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MENSAGEM PASTORAL  

O Profeta Isaías inicia seu maravilhoso 
l i v ro  ( chamado  po r  a l guns  de  
"Evangelho") com solenes e graves 
palavras de exortação ao reino de Judá e 
à sua capital Jerusalém, condenando a 
hipocrisia do culto dos seus dias e 
convidando o povo da aliança ao 
arrependimento e a restaurar a adoração 
ao SENHOR como únicas formas de 
escapar da condenação, expondo o 
julgamento de Deus com uma descrição 
metafórica da futura glória de seu povo 
(Is 2.1-5). Vejamos:

1) A Expressão das Imagens: registrada 
no estabelecimento do Monte da Casa do 
Senhor sobre os outeiros, para onde 
deveriam afluir os povos e as nações se 
exortando mutuamente para o exercício 
litúrgico na Casa de Deus, buscando o 
conhecimento da vontade do Senhor para 
as suas vidas por reconhecer que de Sião 
vem a Lei, a Palavra do Senhor e o 
ju lgamento universal .  Com este 
conhecimento as nações converterão os 
instrumentos de guerra em instrumentos 
de trabalho e a relação entre elas será 
pacífica, ordeira e de parceria. Daí o 
convite final ao povo da aliança para ir à 
Casa de Deus e aprender a viver 
conforme a luz do Senhor;

2) A Força das Imagens: As imagens 
descritas por Isaías são graciosas, 
gloriosas e poderosas. Nos quadros 
apresentados reconhecemos que no 
futuro, identificado pela sua típica 
expressão profética "naqueles dias", uma 
série de atos gloriosos ocorreriam com o 
senso da supremacia da adoração a Deus 
sobre as outras atividades sendo 
restaurado e pessoas de povos e nações 
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oriundas de todas as partes do mundo 
buscariam a santa instrução para a sua 
vida, conhecendo e reconhecendo as 
doutrinas bíblicas. A graça da conversão 
santificadora de pecadores seria 
evidenciada através de novas posturas e 
re lac ionamentos ,  an tes  tensos ,  
d e m o n s t r a n d o  a s s i m  o  p o d e r  
transformador do Evangelho;

3) A Realização das Imagens: Este tempo 
escatológico descrito por Isaías não se 
refere a um dia específico, pois a 
expressão naquele dia  refere-se a uma 
era (época) na História da Redenção, um 
período de tempo no qual o Senhor vai 
restaurando o seu lugar, a sua primazia 
nos corações dos pecadores, uma época 
na qual não haverá acepção de povos e 
nações, época em que o conhecimento da 
Palavra de Deus produziria conversões e 
santificações amplas, redimindo seres 
humanos e suas relações com Deus, com 
o próximo e com o mundo ao seu redor. No 
texto em referência há um convite ao povo 
da aliança para que este desfrute, desde 
já, daquilo que já lhe estava disponível, 
que era o conhecimento do Senhor, o qual 
eles estavam desprezando;

4) A Experiência das Imagens: O próprio 
Cristo anuncia com sua vinda que é 
chegado o Reino de Deus. Com isso o 
Novo Testamento afirma que a gloriosa 
era profetizada chegou com o evento 
Cristo, evento que engloba sua 
encarnação,  sua expiação,  sua 
ressurreição e sua ascensão, com os 
efeitos graciosos desta época se 
manifestando na glória superior da nova 
aliança experimentada pela Igreja a partir 
do dia de Pentecostes. Tais efeitos são o 
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cumprimento daquelas profecias sobre o 
Reino de Deus, cujo impacto foi imediato 
sobre o novo povo da aliança. Assim a 
Igreja primitiva alcançou, em cerca de três 
séculos, um terço da população do 
Império Romano e ao longo da história do 
cristianismo sempre que a Igreja se 
encontra e se rende ao Evangelho, o 
mundo experimenta os impactos dessa 
atitude através da restauração da vida de 
Deus nos corações humanos, com fervor 
missionário. Hoje nós temos o mesmo 
convite feito ao povo da Antiga Aliança 
com o qual Isaías encerrou o texto em 
referência: "Vinde, ó casa de Jacó, e 
andemos na luz do Senhor". Atender a 
este convite é o meio através do qual nós, 
gentios, experimentaremos as graças 
expressas nas imagens acima descritas e 
dentre os privilégios da experiência 
destas graças certamente está o 
empenho de chamarmos povos e nações 
a desfrutarem conosco da alegria do 
perdão, em novidade de vida, adorando 
em espírito e em verdade aquele que 

