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MENSAGEM PASTORAL  

Nestes dias de agravamento da 
pandemia em nosso país, o sentimento 
de vulnerabilidade aumenta, assim 
como a tentação de nos vitimizar e nos 
trancar não apenas em nossos lares, 
como forma de atenuar os riscos de 
contágio, mas a tentação de nos 
fecharmos em nós também aparece, 
num mergulho perigoso em nossa 
subjetividade. Sendo assim, escrevo 
este artigo como um alerta inicial ao 
meu coração e ao coração de todo 
aquele que o lê. Eis aqui um convite 
cristão para olhar e agir em prol do 
outro, do próximo, como expressão 
legítima de nossa fé.

Possivelmente a percepção individual 
dos cristãos como mordomos de Deus, 
seja uma das necessidades mais 
gritantes no meio evangélico brasileiro, 
pois a consciência da responsabilidade 
individual costuma ser frágil diante do 
outro, o que torna a nossa vivência 
religiosa predominantemente egoísta, 
ainda que haja boas iniciativas de ações 
e m e r g e n c i a i s  d e  s o c o r r o  a o s  
necessitados em nossas igrejas, quer 
sejam irmãos na fé, quer sejam 
segmentos da sociedade sob extrema 
carência.

Biblicamente, devemos afirmar que a 
verdadeira religião deve se manifestar 
com sensibilidade para com os 
fisicamente necessitados e desprovidos 
de socorro, pois não nos basta 
professarmos uma fé teologicamente 
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correta; é preciso que essa fé se 
evidencie através de obras que 
mostrem um novo coração, mais 
sensível e atuante, pronto para socorrer 
os que estão tão carentes em nosso meio 
(Tg 2.18). O próprio Deus se apresenta 
por toda a Escritura como alguém que 
está atento, sensível e atuante em favor 
dos desfavorecidos e é precisamente 
este atributo divino, a compaixão, que 
somos chamados a expressar através da 
nossa ação cristã diaconal.

Como cristãos jamais devemos reduzir 
a piedade cristã e nossa conduta 
individual a um mero esforço de 
cumprir uma lista comportamental, 
geralmente ascética, como se não 
tivéssemos nenhuma responsabilidade 
para com os tantos que sofrem e estão 
próximos de nós. Por outro lado, não 
podemos  ca i r  na  tentação  de  
descambar em um conjunto de atos 
filantrópicos, pois apesar de serem 
bem-vindos aos necessitados, o Reino 
de Deus não é, essencialmente, comida 
ou bebida, mas também atenção, 
paciência, capacitação, oportunidades 
e outros recursos da graça divina 
visando restaurar a completa imagem 
de Deus em pecadores que sofrem os 
efeitos do pecado. Desta forma, nossos 
atos cristãos de assistência e socorro 
devem ter um alvo mais elevado, 
buscando oferecer aos que carecem de 
algum auxílio físico, ações que lhes 
possibilitem sair da situação de 
carência extrema na qual se encontram.
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Os recursos diaconais a serem 
oferecidos por nós ao nosso próximo 
portanto, devem ser todo o conjunto de 
ações que expressem de forma concreta 
o amor de Deus para com os que 
sofrem, através de nós, ou seja, 
e v i d ê n c i a s  d o  E v a n g e l h o ,  d a  
aproximação redentora de Deus, que 
nós mesmos temos experimentado. 
Somente este amor, derramado em 
corações de pecadores como nós (Rm 
5.5) é poderosamente eficaz para 
transformar egoístas em altruístas. A 
pergunta  que devemos buscar  
responder diante do próximo é: nestas 
circunstâncias, quais seriam as boas 
obras para as quais Deus nos preparou 
de antemão para que andássemos nelas 
(Ef 2.10)?

Ter um olhar sensível ao próximo, 
enxergá-lo em suas dores e ser útil para 

trazer algum conforto, consolo e 
auxílio, como legítimas expressões do 
cuidado de Deus, feitas para que o 
Senhor seja conhecido e louvado e seja 
experimentada a sua graça e o seu amor 
por intermédio de alguns gestos de 
m i s e r i c ó r d i a  d a  n o s s a  p a r t e ,  
especialmente nestes dias maus, 
certamente estão entre as boas obras 
q u e  D e u s  p r e p a r o u  p a r a  q u e  
andássemos nelas. E isto vale para 
todos e para cada um de nós. Um 
contato, com ouvidos atentos ao outro, 
uma palavra de consolo, um recado, um 
auxílio, seja material, seja espiritual, 
um socorro, uma assistência, uma 
oração, um presente, uma lembrança. 
Um gesto de cuidado, de amor e de 
carinho que manifeste a graça e a 
misericórdia divina nestes dias maus.

