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MENSAGEM PASTORAL  

"Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor 
porque, agora, uma vez mais, renovastes 
a meu favor o vosso cuidado; o qual 
também já tínheis antes, mas vos faltava 
oportunidade. Digo isto, não por causa da 
pobreza, porque aprendi a viver contente 
em toda e qualquer situação. Tanto sei 
estar humilhado como também ser 
honrado; de tudo e em todas as 
circunstâncias, já tenho experiência, tanto 
de fartura como de fome; assim de 
abundância como de escassez; tudo 
posso naquele que me fortalece". 
(Filipenses 4.10-13)

É evidente que circunstâncias adversas 
podem assaltar a nossa alegria e até nos 
fazer chorar. No entanto, afirmou o 
salmista Davi: "Ao anoitecer pode vir o 
choro, mas a alegria vem pela manhã" 
(Salmo 30.5b).

Contentamento diz respeito a um regozijo 
de alma que se manifesta num 
entendimento elevado das coisas desta 
vida. Está diretamente l igado e 
relacionado à gratidão, ao reconhe-
cimento de que Deus está no controle. 
Assim, diz respeito a uma satisfação 
interna, da alma.

Na prisão, após receber uma visita de 
Epafrodito trazendo donativos da Igreja 
de Filipos, o Apóstolo Paulo deixa claro 
que a sua alegria não era por causa do 
donativo recebido, mas seu verdadeiro 
regozijo estava em Deus. Por isso disse: 
"alegrei-me sobremaneira no Senhor" 
(4.10). Sem negar as intempéries da vida, 
o que o Apóstolo está afirmando e 
ensinando no trecho citado, é que a 
alegria do Senhor suplanta as vicissitudes 
e os revezes da vida, pois Paulo aprendeu  

O VERDADEIRO CONTENTAMENTO 
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o segredo do contentamento em meio as 
dificuldades e por isso afirmou: "Tanto sei 
estar humilhado como também ser 
honrado; de tudo e em todas as 
circunstâncias, já tenho experiência, tanto 
de fartura como de fome; assim de 
abundância como de escassez" (4.12).

Sem esconder que momentos de 
dificuldades e tristeza tem o potencial de 
nos abater, Paulo afirma que tudo isso não 
retirou dele a alegria, pois a verdadeira 
alegria do cristão está acima e além das 
circunstâncias. A verdade retratada por 
Paulo é que a sua alegria e suficiência 
vinham do Senhor. Dele vinha o poder e a 
ousadia para pregar e o suprimento de 
suas necessidades. Escrevendo aos 
Coríntios ele afirmou: "não que, por nós 
mesmos, sejamos capazes de pensar 
alguma coisa, como se partisse de nós; 
pelo contrário, a nossa suficiência vem de 
Deus" (2 Coríntios 3.5).

Ter contentamento é ter a mente satisfeita 
em todos os momentos da vida, 
encontrando satisfação íntima em Deus, 
reconhecendo a provisão dele em toda e 
qualquer situação, confiando que a paz 
que excede todo entendimento nos será 
dada nas dificuldades e aflições. Ter 
contentamento é não se desesperar no 
"dia mau" (Efésios 6.13) e ter a certeza do 
amor de Deus em meio ao desgosto 
temporário, sabendo que Deus é bom, 
mesmo quando as circunstâncias não 
apontam para essa conclusão. Com esta 
consciência afirmamos, assim como 
Paulo: "Sabemos que todas as cousas 
cooperam para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito." 
(Romanos 8.28).



Rev. Edson Costa Silva 

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Falando entre vós com salmos, 
entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos 
espirituais," (Carta do Apóstolo Paulo 
aos Efésios, cap. 5, verso 19)

Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: 
Rosa Ziller 
Relatora: Valéria

Reunião Executiva
Nesta terça-feira, junto com a Reunião 
de Oração. Aguardamos todas as 
Relatoras. Oremos pelas bênçãos de 
Deus sobre nós neste encontro.