reina, salva e santifica pecadores, 
usando-nos como instrumentos do 
cumprimento da sua obra redentora, 
enquanto nós mesmos vamos sendo 
transformados pelos efeitos da graciosa e 
poderosa relação com o Filho de Deus, 
pelo poder do Espírito, para a glória de 
Deus Pai. Assim, as belas imagens 
descritas pelo Profeta são frutos do poder 
eficaz do Evangelho, que nos traz a 
presença real daquele que é o único 
capaz de restaurar a glória criada. Esta é, 
de fato, a cura para a crise niilista do vazio 
existencial da atual geração secularizada 
e pós-cristã: receber pela fé o Redentor 
Jesus Cristo apresentado a nós na 
Escritura Sagrada como Senhor, Mestre e 
Salvador, pois é nessa relação de 
dependência e comunhão diárias com o 
Filho de Deus que desfrutaremos e 
manifestaremos o mais glorioso, 
revitalizador e capacitador mistério 
humano: Cristo em nós, a esperança da 
glória (Cl 1.27)

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a 
glória de Deus. " (Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, cap. 15, verso 7)

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

Reunião Plenária quarta-feira, dia 06/11/2019, às 14h30min. Contamos com a 
presença de todas as sócias para a eleição da Diretoria para o ano de 2020. 
Pedimos que todas continuem com as orações em favor deste momento tão 
importante para nossa SAF.

Oração pelos jovens 
Querida Igreja, oremos pelos jovens que, neste e no próximo domingo, farão o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para que Deus os abençoe nas 
provas e em suas escolhas.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco / César / 
Jessé Oliveira / Paulo Cassete / 
Tiago Muzel / Sérgio Maciel e 
Emerson Ávila
Segunda-feira: Luiz Neto
Quinta-feira: Marcos Egg
Sexta-feira: Rodrigo Pitta
Sábado: Saul Nogueira e 
Sérgio Maciel

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Dia 3
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 615 
Apto - 1201 - Funcionários
Tel. 3224-2641

Equipe 2
Flauzina Jordão
Rua Dona Luci, 281 - Palmeiras
Tel. 3374-3746

Dia 7 – Quinta Feira
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129ª. Venda Nova
Tel. 98756-55 (Andreia – filha)

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2020

Até o próximo dia 15/11, conforme 
determina o Conselho da Igreja, as 
Sociedades Internas, Corais e todas 
as forças de integração da Igreja 
deverão eleger as Diretorias que 
estarão à frente dos trabalhos no ano 
de 2020.   

CONVOCAÇÃO – JUNTA 
DIACONAL

Convocamos todos os membros da 
Junta Diaconal para a Sessão 
Plenária do dia 04/11/2019 (segunda-
feira), às 20h30min em primeira 
convocação com a maioria dos 
membros, ou às 20h45min em 
segunda convocação, com qualquer 
número de membros, para Eleição da 
Diretoria 2020. A presença de todos os 
irmãos é importante para o bom 
andamento dos trabalhos. Ore, 
compareça e participe.

Ariel Santos
Presidente da Junta Diaconal  

CONVOCAÇÃO CORAL MISTO 

A Diretoria do Coral Misto convoca os 
membros ativos para a reunião 
plenária visando à eleição da Diretoria 
para o exercício de 2020.
Data – 12/11/2019 (terça feira).
Horário – 20h em primeira chamada e 
20h30min em segunda chamada.
Devemos nos preparar em oração 
para este importante evento de nosso 
Coral.

CONVOCAÇÃO - UPH 

Homens Fortes, Família Forte, Igreja 
Forte. O Presidente da UPH convoca 
todas os homens para a reunião de 
eleição da Diretoria para o ano de 
2020, que será realizada no dia 10 de 
novembro, às 17h30min, em primeira 
convocação e às 18h em segunda 
convocação com qualquer número de 
membros. Oremos em favor desta 
reunião. 
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR!  

"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, 
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das 
suas fadigas, pois as suas obras os acompanham". (Livro do Apocalipse, cap. 14, 
verso 13)

Foi chamado à presença do Senhor no último dia 28/10, Dorotheu Faria de Melo, 
aos 84 anos de idade. Filho do Rev. José Ferreira de Melo Junior e Guilhermina 
Faria de Melo, família de coristas. Onze dos treze filhos do casal cantaram no 
Coral da nossa Igreja, dentre eles nosso irmão Dorotheu. Seu corpo foi velado no 
Salão João Calvino de nossa Igreja, tendo oficiado o Culto Fúnebre os Revs. 
Rogério e Élcio. À toda a família Faria de Melo expressamos nossos sentimentos 
e rogamos ao Pai eterno o bendito consolo.