Rev. Raimundo Monteiro M. Neto

SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO COMISSÃO EXECUTIVA, terça-feira (30/03), 15 h 
Convocamos a Diretoria, Secretárias e Coordenadoras para nossa Reunião 
Executiva através da plataforma virtual Zoom. Você receberá o link em nosso 
Grupo de whatsapp. Esperamos por você e suas contribuições.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, terça-feira (30/03): 
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo):

Principais motivos de oração:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa igreja (Pastores, Missionários e 
Liderança);
• Pelos Professores dos Seminários, para que Deus os mantenha como Mestres 
da verdade;
• Pelo crescimento espiritual de cada Auxiliadora;
• Pelos nossos filhos, netos, sobrinhos (biológicos e espirituais (mães de 
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oracão)) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pelas famílias enlutadas;
• Pela saúde de nossa nação (em todos os aspectos) e pelas autoridades 
constituídas;
• Pelos meios de comunicação (rádio, tv, etc) incluindo os sistemas da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, para que busquem abençoar a Nação com informações 
criteriosas;
• Para que Deus seja servido em preservar os profissionais da saúde e todos que 
trabalham em serviços de assistência à saúde;
• Pela população de Estados e localidades em situação de colapso no 
atendimento à saúde;
• Para que a imunização contra o COVID-19 alcance a toda a população.

MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: 
ANGÚSTIAS DE MORTE E CÂNTICOS DE VIDA

 “Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o SENHOR tem sido generoso para 
contigo.”  Salmo 116.7 (Sugerimos ler todo o Salmo)

Atravessar dificuldades é um tema recorrente nos Salmos, mas no Salmo 116 a 
fase crítica passara. Amainada a tempestade, o Salmista dialoga consigo 
mesmo, buscando restaurar o equilíbrio interior (v.7). 

No balanço da experiência dolorosa e nas decisões do momento presente estão 
incluídas: 

1. ANGÚSTIAS PROFUNDAS (v.1-6) – Não sabemos claramente as razões da 
aflição e tristeza do Salmista. Talvez uma doença desesperadora que o deixou 
às portas da morte (v.3), ou a traição de pessoas íntimas, que pusera em perigo 
a sua vida (v.8) e o deixara profundamente perturbado e desiludido (v.11). 
Todavia, sentir-se esmagado não é prova alguma de que a fé está morta e a 
angústia enfrentada com franqueza clama por Deus (v.4). A base desse clamor 
é o caráter de Deus (v.5,6), cuja misericórdia socorre os fracos (“sem forças”) e 
se mostra protetor daqueles que não tem mérito algum (“simples”).

2. MISERICÓRDIA SALVADORA (v.7-11) – O clamor do Salmista (v.4) o 
dispôs para a ação de Deus e deu-lhe oportunidade de experimentar o caráter 
do Senhor em sua própria vida (“o SENHOR tem sido bom para você”, v.7). 
Deliberadamente ele traz à memória a atuação de Deus em seu favor para, 
assim, restabelecer o seu equilíbrio e harmonia interiores (v.8). 

Esse livramento trazido por Deus ratifica a orientação básica de sua vida: ter o 
Senhor como a realidade mais importante em sua caminhada (v.9).



5

3. GRATIDÃO FERVOROSA (v.12-19) – A experiência de libertação individual 
(“me salvou”, v.5) assume agora uma dimensão comunitária, tornando-se uma 
testemunhante gratidão. Na comunidade celebram-se com alegria os feitos do 
Senhor (v.14 e 18). Perturbado em sua aflição, o Salmista se negara a 
estabelecer relacionamentos com os homens (v.11) e agora reconhece que Deus 
tem o seu povo, do qual ele próprio faz parte (v.16). Esse povo está a serviço de 
Deus; são seus servos, não obstante terem sido quebradas as suas correntes. A 
esse povo ele convida para o louvor: “Aleluia!” (v.19).

PARA PENSAR: Que temos aprendido acerca de Deus em períodos de 
dificuldades? Que lugar a comunidade tem em nossa vida cristã?

(adaptado de Prof. Ms. Wicliffe de Andrade Costa (IP de Natal, “SAF em 
Revista”, 30 Trim.2008, pág. 23) 
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30

Das 19h30 às 20h30min. O link é encaminhado aos Grupos de Wahtsapp da Igreja 
momentos antes da reunião, por volta de 19h. Participe conosco deste momento de 
enlevo espiritual.

POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
2Cr 7.14-15, Mt 7.7, At 4.42, Lc 18.1, 1 Ts 5.18

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos e atentos os 
meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar”. 2Cr 7.14-15

A oração é um meio de graça. Orar é conectar-se ao Trono da Graça, é unir a 
fraqueza humana à onipotência divina, adentrando o Lugar Santíssimo, falando 
com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Deus é soberano, fazendo 
tudo de acordo com o conselho da sua vontade (Ef 1.11), mas nem por isso Ele deixa 
de agir na história por meio das orações do seu povo e uma Igreja de joelhos tem 
grande poder. Quando a Igreja ora, a promessa é “eu ouvirei dos céus e sararei a 
terra” (2Cr 7.14-15). O derramamento do Espírito nos grandes reavivamentos 
espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja. Neste ano Deus tem nos 
concedido motivos sobejos para a oração. Que sejamos despertados para orar de 
forma humilde, fervorosa e perseverante. Oremos sem cessar.



QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO

Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, por hora, 
apenas de forma virtual pelo canal da Igreja no Youtube. Acesse o canal, 
participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR.

 "Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Sl 116.15 

Foi chamada à presença do SENHOR na quarta-feira, 24/03, aos 85 anos, 
nossa irmã em Cristo, Conchita Cícera Eller. D. Conchita era viúva do 
saudoso Rev. Denoel Nicodemos Eller, Pastor de nossa Igreja na década de 
1970, chamado à presença do SENHOR no ano de 1986.

Nossa irmã lutava contra a Covid-19, ficou longos dias internada, sendo 
dezoito deles intubada. Aprouve ao SENHOR recolher a sua serva ao 
descanso eterno. Deixa três filhos: Denoel Jr, Eduardo e Marcelo e três netos: 
Sophia, Eduardo e Lucas.

O corpo de D. Conchita foi velado de forma restrita à família e sepultado na 
cidade de Limeira (SP). O Rev. Edson enviou carta à família expressando as 
condolências da nossa Igreja.

Que o SENHOR Eterno, pai de misericórdias e Deus de toda consolação 
suavize a dor da separação com seu bálsamo de consolo. 
Oremos em favor da querida família enlutada.

NOTA DE GRATIDÃO – FAMÍLIA ELLER

Aos membros da 1ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte:
Agradecemos imensamente as orações e as palavras de conforto.
Acima de tudo temos a paz de saber que nossa mãe andou com Deus e Ele a 
levou para Si.
Recebam nosso abraço forte.
Júnior, Eduardo e Marcelo
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ESTUDO DAS SETE PALAVRAS DA CRUZ – PLATAFORMA ZOOM

Na chamada “Sexta-feira Santa ou da Paixão”, faremos um Estudo com a Igreja 
através da Plataforma Virtual Zoom recordando o sacrifício expiatório de Jesus 
Cristo na cruz do Calvário, remindo em definitivo, os nossos pecados. Portanto, 
haverá exposição bíblica das sete palavras que Cristo proferiu na Cruz, antes de 
se entregar por nós. 

Data: 02/04 (sexta-feira)
Horário: 19h30min

O link será enviado aos Grupos de WhatsApp da Igreja por volta das 19h, 
quando a Sala Virtual será aberta. Participe conosco.

CLASSE VIRTUAL DE CATECÚMENOS

(Prepare-se para se tornar Membro Comungante da Igreja)

Você quer servir ao Senhor Jesus Cristo como Membro Comungante da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH)?
Então matricule-se na Classe Virtual de Catecúmenos. Neste Curso são 
ministradas lições que tratam das Doutrinas Básicas da Igreja 
Presbiteriana, tanto no que diz respeito à nossa confessionalidade (aquilo 
que cremos e praticamos como Igreja), bem como expõem a história do 
Presbiterianismo no Brasil e no mundo. 

A Classe de Catecúmenos é a porta de entrada das igrejas presbiterianas e 
nela você se prepara para a Pública Profissão de Fé, quando então será 
declarado Membro Comungante da Igreja local, com todos os deveres e 
direitos daí decorrentes.

As aulas, ministradas pela Plataforma Zoom das 09:00 às 10:10 h, começam 
neste domingo mas ainda há tempo para inscrições. 
Não perca esta oportunidade de conhecer mais a Palavra de Deus e os 
fundamentos da Fé Reformada.
Ficou interessado? Procure o Pb. Valério pelo telefone (31) 99204 8225 
(whatsapp).

Será uma grande alegria recebê-lo.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DA PROVIDÊNCIA”

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO V

I. Pela sua mui sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e 
imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as 
coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e 
misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as 
ações e todas as coisas, desde a maior até a menor.

II. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, 
todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma 
providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas 
secundárias, necessárias, livre ou contingentemente.

III. Na sua providência ordinária Deus emprega meios; todavia, ele é livre para 
operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio.

IV. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal 
maneira se manifestam na sua providência, que ela se estende até a primeira queda 
e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera 
permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos 
desígnios, sábia e poderosamente os limita, e regula e governa em uma múltipla 
dispensação mas essa permissão é tal, que a pecaminosidade dessas transgressões 
procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, 
não pode ser o autor do pecado nem pode aprová-lo.

