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MENSAGEM PASTORAL  

A Palavra de Deus nos dá orientações 
seguras para fazermos uma escolha 
sensata em tudo na vida.
 
Sabemos teologicamente que para a 
escolha do bem espiritual, carecemos 
de Deus vir ao nosso encontro para 
nos resgatar da escravidão do pecado 
e nos inclinar para as coisas 
espirituais. 

Carecemos primeiramente de uma 
ação monergística que vem de Deus 
para, então, respondermos com fé e 
confiança.
 
Não obstante, sabemos que na vida 
terrena, nas coisas desta existência, 
fazemos escolhas todos os dias.  

Elas fazem parte da nossa vida. 
Escolhemos desde a roupa que 
iremos vestir até o curso que iremos 
fazer. 

Escolhemos nossos relacionamentos, 
nossas amizades, nosso cônjuge e 
tantas outras coisas.
 
No que diz respeito ao pleito eleitoral, 
ao darmos o nosso voto, fazemos 
escolhas. Cada cristão deve votar no  

candidato que achar mais adequado 
para governar. 

Não podemos ser ingênuos em 
pensar que existe candidato perfeito; 
sabemos que não existe. Portanto, 
diante desse fato,devemos procurar 
nos posicionar em uma busca lúcida 
para conhecer os candidatos e suas 
“bandeiras”. 

Devemos levar o voto a sério e fazer 
u m a  e s c o l h a  b a s e a d a  e m  
informações fidedignas e coerente 
com a nossa fé.

A Bíblia não foi escrita num contexto 
democrático. Por isso ela não fala 
diretamente sobre como votar. Mas há 
vários princípios gerais na Palavra de 
Deus que podem ser aplicados para 
tomar uma decisão sensata e bíblica. 

Conforme vimos na Pastoral do 
Boletim anterior, o caminho para um 
verdadeiro combate à corrupção e 
para uma vida de paz é trilhado de 
joelhos, no temor do Senhor, 
buscando-se escolher, de forma 
conscienciosa, pessoas tementes a 
Deus para ocupar lugar de autoridade 
e nos governar.

Como Igreja nós precisamos orar por 
este momento importantíssimo em 
nosso País, mas também precisamos 
participar no sentido de fazer uma 
observação acurada sobre quem 
deverá receber nosso voto. 

VOTO CONSCIENTE – DEVER DO CRISTÃO
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Quem vota é o cidadão e não a 
Igreja. Portanto, é dever de cada 
cristão averiguar os candidatos 
honestos, bem-intencionados, 
c o m p r o m e t i d o s  c o m  a  
transparência e a moralidade, com 
princípios virtuosos de vida em 
sociedade.
 
Em 1Ts 5.21 o Apóstolo Paulo assim 
ordena: “Julgai todas as coisas, 
retende o que é bom”. Essa verdade 
nos ensina que devemos analisar e 
julgar tudo com cuidado e ao fazer 
uma escolha, ficar com o que é bom. 
O objetivo primário do Apóstolo 
neste texto é admoestar os 
tessalonicenses contra o desprezo 
da profecia legítima. 

Porém a aplicação do conceito é 
ampla. Isso vale tanto para 
profecias, que é o contexto do 
versículo, quanto para as demais 
escolhas, incluindo, é claro, uma 
escolha de candidatos políticos.
 
Você já escolheu em quem votar? 
Pergunte a si mesmo: quem é o 
candidato em que posso e devo 
votar? A que Partido ele pertence? 
Quais são os valores do seu 
Partido? Quais são as políticas que 
esse cand ida to  ou  Par t ido  
promovem? Ele é íntegro?
 
Estas são algumas perguntas que 
você deve fazer e buscar respostas 
antes de dar seu voto de confiança. 
O cristão não deve votar em 
candidatos envolvidos em casos de 
corrupção, ou com agenda e planos 
de governos que representem e

d e f e n d a m  i d e o l o g i a s  
reconhecidamente anticristãs. 
É dever do cristão repudiar qualquer 
ideologia que se oponha aos 
princípios do Reino de Deus e da 
Santa e Bendita Palavra do SENHOR.
 