Também foi chamado à presença do Senhor no último dia 28/10, em São Paulo, o 
Rev. Onésio Antônio da Costa, aos 84 anos de idade, tio de nosso Pastor Rev. 
Edson. Ministro fiel, dedicado à causa do Divino Mestre, o Rev. Onésio serviu ao 
SENHOR nos seguintes campos:  Arapuá, Rangel e Frutal, em Minas Gerais, 
Goiatuba e Cromínia, no Estado de Goiás e no Estado de São Paulo nas cidades 
de Rio Preto, Catanduva, Ilha Solteira e Paulínea, tendo recebido a Jubilação no 
ano de 2006. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, 
tomou posse da vida eterna. Seu corpo foi velado na Igreja Presbiteriana 
Ebenézer, na capital paulista, onde o Rev. Edson foi o pregador do Culto Fúnebre 
que reuniu vários Pastores e ovelhas que foram pastoreadas pelo Rev. Onésio. 
Oremos em favor da família do Rev. Edson, em especial em favor da viúva, D. 
Marilva, que desfrutou de 56 anos de vida conjugal junto ao Rev. Onésio. Oremos 
também em favor dos filhos e netos. Que o consolo do Espírito Santo seja como 
um bálsamo suave na vida dos irmãos. 

À semelhança de Jó dizemos: "O SENHOR os deu e o SENHOR os tomou, 
bendito seja o nome do SENHOR".   

VENHAM À MESA, 
CONVIDA O SENHOR! 

Momento singular na vida da Igreja e de alto privilégio é quando nos reunimos ao 
derredor da Mesa do SENHOR para participarmos da Ceia. Este é um momento 
especial na vida de todos aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor de suas vidas.
No próximo domingo, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino 
e Vespertino, teremos este banquete espiritual. Venham à mesa, convida o 
Senhor!
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CULTO DE GRATIDÃO PELO
"DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS". 

Dia 28/11. "Porque tudo vem de Ti..." (Primeiro Livro das  Crônicas, cap. 29, 
verso 14b)

Costumeiramente nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feirta do mês de 
novembro para prestar um Culto de Ação de Graças a Deus pelas suas 
dadivosas bênçãos concedidas a todos nós. Portanto, renovamos o convite e 
solicitamos a todos os irmãos que anotem em suas agendas: Dia 28/11, às 
19h30min, estaremos juntos, na comunhão dos santos, rendendo graças ao 
Criador e Mantenedor de nossas vidas, reconhecendo assim que tudo vem de 
suas dadivosas mãos. Convidamos os irmãos a participar da confraternização 
que teremos no Salão João Calvino, após o nosso momento de Culto. Será 
informado em momento oportuno o que trazer para esse momento de 
confraternização. Não deixe passar esta oprtunidade.

Recomenda-nos o apóstolo Paulo: "Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade 
de Deus em Cristo Jesus para convosco". 1 Ts 5.18 

NOTÍCIAS DA CONFERÊNCIA TEOLÓGICA

No último final de semana realizamos a Conferência Teológica, com a presença 
abençoadora do Rev. Marcos Augusto, Preletor do evento. O Rev. Marcos 
Augusto expôs diversos princípios cristãos com o objetivo de fortalecer as 
convicções a respeito de uma vida que influencie a sociedade, a família, a Igreja, 
enfim, uma vida que louve o nome do SENHOR. Agradecemos aos irmãos pela 
presença marcante em todos os dias da Conferência. 

Agora voltamos nossas atenções e orações para as celebrações especais de 
Natal. Deus seja louvado!

DEVOCIONAL 
CADA DIA NATAL

Com 31 mensagens dedicadas a contar a 
incomparável história de Jesus, o Cada 
Dia Natal foi elaborado para evangelizar e 
alcançar vidas. Adquira logo o Cada Dia 
Natal e dê de presente a quem você ama.  
Faça seu pedido através do Disque Paz 
com a Missionária Suely, telefone 
3273 4201 ou disquepazbh@gmail.com

mailto:disquepazbh@gmail.com
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ANIVERSARIANTES 

     03/11
    Joana Silva Moreira 
    José Ferreira Gomes 

    04/11
    Letícia Alves Oliveira do Carmo

    Suzana de Oliveira Santos Freire 
    Thais Guerra Campolina 

    06/11
    Mateus Vilela Paes Figueiredo

    07/11
    Arthur Lima Fernandes
    Cláudio Araújo Ribeiro 

    Elza Martha Pantel dos Santos 
    Laís Ximenes Santos Oliveira 

    Luciane Morais da Costa 

    08/11
    Caroline Soares de Oliveira 
    Daniel Augusto Melo Costa 

    Jorge Luiz Laguardia 
    Pedro Augusto X. de Oliveira Santos 

    Valéria Maria Macedo de Oliveira 

    09/11
    Davi Brasil Rocha 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
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. Marco Antônio
Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
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


