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MENSAGEM PASTORAL  

"Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. 
Pois todo que pede recebe; o que busca 
encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. 
Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe 
pedir [pão, lhe dará uma pedra? Ou se 
pedir] um peixe, lhe dará em lugar de 
peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo 
lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que 
sois maus, sabeis dar boas dádivas aos 
vossos filhos, quanto mais o Pai celestial 
dará o Espírito Santo àqueles que lho 
pedirem?" (Lucas 11.9-13).
 
Prosseguindo em nossas reflexões sobre 
os estímulos de Cristo à prática da oração 
descritos em Lucas 11, iniciamos este 
terceiro artigo pastoral com a frase 
atribuída a C.S.Lewis, já mencionada no 
artigo anterior: "Oro, não porque isto 
muda a Deus, mas porque a oração muda 
a mim". Certamente os grandes 
beneficiados com a oração são os que 
oram, não Deus, o qual, por sua vez, tem 
prazer em atender aos Seus filhos, 
suprindo-os de todas as suas reais 
necessidades. Assim, ao afirmarmos que 
a oração é um recurso de graça, estamos 
dizendo que Deus nos agracia com 
favores ao responder livremente os 
pedidos que Lhe fazemos; e por nos amar, 
nosso Pai Celestial nos estimula a orar 
perseverantemente, sendo que tal convite 
da graça divina à oração nos coloca diante 
de mais um tópico essencial à nossa 
devida compreensão sobre este aspecto 
essencial da verdadeira prática piedosa, 
qual seja, que a bondade de Deus 
beneficia os Seus. O Senhor Jesus faz 
uma comparação nos versículos de 10 a 
12 do texto bíblico citado, ao afirmar "Qual 
dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir 
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[pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir] um 
peixe, lhe dará em lugar de peixe uma 
cobra? Ou, se lhe pedir um ovo lhe dará 
um escorpião? Ora, se vós, que sois 
maus, sabeis dar boas dádivas aos 
vossos filhos, quanto mais o Pai 
celestial...". Aqui o Filho de Deus nos 
apresenta a razão da nossa segurança 
em Deus, pois ele parte do fato de que se 
os homens são maus e sabem dar boas 
dádivas aos seus filhos, quanto mais não 
dará melhores coisas (o Espírito Santo é a 
maior dádiva) aos seus aquele que é 
completamente bondoso e poderoso (Pai 
celestial).
 
Sendo assim, a manifesta bondade de 
homens em favor dos seus aponta para 
um cuidado ainda maior assegurado por 
parte daquele que é superiormente 
poderoso e bondoso, Deus, visto que a 
"obra de Deus sempre tem prioridade, 
pois o homem depende de Deus em tudo 
o que faz. A afirmação de Cristo na 
Escritura 'sem mim nada podeis fazer' 
aplica-se em todos os campos do esforço 
humano", afirma Berkhof (1990, p. 35), 
demonstrando como, em última instância, 
t o d o  c u i d a d o  h u m a n o  é  u m a  
manifestação do cuidado divino.
 
Ora, se até nas boas ações dos homens 
(maus) nós vemos a bondade de Deus, 
mais ainda perceberemos esta bondade 
no cuidado deste para com Seus filhos 
eleitos. A Confissão de Fé de Westminster 
nos diz que "a providência de Deus se 
estende, em geral, a todas as criaturas, 
assim, pois, de um modo muitíssimo 
especial, essa mesma providência cuida 
de sua igreja e tudo dispõe a bem dela" 
(CFW. Cap. 5. Par. 7). Com isto 
p e r c e b e m o s  q u e  D e u s  c u i d a  
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"E esta é a confiança que temos para 
com ele: que, se pedirmos alguma 
coisa segundo a sua vontade, ele nos 
ouve."  (Primeira Carta do Apóstolo 
João, cap. 5, verso 14)

