QUANDO?” é uma pergunta universal e histórica. Todos a fazem,
desde os tempos remotos até os dias de hoje. Especialmente em meio à dor.
“Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no
coração cada dia?” (Sl 13.2)
“Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo?” (Jr
12.4)
“Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras,
que proclamam só o engano do próprio coração?” (Jr 23.26)
Até Jesus perguntou: “Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até
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quando vos sofrerei?” (Mc 9.19)
Até quando? Por uns poucos momentos? Por alguns dias? Por algumas
semanas? Por alguns meses? Por alguns anos? Para sempre?
Só Deus tem a resposta exata. Mas Ele não tem o hábito de responder a esta
oração do modo como a fazemos. Ele nos deixa “em suspense” quanto ao
tempo, mas tenta convencer-nos de que as rédeas continuam em suas mãos.
Isso deveria bastar para nós.
(Adaptado de “Refeições Diárias com o Sabor dos Salmos”, Elben M. Lenz
César, pág. 37, Editora Ultimato, 2006)
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente
ESCOLA DOMINICAL VIRTUAL
Todos os domingos, de 9h às 10h, temos aulas da Escola Dominical (ED)
ministradas pelo Rev. Raimundo em seu canal no Youtube. O Rev. Raimundo
está em período de férias, mas deixou as aulas gravadas, que são exibidas no
horário da ED. Basta você digitar no Youtube “Raimundo Montenegro” ou copiar
o link: https://youtube.com/c/RaiMontenegro
Não deixe de acessar e seja abençoado pela Santa e Bendita Palavra de Deus.
FÉRIAS PASTORAIS DO REV. EDSON E REV. RAIMUNDO
O Rev. Edson saiu de férias até o final do mês, Rev. Raimundo Montenegro
retorna das férias em 15/01 e os Revs. Rogério e Élcio continuam suas atividades
na Igreja. Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias.
SEXTA JOVEM – 15/01
“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em
vós, e tendes vencido o Maligno” . (1João 2.14b)
A Sexta Jovem é uma atividade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte que tem por objetivo reunir jovens e adolescentes para cultuar ao
Deus Trino, estudar Sua Bendita Palavra e promover a santa comunhão e
interação do Povo de Deus. Neste ano nossas atividades terão início na terceira
sexta-feira do mês de janeiro, dia 15, às 20h.
Jovem, você é nosso convidado especial. Ore por esse momento, convide seus
amigos e venham se juntar a nós!!
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ATIVIDADES NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
SUSPENSAS EM JANEIRO
O Conselho decidiu, com temor e tremor diante de Deus, não autorizar
atividades no Acampamento Ebenézer neste mês de janeiro, tendo em vista
a pandemia da Covid-19.
Continuemos em oração para que o SENHOR nos dê a graça de, em
momento oportuno, retornar às atividades em nosso tão amado
Acampamento Ebenézer, que ao longo de quase 50 anos tem sido um lugar
de grande edificação espiritual, comunhão e conversões de tantas pessoas.

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO - GRATIDÃO
“E perseveravam..., e nas orações”
(Livro dos Atos dos Apóstolos, cap. 2, verso 42)
Agradecemos a toda Igreja pelo envolvimento na Semana Universal de
Oração.
Louvamos a Deus pelas lideranças dos Ministérios que estiveram à frente da
condução dos momentos edificantes que tivemos. Que ao longo do ano
possamos valorizar a oração, esse meio tão precioso que o SENHOR deixou
para dialogarmos com ele.