Escolher o melhor candidato não é 
fácil, especialmente em meio à crise 
política que vivemos em nosso País. 
Porém, Deus vocaciona e levanta 
servos dele para ocupar lugar de 
autoridade e abençoar a nação.

Pesquise e ore buscando a orientação 
de Deus para escolher o melhor 
candidato. A Palavra de Deus nos 
orienta quanto à busca de sabedoria. 
Devemos pedi-la a Deus. 

Veja o que diz Tiago: “Se, porém, 
algum de vós necessita de sabedoria, 
peça-a a Deus, que a todos dá 
liberalmente e nada lhes impropera; e 
ser-lhe-á concedida”. 

O SENHOR dá sabedoria a quem 
pede, portanto devemos pedir.
 
Como crentes no Senhor Jesus nós 
temos o dever de cuidar para que 
nosso voto traduza a coerência do 
testemunho de nossa fé, escolhendo 
candidatos que pautam suas vidas 
pela ética, na justiça, na defesa da 
família, no respeito à vida e na 
conservação dos valores contidos na 
Santa e Bendita Palavra de Deus. 

Novamente devemos atentar para o 
conselho do Apóstolo Paulo: “Julgai 
todas as coisas, retende o que é bom”.
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SOCIEDADES INTERNAS

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, 
Frederico Porto, Marco Cassete, 
Aldemir Bissaco, Luiz Neto, Marcos 
Egg e Saul Nogueira
Segunda-feira: Thiago Bryan
Quinta-feira: Valter Lopes
Sexta jovem: Carlos Galvão
Sábado: Hildemar Neto e João
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba

Reunião Executiva começando 
junto com a Reunião de Oração. 
Contamos com a presença das 
Relatoras e Diretoras para 
decidirmos assuntos importantes 
para a nossa SAF. 

LIVRARIA DA IGREJA

Nossa Livraria tem como objetivo a 
divulgação da boa literatura bíblico-
reformada. Por esta razão você 
não encontrará uma miscelânea 
indiscriminada de títulos. Se você 
deseja ler aquilo que é edificante, 
bíblico e que traga verdadeiro 
alimento para sua alma, então 
temos o que lhe oferecer. Procure a 
Livraria de nossa Igreja e boa 
leitura.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 
2019

O Conselho de nossa 
Igreja estipulou a 
data máxima de 
15/11 para que as 
Sociedades Internas, 
Corais, enfim, todas 

as forças de integração da Igreja 
promovam as eleições das 
Diretorias que irão estar à frente 
dos trabalhos no ano de 2019. 
Incentivamos todas as Sociedades 
a realizarem suas eleições no mês 
de outubro próximo. 

EXPOSIÇÃO DE FOTOS DA 
ESCOLA DOMINCIAL NO 
SALÃO JOÃO CALVINO

Continua em nosso Salão João 
Calvino a exposição de fotos das 
classes de nossa ED. Passe lá e 
confira! 



5

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Próximo Domingo dia 30/09:
Equipe 1
Jandira F. Lima – Rua da Matriz, 
129 A – Venda Nova 
Tel.:3451-4430
Equipe 2
Valter Sampaio – Rua Itueta, 10 – 
Vista Alegre 
Tel.:3321 6731

Você tem algum familiar, membro 
da nossa Igreja, que não pode vir 
aos Cultos? Pois saiba que a igreja 
poderá ir até ele, levando uma 
pequena liturgia, uma mensagem 
de fé e esperança e o mais 
importante: a Santa Ceia do 
Senhor. A Escola Dominical 
Itinerante funciona todos os 
domingos às 9h da manhã, nas 
casas de idosos e necessitados de 
ouvir e participar do Evangelho, 
mediante uma escala pré-
estabelecida. São duas Equipes 
compostas de dois Pastores, dois 
Presbíteros e alguns membros.