Atenção Sócias da SAF e 
mulheres da Primeira Igreja!
"E é por intermédio de Cristo que 
temos tal confiança em Deus; não 
que, por nós mesmos, sejamos 
capazes de pensar alguma coisa, 
como se partisse de nós; pelo 
contrário, a nossa suficiência vem de 
Deus," (Segunda Carta do Apóstolo 
Paulo aos Coríntios, cap. 3, versos 4 
e 5)
Anotem em suas agendas: dia 29 de 
janeiro, às 14h30min, no Salão João 
Calvino, teremos a abertura dos 
trabalhos da nossa Sociedade em 
2020. Todas as mulheres estão 

Rev. Raimundo Montenegro

convidadas para a Reunião 
Departamental Conjunta. Cremos 
que nosso Deus nos trará mensagem 
oportuna neste início de ano pois é 
tempo de mãos no arado!  

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Falcão, Cláudio Murilo, 
Armando Melillo, Alysson Bomfá, 
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul 
Nogueira
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Emerson Ávila

especialmente do seu povo, sendo a 
oração o "principal exercício da fé e 
mediante o qual recebemos diariamente 
os benefícios de Deus", diz Calvino (1989, 
p. 314).

A prática da oração focada em Deus como 
o bondoso e soberano pai provedor do 
seu povo, ao colocar os verdadeiros 
crentes diante do Pai Celestial, com 
corações sinceramente abertos, lhes 
assegura ricos momentos de comunhão e 
aprofundamento da consciência não 
apenas da dependência dele, mas 
também fortalece a confiança em Sua 
bondosa providência para conosco.

Por fim, devemos reconhecer que por ser 
Deus bondoso, ele quer o melhor para 
nós, os seus filhos. E por ser Ele Todo-
Poderoso, possui tudo o que é necessário 
para tornar real em nós esta Sua vontade 
e assim Ele o faz. Se Deus sempre 
cumpre a Sua vontade (e Ele cumpre), 
como se lê em Jó 42.2, "bem sei que tudo 
podes, e nenhum dos Teus planos podem 
ser frustrados", então podemos concluir 
que o Eterno ouve a oração do Seu povo e 
a atende consoante a Sua vontade, que é 
sempre boa, agradável e perfeita (Rm 12).

FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA

Os Corais estão gozando de justas e 
merecidas férias neste mês e a partir 
de fevereiro retornarão às suas 
atividades. Louvamos a Deus pelos 
Corais e aguardamos o regresso de 
todos, desejosos das bênçãos 
dadivosas sobre a vida de nossa 
Igreja através deste precioso 
Ministério.  
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FÉRIAS E ATENDIMENTO 
PASTORAL NO MÊS DE JANEIRO

O Rev. Edson, que retornou ao nosso 
convívio nesta semana, gozará o 
segundo período de férias entre os 
dias 23 e 29 e o Rev. Élcio continua na 
c o n d u ç ã o  d a s  S e m a n a s  d e  
Acampamentos. O Rev. Raimundo, 
juntamente com o Rev. Rogério, cujas 
férias se encerraram no último dia 15, 
atendem às necessidades pastorais 
da Igreja neste período. Oremos em 
favor de nossos Pastores. 

JANEIRO, MÊS DE TEMPORADA 
DE ACAMPAMENTOS. VERÃO 
2020, 46 ANOS DE BENÇÃOS

Desde o agora longínquo ano de 
1974,  os meses de janeiro e julho são 
especiais em nosso Acampamento 
Ebenézer, afinal, ali realizamos as 
"Temporadas de Acampamento" com 
as crianças, juvenis, adolescentes e 
jovens, promovendo o envolvimento e 
c o n g r a ç a m e n t o  d a  I g r e j a ,  
evidenciando a união fraterna e a 
colaboração tão necessárias para 
que as temporadas transcorram bem 
e promovam o crescimento espiritual 
de todos aqueles que participam 
destes momentos especiais. 

Ao longo dessas quase cinco 
décadas, nosso Acampamento tem 
aberto as portas para receber e 
abençoar o povo de Deus que ali se 
refugia em retiro espiritual. 