APP DA IGREJA
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e aos visitantes que
assim o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis
(app) de nossa Igreja pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja"
virtual de aplicativos para telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”.
O aplicativo inclui a Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim semanal da
Igreja, além de notícias, comunicados e versículos bíblicos diários.
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações".
(Sl 46.1)
Foi chamado à presença do SENHOR no último dia do ano, no Rio de
Janeiro, o pai de nosso querido irmão André Figueiredo, Sr. Paulo Pereira
de Figueiredo, aos 76 anos de idade.
O Sr. Paulo fez uma cirurgia de câncer, teve algumas complicações e
contraiu a Covid. No conselho da Soberania de Deus, aprouve ao SENHOR
chamá-lo à Sua presença. Nossas orações em favor de nosso irmão André
que perde seu pai, em favor de sua mãe D. Maria que perde seu esposo, e em
favor de todos os demais familiares.
Também foi chamado à presença do SENHOR, no dia 04/01, nosso irmão
em Cristo, Wallace Eller Miranda, aos 52 anos de idade. Wallace contraiu a
Covid e desde então lutava pela vida, internado em Governador Valadares.
Intubado, não reagiu ao tratamento. Irmão precioso, advogado, Gideão
Internacional, pregador do Evangelho, foi membro de nossa Igreja, cantou
em nosso Coral e atualmente era membro da Primeira Igreja Presbiteriana
de Governador Valadares.
Deixa sua esposa Juliane, quatro filhos, Calebe (19 anos), Ana Carolina
(18), Vitória (16) e Esperança (9 anos). Wallace era irmão de nosso querido
Pb. Dr. Marcelo Eller.
Oremos em favor de D. Nelma, que perde um filho, do Dr. Marcelo e de
todos os seus irmãos e famílias. Uma dor muito grande, mas o consolo do
SENHOR e a certeza da Salvação eterna do querido Wallace traz paz aos
corações enlutados.
Como Igreja, choramos juntos a estas queridas famílias e nos unimos aos
irmãos buscando do SENHOR, Pai de Misericórdias e Deus de toda
consolação, o consolo de seu Santo Espírito.
"Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha
vida e habitarei na Casa do SENHOR para todo sempre". (Sl 23.6)
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SANTA CEIA
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do
cálice....;” (1 Co 11.28)
O apóstolo Paulo ordena o autoexame para aqueles que desejam ir à mesa do
SENHOR. O imperativo do verbo “examinar” no tempo presente, indica que
qualquer pessoa que deseja participar da mesa do Senhor deve examinar-se
com regularidade.
Não é a vida dos outros que somos chamados a examinar, mas a nossa, pois
examinar a vida de outrem nos leva à justiça própria e o exame de nossas
atitudes deve levar-nos ao verdadeiro arrependimento e fé em Deus.
O exame dos outros é geralmente a nossa forma de evitar o autoexame.
Portanto, examine-se e participe, pois o mandamento é para nos
examinarmos e participarmos da mesa do SENHOR. Está implícito que o
autoexame deve nos levar a deixar práticas errôneas, porém, não podemos
nos esquecer de que somos e seremos sempre indignos, por nós mesmos,
pois nossa dignidade está em CRISTO e por isso os que professam a fé nele, e
somente nele, têm o privilégio e a alegria de participar da Ceia do Senhor.
Neste domingo, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino
e Vespertino, estaremos ao derredor da mesa do SENHOR para o banquete
espiritual. Examine-se e participe! Venham à mesa, convida o Senhor!
PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade,
afinal, entendemos ser ela também parte
integrante do Culto em espírito e em
verdade.
Procure chegar antes dos horários dos
Cultos e utilize os minutos que os
antecedem para preparar-se, em oração,
para este serviço santo, dedicando todo o
seu coração, alma, forças e entendimento
a Deus.
8

A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR

“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)
Os Reformadores diziam que a confiança em que nossas orações serão
respondidas não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em
nós. Na vida dos crentes, a fé e a esperança vencem o temor, para que
sejamos capazes de pedir “com fé, em nada duvidando” (Tg 1.6). Isto
significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por causa de
Cristo e do Pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela o compromisso
que Deus fez conosco.
Assim os crentes se aproximam de Deus confiantemente, com ousadia e
entusiasmo, porque essa confiança é necessária à verdadeira invocação, que
se torna a chave que nos abre a porta do reino dos céus.
Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão
se recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de
nossas constantes intercessões.
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois na
intercessão apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos
irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
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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
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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ANIVERSARIANTES

10/01
Déborah Zaghi Borges Reis
Rafael Cavalcante da Costa
11/01
Laura Helena Boy Paiva
Rhode Rocha Silva de Oliveira
12/01
Júlia Luck Stocks
Rayssa do Rêgo Pacheco Santos
13/01
Felipe Oliveira Montenegro
João de Figueiredo Duarte
14/01
Allyne Perillo de Carvalho
Fabrícia Fabiana da Silva
Jonathan Rocha Ferreira de Faria
15/01
Mariana Gonçalves de Freitas
16/01
Bernardo Nacif Chequer Lopes
Dalva Augusta de O. Campolina
Mateus Bessa de Oliveira Terenzi
Rúbia Francisca Silva Lenza
Zilá de Magalhães Souza
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1. Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
2. Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e
com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus
celeiros, e transbordarão de vinho os
teus lagares." Pv 3.9-10

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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5. Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
7. Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
8. Plantação de Igreja – Bairro
Bandeirinhas – Betim-MG
Parceria IP Luz e Vida - Betim
Supervisão: Ministério de Missões
9. Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões
11. Plantação de Igreja em Conceição
do Mato Dentro-MG
Parceria IP Guanhães
Supervisão: Ministério de Missões