Entre em contato com o Rev. 
Rogério Bussinger ou o Presbítero 
Paulo Arumaá, que faremos a 
inclusão do seu pedido.  Oficiais e 
membros da igreja que desejarem 
p a r t i c i p a r  d e s s e  t r a b a l h o  
abençoado serão muito bem-
vindos. O nosso encontro para as 
visitas ocorre às 8h30min de 
domingo na Portaria da Igreja (Rua 
Ceará). 

REV. EDSON NA IGREJA 
PRESBITERIANA 

METROPOLITANA

Atendendo a convite, nosso pastor 
Rev. Edson pregará a Palavra na 
Igreja Presbiteriana Metropolitana, 
neste domingo, por ocasião do 
Culto Vespertino. Oremos em seu 
favor!

PALESTRA - FEDERAÇÃO DAS 
UPH’S NA IP JARDIM CANADÁ

No próximo sábado, dia 29/09, às 
16h, na IP Jardim Canadá, teremos 
uma palestra com o Rev. Rogério 
B u s s i n g e r  s o b r e  o  t e m a  
“Semeando o Perdão”. A UPH 
convida os homens para esta 
programação.   

AGENDA UCP/UPJ SEGUNDO 
SEMESTRE - 2018

29/09  –  Reun ião  P lenár ia  
UCP/UPJ no Salão da Igreja;
13/10 – Tarde Alegre na rua da 
Igreja;
27/10 – Evangelismo na Praça da 
Assembleia;
10/11 – Visita na Casa de Repouso 
com participação do Coral Infanto 
Juvenil; e
24/11 – CinePipoca: A Estrela de 
Belém;
C o l o q u e  e m  s u a  a g e n d a !  
Contamos com a presença de 
todos!
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NOTA DE FALECIMENTO

"O SENHOR deu, o SENHOR tomou, bendito seja o nome do SENHOR", 
Jó 1.21

O Senhor chamou à sua presença, na manhã da última segunda-feira, dia 
17/09, nosso querido irmão Pb. Jair Rocha, aos 91 anos de idade. Servo 
do Senhor destemido, de testemunhoeloquente, que evidenciava um 
amor muito grande pelas Sagradas Escrituras e pela Igreja do 
Senhor.Deus em sua bondade e misericórdia concedeu ao Pb. Jair Rocha 
longevidade, permitindo ele ser um marido, pai, avó, enfim, um servo do 
Senhor exemplar. Deixará saudades em nosso meio. O SENHOR foi 
louvado tanto em sua vida quanto em sua morte. Nosso irmão mudou 
agora de endereço, deixando a Rua Corinto 351- Serra, para morar nas 
Ruas de Ouro, na Pátria Celestial (Ap 21.18).

Seu corpo foi velado e sepultado no Cemitério do Bonfim, onde 
realizamos um culto abençoado. O Nome do Senhor foi adorado, o 
testemunho de nosso irmão evidenciado e a família consolada. Um 
grande número de irmãos e amigos se fez presente demonstrando 
carinho, amor e respeito para com a família enlutada.Devemos orar em 
favor de toda a querida família, filhos, netos, genro, noras, e em especial, 
em favor de nossa querida irmã D. Gláucia, afinal, foram 60 anos de vida 
conjugal abençoada por Deus ao lado do Pb. Jair.

Como Igreja do Senhor expressamos à toda querida família enlutada 
nossos sinceros sentimentos, rogando ao Doador e Mantenedor da vida o 
consolo eterno.

NOTA DE GRATIDÃO

Agradecemos aos amados irmãos da nossa Primeira Igreja por todo o 
apoio e carinho dispensados à nossa família durante a enfermidade e 
falecimento do nosso amado Jair Rocha. 