Que o SENHOR da Igreja continue 
abençoando as temporadas que se 
desenvolvem neste mês, derramando 
Sua graça sobre os Acampantes, 
Equipantes e os Pastores que, com 
zelo e alegria, tem se esmerado na 
condução desses eventos que 
honram e glorificam a Deus e edificam 
ao Seu povo. 

Dando continuidade às Semanas de 
Acampamentos neste início de ano, 
informamos que as inscrições para as 
Semanas dos Adolescentes e 
Mocidade estão abertas. As datas dos 
eventos são as seguintes:

Adolescentes (UPA) - 27 a 01/02
Mocidade (UMP) - 21 a 26/02

CLASSE DE CATECÚMENOS: 
PREPARE-SE PARA TORNAR-SE 

MEMBRO DA IGREJA

Temos um convite para aqueles que 
têm frequentado nossa Igreja e 
d e s e j a m  t o r n a r - s e  M e m b r o  
Comungante: matricule-se na Classe 
de Catecúmenos, onde você será 
instruído sobre a Igreja Presbiteriana, 
sua origem desde a Reforma 
Protestante do século XVI, forma de 
governo, convicções doutrinárias, 
enfim, nossa identidade como Igreja 
de Cristo, visando prepara-lo para a 
Pública Profissão de Fé. 

Mesmo oriundo de uma outra 
denominação você deverá frequentar 
aquela Classe, pois não há como 
tornar-se membro comungante da 
Igreja Presbiteriana sem isso.

As aulas terão início no primeiro 
domingo de março (01/03), após o 
feriado de Carnaval. Caso tenha 
alguma dúvida a respeito do assunto, 
procure os Presbíteros Rubem ou 
Valério.
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ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (EBF) PARA ADULTOS E CRIANÇAS

Neste domingo continua nossa EBF, no Templo, às 9h. Nossos Pastores estão 
ministrando aulas especiais sobre o Tema da nossa igreja em 2020: 
DISCÍPULOS SANTIFICADOS ORAM. As aulas especiais se estenderão por 
todos os domingos do mês de janeiro. 

Os pequeninos também têm sua EBF com o mesmo tema dos adultos, no quarto 
andar, das 9h às 10h. Pais, tragam seus filhos à Escola Dominical pois o 
SENHOR tem bênçãos especiais reservadas para aqueles que se dedicam ao 
estudo comprometido de sua Santa Palavra.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 
E TELEFONE

Solicitamos aos irmãos que mudaram de endereço ou de número telefônico (fixo 
e/ou móvel) entrar em contato com Cristine, Secretária Pastoral, pelo número 
(31) 3273 7044, para nos informar. É importante mantermos nosso Rol de 
Membros atualizado pois isso facilita nossa comunicação com os irmãos. 
Agradecemos a colaboração de todos.

APP DA IGREJA

Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja e demais visitantes que assim o 
desejarem, informamos que o aplicativo da nossa Igreja para telefones móveis 
(APP) pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de aplicativos) 
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. 

DISCIPLINAS ESPIRITUAIS - ESTUDOS BÍBLICOS.

Às quintas-feiras, das 19h30min às 20h30min, estudamos sobre o 
desenvolvimento de hábitos eficazes quanto às disciplinas espirituais, visando o 
progresso espiritual cristão. Venha e participe. Até março, o foco deverá ser as 
práticas devocionais que incluem a meditação, a oração e o jejum bíblicos. Você 
é nosso convidado. Participe e traga visitantes. 