Finalmente devemos observar uma 
verdade  ensinada pelo Apóstolo: 
Ninguém nasce com contentamento, por 
isso ele precisa ser aprendido (4.11). Por 
n a t u r e z a  s o m o s  d e s c o n t e n t e s ,  
característica herdada de nossos 
primeiros pais, no Jardim do Éden. Mas 
quando Cristo ocupa a primazia em nossa 
vida, somos ensinados e capacitados a 
evidenciar contentamento de alma. 
Somente Cristo pode preencher o vazio 
existencial do ser humano e o verdadeiro 
c o n t e n t a m e n t o  é  a q u e l e  q u e  

Jesus dá. Foi o que Ele disse à mulher 
samaritana: "Aquele, porém, que beber 
da água que eu lhe der nunca mais terá 
sede". João 4.14.

Satisfeitos em Jesus podemos então 
obedecer a solene recomendação da 
Santa Palavra: "Em tudo, dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus em 
C r i s t o  J e s u s  p a r a  c o n v o s c o " .  
(1Tessalonicenses 5.18).  Amém. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes, 
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, 
Luiz Neto, Marcos Egg 
e Bruno Cabaleiro
Segunda-feira: Thiago Bryan
Quinta-feira: Carlos Galvão
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado: João e José Maria

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada 
Família
Tel. 3046-3784

Equipe 2
Rizza Caldeira
Rua Crispim, 155 - Pirajá
Tel. 3436-5405

Dia 28 – Quinta Feira
Ivete Lessa Poubel
Rua Carlos Turner, 474/101 – Silveira
Tel. 3032-1575

3



GRATIDÃO PELOS 22 ANOS 
DO CORAL FEMININO 

1997/2019

"Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus 
enquanto eu viver." (Salmo 146, verso 2)

Neste domingo, por ocasião do Culto Matutino, expressaremos nossa gratidão a 
Deus pelos 22 anos de existência do Coro Feminino de nossa Igreja. Temos 
muito que agradecer a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre essas 
mulheres que formam um grupo harmonioso, alegre e dedicado ao Seu louvor. 
Foram muitas lutas e dificuldades, mas também muitas alegrias nesses anos 
todos.

O Coro foi fundado pela nossa irmã Nilza Werner e cantou pela primeira vez em 
novembro de 1997, no Culto Vespertino, com dez mulheres, sob a regência do 
nosso irmão Elias. O tempo foi passando, e o grupo aumentou. Vários Regentes 
e Pianistas passaram pelo Coro contribuindo para sua solidificação e 
crescimento, sempre com o mesmo propósito de louvar a Deus. Lembramos 
também com carinho das irmãs que participaram desse ministério. 
Somos imensamente gratos a Deus que tem dirigido e abençoado esse grupo de 
louvor e adoração.

TEMPORADA DE 
ACAMPAMENTO VERÃO

2020

A Temporada de Acampamentos 
Verão /2020 está chegando! 
Tome nota e reserva em sua agenda:

UCP- UPJ (06 a 12 anos) 
Data: 13 a 18/01. 
Investimento 250,00 
Inscrições até o dia 05/01

UPA (13 a 18 anos) 
Data: 27/01 a 01/02. 
Investimento 270,00 
Inscrições até o dia 19/01

Ore e divulgue. 
Para mais informações procure o
Rev. Élcio.

POSSE DO REV. EDSON

A Constituição da Igreja Presbiteriana 
do Brasil, em seu artigo 34, determina: 
"A designação de pastores obedecerá 
ao que abaixo se preceitua: a) o Pastor 
Efetivo será eleito por uma ou mais 
igrejas, pelo prazo máximo de cinco 
anos ,  podendo  ser  ree le i to ,  
competindo ao Presbitério julgar das 
eleições e dar posse ao eleito". 

Em vista do exposto, o Presbitério 
Belo Horizonte (PBHZ), tendo já 
homologado a eleição do Rev. Edson 
Costa Silva para o triênio 2020-2022 
em nossa Igreja, dará posse ao nosso 
Pastor neste domingo, 24/11, por 
ocasião do Culto Matutino. Louvamos 
a Deus pela sua bendita providência e 
soberania em todas as coisas.     
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DEVOCIONAL "CADA DIA NATAL" - ÚLTIMA SEMANA 

Chegamos à última semana que antecede o mês de dezembro.  Portanto, a 
oportunidade de você presentear alguém querido com o "Cada Dia Natal" está no 
final. Evangelize mostrando que JESUS, NOSSO GLORIOSO REDENTOR, é o 
verdadeiro presente no Natal. Com 31 mensagens, uma para cada dia do mês, 
dedicadas a contar a incomparável história de Jesus, o Cada Dia Natal foi 
elaborado para evangelizar e alcançar vidas. 