Abraçamos especialmente aos pastores na pessoa do querido Rev. 
Edson. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus" (Sl 46.10).
Família Rocha. 
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CORAL NA IP DE GUANHÃES

"Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo!" Salmo 92.1

Neste final de semana o Coral da Igreja está participando dos Cultos de 
louvor e gratidão a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana da cidade de 
Guanhães, quando aquela querida Igreja comemora seus 37 anos de 
existência e testemunho naquela cidade. Rendemos graças a Deus pela 
vida e precioso ministério do Rev. Lício Luciano Nonato, já bem 
conhecido de nossa Igreja, e que por 29 anos tem sido sustentado por 
Ele à frente deste trabalho.

Devemos orar a Deus pelo Rev. Lício e pela Igreja Presbiteriana de 
Guanhães, que ao longo deste ano tem desenvolvido o tema "A 
revitalização da Igreja".Contamos com as orações dos irmãos, para 
sermos usados por Deus nas apresentações e sermos conduzidos e 
guardados por Ele em todos os momentos desta viagem.A Deus toda a 
Glória! 

JUVENTUDE NO ACAMPAMENTO

Como o contexto do Egito bíblico pode nos ajudar a refletir sobre modelos 
de políticas públicas a partir da narrativa de Gênesis e Êxodo?

Que podemos aprender quanto à relação do fiel e do líder do povo de Deus 
com o Estado, a partir da atuação de Moisés e Josué?
Como o Evangelho pode ser percebido em distintos momentos e modelos 
políticos?

Nestes dias de eleição e grande confusão política em nosso país, este é o 
tema do nosso Acampamento da Juventude da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, neste final de semana.

Nossos jovens estão acampados sob a supervisão pastoral do Rev. 
Raimundo que também é o Preletor do retiro. Retornam neste domingo 
após o almoço. Oremos em favor deste encontro. 
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CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, Rev. Edson Costa Silva, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e Estatutos 
desta Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, convoca a 
Assembleia Geral para se reunir, extraordinariamente, no próximo 
domingo, dia 30 de setembro de 2018, às 10h20min, em Culto solene, 
para oferecer, através do voto, o Título de Diácono Emérito ao irmão 
Marco Antônio Vince Ribeiro que completou 25 anos de serviços 
prestados à nossa Igreja por meio da Junta Diaconal. Artigo 57 da CI/IPB: 
“Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido à Igreja por mais de 
25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de 
Presbítero ou Diácono Emérito, respectivamente, sem prejuízo do 
exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos”. Participemos com 
alegria deste momento.

ESCOLA DOMINICAL 

No domingo passado, terceiro 
domingo de setembro, celebramos o 
Dia da Escola Dominical. Foi um 
momento de gratidão a Deus pelos 
alunos e também pelo Corpo 
Docente que atua de forma tão bela 
nesta agência do Reino do Senhor 
que é a Escola Dominical. Nosso 

desejo é o de que todos os membros de nossa Igreja estejam matriculados 
em uma das classes. Desde os bebês, passando pelos juvenis, 
adolescentes e jovens, até os adultos, todas as faixas etárias são 
atendidas. Não desperdice essa oportunidade de crescimento espiritual 
oferecido por sua Igreja. Venha para a Escola Dominical. 