RECESSO DO CULTO INFANTIL

No mês de janeiro não haverá culto para as crianças, pois a Equipe do Culto 
Infantil está em recesso.  Pedimos aos pais que aproveitem esse tempo para 
cultuar no templo em família e reforçar com as crianças a importância de 
participar do culto público com gratidão, temor e reverência.
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BATISMO INFANTIL, PRIVILÉGIO DOS FILHOS DA ALIANÇA

Quando o Apóstolo Pedro proclamou o Evangelho da Graça no Pentecostes, dia 
da descida do Espírito Santo sobre a Igreja, ele afirmou que as bênçãos e as 
promessas divinas de salvação não eram somente para os adultos, mas também 
para seus filhos: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado... e recebereis 
o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós outros, [e] para vossos 
filhos..." (At 2.38-39). Promessa também referida pelo Apóstolo Paulo aos 
Romanos, dizendo que os verdadeiros filhos da promessa feita a Abraão não são 
os circuncidados na carne, mas sim os circuncidados no coração (Rm 2.29), 
reafirmando esta verdade na Carta aos Gálatas: "Sabei, pois, que os da fé é que 
são filhos de Abraão... porque todos quantos fostes batizados em Cristo de 
Cristo vos revestistes... Dessarte, não pode haver judeu nem grego; nem 
escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos vós sois um em 
Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e 
herdeiros segundo a promessa" (Gl 3.7, 27, 29). 

Assim não é de admirar que os apóstolos batizassem casas inteiras em suas 
viagens missionárias, pois Paulo batizou Lídia e toda a sua casa (At 16.15), o 
carcereiro e todos os seus (At 16.32, 33) e a casa de Estéfanas (1Co 1.16). 
Embora nestes textos não haja menção às crianças, é de natural entendimento 
que as expressões "casa" e "todos os seus" refiram-se à toda a família daqueles 
que creram. Ou será que textos como o de Josué 24.15 "Eu e a minha casa 
serviremos ao SENHOR" e Atos 16.31 "Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus 
e serás salvo, tu e tua casa" são textos que excluem as crianças dessas casas?

É difícil sustentar que se ali havia crianças, estas teriam sido impedidas e 
excluídas de tal privilégio, mesmo porque o Apóstolo Paulo nos diz que, 
diferentemente dos filhos dos incrédulos, os filhos dos crentes (mesmo sendo 
somente o pai ou a mãe crente), são consagrados ou "santos" (1Co 7.14). 
Portanto é razoável entender que os Apóstolos estavam seguindo o 
mandamento de Jesus Cristo para que não impedissem as crianças de irem até 
Ele, conforme Mc 10.13-16. Assim, o batismo de infantes é um dever dos pais 
crentes e um privilégio dos filhos da aliança concedido por Deus. Ao fazê-lo, 
consagramos e abençoamos nossos filhos, confiando no Deus de Abraão, que é 
o Deus da Aliança e promete ser o Deus dos pais e da descendência destes.  

Recebemos hoje para este Santo Sacramento, por ocasião do Culto Matutino, o 
pequeno Emanuel Cardoso Abdel, filho de nossos irmãos Rev. Élcio e Gleiciane. 
Louvamos a Deus pela vida preciosa do pequenino Emanuel, e rogamos ao 
Senhor que o seu crescimento seja semelhante ao de Jesus, ou seja, em 
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52). 



ANIVERSARIANTES 

19/01
    Ana Clara Figueiredo Sadi
    Carolina Amorim Campos 
    João Pedro Silva Furtado

    Ricardo M. Rodrigues Paschoal

20/01
    Arthur Barbosa Câmara
    Eliana Dias dos Santos 
    Heitor Raasch Loureiro

21/01
    Amanda Loesch Siqueira 

    Cecilia Silva de Abreu Maia

22/01
    Eliana Marques da Costa de Oliveira 

23/01
    Paulo Sérgio Laguardia
    Tiago Fonseca dos Reis

24/01
    Lucas Rafael da Silva Mendes 

    Marina Arantes Silva

25/01
    Ana Carolina Gadelha Gontijo 

    André Vinícius Caldeira Miranda 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Redenção
Parceria IP Vespasiano  
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de 
Minas / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom 
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-
MG / Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São 
João, Contagem-MG / Parceria IP 
Novo Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º 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