V. O mui sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus 
filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para 
castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da 
corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados; para 
animá-los a dependerem mais intima e constantemente do apoio dele e torná-los 
mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins 
justos e santos.

VI. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e 
endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça pela qual 
poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas 
às vezes tira os dons que já possuíam, e os expõe a objetos que a sua corrupção torna 
ocasiões de pecado; além disso os entrega às suas próprias paixões, às tentações do 
mundo e ao poder de Sataná5: assim acontece que eles se endurecem sob as 
influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros.

VII. Como a providência de Deus se estende, em geral, a todos os crentes, também 
de um modo muito especial ele cuida da Igreja e tudo dispõe a bem dela.
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SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Amados irmãos,

Como é de conhecimento público, no último dia 12 de março o Conselho de nossa Igreja 
decidiu suspender as atividades presenciais da Igreja até o dia 30/03. Na referida data 
o Conselho voltará a dar novo parecer sobre a prorrogação ou não desta suspensão. 
Solicitamos orações da Igreja em favor do Conselho nas difíceis decisões em dias tão 
turbulentos e cercados de incertezas.

Não obstante a suspensão das atividades presenciais, os Pastores têm procurado 
alimentar o rebanho com mensagens diárias e com a transmissão dos sermões 
dominicais e estudos bíblicos pelo canal da Igreja no YouTube e na medida do possível, 
os Professores de nossa Escola Dominical têm procurado interagir com seus alunos, 
ministrando aulas no horário habitual.

Vivemos um momento de muita provação e várias famílias de nossa Igreja têm entes 
queridos hospitalizados (às vezes intubados) ou convalescendo em casa. Muitos 
médicos, enfermeiros (as) e parte da Direção do Hospital Evangélico são nossos irmãos 
em Cristo, profissionais que passam por situações de sobrecarga de trabalho nesse 
momento de calamidade. Oremos por todos. 

Mas mesmo em meio a essas intempéries, afirmamos que Deus é o SENHOR da vida e 
da morte, à qual ele venceu, experimentando-a, voluntariamente. Devemos nos 
proteger e proteger aos mais vulneráveis sob nossa influência, mas não devemos nos 
abater, nem se desesperar diante do quadro fúnebre desta pandemia, pois tudo 
permanece sob o controle do soberano e bondoso de Deus. 
  
Reiteramos: nosso descanso está no SENHOR, refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente em momentos de tribulações (Sl 46). Deus está no controle e certamente tem 
planos elevados para esse cenário que vivemos e se não podemos entender tudo agora, 
não sejamos afoitos em nossos juízos, pois diz o Sábio no livro dos Provérbios que peca 
quem é precipitado (Pv 19.2). Estejamos certos de que haveremos de compreender 
melhor tudo isso em um momento futuro, ou não, se assim aprouver ao SENHOR. Nas 
incertezas da vida debaixo do sol, sejamos moderados e reconheçamos a dificuldade 
daqueles que precisam tomar decisões, devendo eles serem alvos constantes de nossas 
orações em atitude acolhedora e compreensiva.

Por fim, para que não aconteça interrupção do sustento dos diversos ministérios da 
Igreja em âmbito nacional e internacional, além de outros compromissos financeiros, 
conclamamos os irmãos para manter fidelidade nos dízimos e ofertas, depositando-os 
nas contas da Igreja. 
 
Que o Deus Poderoso tenha misericórdia da humanidade em geral, de nossa nação 
brasileira e de sua Igreja lavada pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, 
Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa única esperança. 



28/03
    Elisa de Oliveira Rocha Nascimento

    Leonardo Mattos de Oliveira
    Marcelo Cali

    Suely Cardoso Maciel

29/03
    Cairo Ferreira de Figueiredo Duarte

30/03
    Adriana Letícia Saraiva Lamounier Rodrigues 

    Gabriel Lehman Battaglia
    Kely Estrela Scherrer Fulloni 

31/03
    Ana Paula Siqueira 

    Carolina Cunha Cezário
    Davi Macedo de Oliveira

    Joseane Reis de Camargo Generoso
    Maria Flávia Bolivar Moreira

02/04
    Delmi de Fátima Ribeiro Perilo 

    Lucas de Oliveira Rocha
    Neide Alves Ferreira

    Stéfano Ismael Alexandre Gomes

03/04
    Corine Salgado Andrich de Freitas Santos
    Lavínia Salgado Andrich de Freitas Santos

    Lina Silva Rodrigues Rosa

ANIVERSARIANTES 
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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

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

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

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

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular

Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Pastor Auxiliar

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
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003

CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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