MINISTÉRIO DE CASAIS – 29/09

“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15

O Ministério de Casais convida para uma reunião no próximo sábado, dia 
29 de setembro, às 19h30min, no Salão Social da Igreja. A liderança do 
Ministério pede um prato de salgado para cada casal para a 
confraternização. Oremos e participemos com alegria.
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Depressão, uma doença que inspira cuidados - Salmo 109.21-22
A depressão é uma das realidades mais doloridas do nosso século. Há 
milhões de pessoas que convivem com esse drama. A depressão é uma 
doença que resulta de muitas outras enfermidades.  É uma doença 
democrática, pois não respeita fronteiras nem diferenças sociais ou 
credos religiosos. Alguns pensam que depressão é apenas ação 
demoníaca. Outros acreditam que a depressão é resultado de pecados 
não confessados. Precisamos compreender que a depressão é uma 
doença e precisa ser enfrentada como tal. A depressão debilita o corpo, 
esmaga as emoções, aflige a alma e rouba a esperança. A depressão tem 
sido a causa de muitos suicídios. Uma pessoa deprimida olha para o 
futuro com os óculos escuros do pessimismo. Uma pessoa depressiva 
olha para o passado pelas lentes do retrovisor e não vê nada além de 
fracasso. Uma pessoa depressiva vê a vida como uma dor mais profunda 
do que a própria morte. 
A depressão tem cura. 

É uma doença que precisa ser tratada com remédio, terapia e fé. Deus 
pode tirar sua alma do cárcere. Ele pode tirar o peso que esmaga suas 
costas. Ele pode dar a você vida abundante, transformando seu vale árido 
em manancial. (Rev. Hernandes D. Lopes)

Disque Paz / 3209 8888   3273 4201 - Uma palavra amiga para todas as 
horas da vida.
Atendimentos e acompanhamento de Junho a Agosto - 50 pessoas
Ouvintes da Palavra de Deus: 3.860
Cartazes para Igrejas irmãs: 70
Material de divulgação do Ministério e da Igreja: 800
Literaturas: 108
Visitas: 3
Devocionais: 13
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2ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - SEMINÁRIO PRESBITERIANO 
REV. DENOEL NICODEMUS ELLER

Divulgamos com alegria a 2ª Conferência Missionária organizada pelo nosso 
Seminário Rev. Denoel Nicodemus Eller. 

Teremos, neste ano, dois tipos de participantes: 
1) "OUVINTES" - terão entrada livre, sem custo, a todas as palestras; 
2) "CERTIFICADOS" – todos os pagantes (incluídos participantes sob 
patrocínio). 

Estes últimos receberão a pasta com seu conteúdo, os benefícios do inscrito, 
e um Certificado de Participação. 
Uma vez que temos as duas categorias de participantes, e que uma é sem 
custo, esperamos que o número de vagas se complete brevemente. 

Data: 08 a 10 de Outubro (manhãs e noites)
www.seminariordne.org.br/conferencia

Local: Sexta Igreja Presbiteriana de BH – Rua Dr. Jacques Luciano, 80 – 
Sagrada Família
Inscrições:
1) Participante “Ouvinte”: gratuito (entre em contato e dê seu nome);
2)Participante "Certificado": mediante inscrição na página do evento. 

Obs: Nesta categoria as inscrições que se completarem até 28/Set farão jus a 
um agradável vale-brinde de cortesia na Livraria.

http://www.seminariordne.org.br/conferencia
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ANIVERSARIANTES 

23/09 
David Matos Caldeira Eller

Henrique Dias Lopes
Ivan Barbosa Câmara

Marilia Pitta Costa de Souza Maciel 
Valter Sampaio

24/09
Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage 

Neila Suely Campos Barbosa Câmara

26/09
Isabela Lourenço de Souza Fleming 

Lílian Rute Bergamo 
Maria Helena Bernardes 

27/09
Catarina Froes Pitta Maciel 
Fernanda dos Santos Vidal

Herica Patrícia Santos Barbosa 

28/09
Alda Brasil Rocha
Ceci Gibram Silva

Iraídes Silveira Carvalho
Maria Anita Guimarães

29/09
Juliana Galvão de Melo Santos
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VISITE NOSSAS 
CONGREGAÇÕES

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

Congregação Peregrinos – Itapoã 
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, 
bairro Planalto (entrada pela rua 
lateral). 
Domingo: Reunião de Oração – 
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger  
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos 
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre 
Crianças e Juvenis da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho  
Cursando o 3º ano no Seminário

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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