Neste domingo, após os Cultos Matutino e Vespertino, nossa irmã Jane estará à 
porta da Igreja pela manhã, e no Salão Social à noite, com os exemplares do 
"Cada Dia Natal" para que você possa adquiri-los, pelos valores de R$3,00 a 
unidade para quantidades menores que 100(cem) exemplares e R$2,50 para 
quantidades a partir de 100(cem) exemplares.

Você também poderá fazer seu pedido através do Disque Paz, telefone 3273 
4201 ou  Não deixe para depois, adquira logo o Cada disquepazbh@gmail.com.
Dia Natal e dê de presente a quem você ama.

CULTO DE NATAL - 25/12

O Conselho de nossa Igreja decidiu manter o Culto de Natal, assim como 

aconteceu no ano passado, no dia 25/12, quarta-feira, às 20h. 

O Conselho entende que assim as famílias podem se confraternizar na noite do 

dia 24 e no dia 25 nos reunirmos na Casa do SENHOR para a santa celebração 

do nascimento de nosso Redentor.

CANTATA DE NATAL 

Neste ano teremos uma Cantata Especial, acompanhada por Orquestra, no Culto 

de Natal do dia 25/12. Os Coristas de todos os Corais estão convidados a se 

juntarem em louvor ao nosso Deus pela dádiva do Natal.  Reserve esta data, 

convide pessoas e participe conosco. Vinde Cantai: Jesus Nasceu!



6

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE

O Presbitério Belo Horizonte se reunirá ordinariamente no período de 12 a 14 de 
dezembro em nossa Igreja.

Os Presbíteros representantes do Conselho de nossa Igreja ao PBHZ são nossos 
irmãos Pb. Celso (Titular) e Pb. Valério (Suplente). Oremos em favor dessa 
reunião. 

CANTATA DO CORO INFANTOJUVENIL   

No domingo 01/12, por ocasião do Culto Vespertino, o Coral Infantojuvenil 
apresentará a Cantata "Cante o Natal", com participação especial da Orquestra 
de Sinos. 

Certamente será um momento de grande enlevo espiritual. Convide pessoas e 
venha participar conosco! 

CULTO DE GRATIDÃO PELO DIA 
INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS

4ª quinta-feira do mês de novembro, dia 28/11. "Porque tudo vem de Ti..." 
(Primeiro Livro das Crônicas, cap. 29, verso14b)

Recomenda-nos o apóstolo Paulo:
"Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco". (Primeira Carta aos Tessalonicenses, cap. 5, v.18) 

Todos os anos nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feira 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: em 28/11, próxima quinta-feira, 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 participarem conosco da confraternização no Salão 
João Calvino, após o nosso momento de Culto, trazendo bolo e pão de queijo. 
Pedimos aos irmãos que entrem em contato com a Valdete e Ivna, que 
organizarão esse momento de comunhão. Não deixe passar esta oportunidade.
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ANIVERSARIANTES 

24/11
Marcos Vieira de Souza 

25/11
Beatrice Terenzi de Oliveira Santos 
Letícia Nolasco Villa Lobos Mota 

Miriam Costa Medeiros dos Santos 
Nei Ovídio dos Santos Lopes 

    
26/11

Cláudia Vargas Araújo Ribeiro 

27/11
José Ribeiro Sobrinho 

Martha M. de Amorim Campos 
Rubem Vieira Alves 

28/11
Mariana Rocha Eller Miranda 

29/11
Helena Pereira Carazza Silveira 
Pedro Henrique Nunes e Silva

30/11
Carlos Alberto Duarte Lobenwein 

Reinaldo Julio Cazotti Junior
Sophia Macedo de Oliveira 
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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  
Bairro 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 às 
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


