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MENSAGEM PASTORAL 

Eu não sou forte. Eu pensava que era. Eu 
tentava ser. Eu fingia ser. Eu queria ser.

Eu não sou forte. Eu aprendi a sobreviver. 
Aprendi a enfrentar as lutas essenciais. Aprendi 
a posar de forte. Aprendi a perseguir a 
sobrevivência.

Eu não sou forte. Eu conheci o caminho das 
pedras em meio aos pântanos da vida. Conheci 
alguns dos meus limites e eu os administrei. 
Conheci os ambientes e os respeitei. Conheci 
as ameaças e gritei para elas demonstrando 
uma força que eu nunca tive.

Eu não sou forte. Eu fui poupado de tragédias, 
de sofrimentos agudos, de dores intensas, de 
perdas irreparáveis; quando muito, poupei-me 
de olhar para as minhas lutas dimensionando-
as assim, comparando-as com as de quem 
tivera dores sem fim.

Eu não sou forte. Os céus, o meu coração e o 
meu travesseiro conheceram: a minha dor, o 
meu temor, o meu sofrer, o meu chorar, o meu 
sorrir; os meus evitamentos de situações 
estressantes, os meus medos, o meu desejo de 
fugir, o meu anseio por um deserto, longe de 
tudo e de todos; o meu desejo por um tempo 
para encontrar-me comigo mesmo e com o 
Eterno, com a transcendência significante da 
vida e das suas questões; e a minha 
capacidade de evitar tantos destes encontros 
com a graça.

Eu não sou forte. Eu tentei ser. Eu me esforcei 
por cumprir o meu dever. Eu paguei as minhas 
contas. Eu beijei a minha esposa. Eu me 
emocionei com o nascimento de cada um dos 
meus filhos e com orgulho ouvi cada elogio 
sobre eles, muitas das virtudes frutos da 
maternidade e não da paternidade. Eu, em 
silêncio, à noite, em seus quartos, lhes toquei a 
testa e fiz uma prece apressada, "abençoe-os, 
Senhor!".

Eu não sou forte. Assustei-me com cada ação 
negativa dos meus filhos nas quais via um 
espelho narcisista ao reverso, mostrando-me a 
minha face que eu não queria ver.

Eu não sou forte. Na corrida da vida, exigi dos 
que me foram confiados uma tez espartana, 

uma vontade férrea, uma disposição de caráter, 
uma dedicação estóica, um sacrifício 
monástico, uma glória apropriada ao cactus, ao 
lagarto do sertão, mas demais à alma criada à 
imagem e  seme lhança  do  E te rno ,  
dependente...

Eu não sou forte. Quantas vezes caído, quantas 
vezes transgressor, ainda que sozinho, mas 
sob o olhar do Criador. Quantas vezes em 
arrependimento por violações só conhecidas 
por nós dois. Quantas vezes, consolado pelo 
perdão verdadeiro, real, pleno, da cruz bendita.

Eu não sou forte. Eu quis ser. E isso me levou 
para longe do meu Redentor, isso me empurrou 
pro obscuro caminho da autossuficiência da 
alma religiosa; isso me levou a julgar e 
condenar a complacência nos outros; isso me 
envenenou enquanto eu sorria e reclamava 
virtudes autonômicas suicidas, antíteses da 
verdadeira piedade.

Eu não sou forte. Busquei forças no lugar 
errado. Na poça barrenta, na cisterna vazia, na 
cacimba quebrada, no pote rachado. Busquei 
dentro de mim. Busquei no mortal. Busquei na 
beleza desvanecente de quem tamanho poder 
não tem.

Eu não sou forte. Odiei as fontes de minha força 
quando e por elas terem secado as águas que 
esperava beber nelas; o meu vigor se tornou, 
então em sequidão de estiagem. Senti dor 
profunda por não conseguir cavar mais fundo e 
por não mais encontrar lama a me dessedentar. 
Xinguei a fonte; praguejei o dia; bradei contra o 
céu por ter feito secar as limitadas fontes de 
águas turvas, turvadas, que turvei... Chorei, 
com sede, com cansaço, sem vigor, sem 
esperança, com sede, sob o sol escaldante da 
estiagem que a providente graça da vida me 
deu.

Eu não sou forte. E em minha fraqueza gritei 
aos céus as minhas mais profundas angústias, 
amarguras, decepções, desilusões, críticas, 
condenações,  revol tas e arrogantes 
contestações... E por que o fiz? Eu o fiz 
porque...

Eu não sou forte, mas Ele o é. É capaz de me 
compreender perfeitamente; é capaz de me 
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tratar paternalmente; é capaz de me disciplinar 
sabiamente; é capaz de me suportar 
totalmente; é capaz de me saciar plenamente; 
é capaz de me ferir duramente e assim me 
refazer graciosamente.

Eu não sou forte, mas Ele o é. Foi capaz de 
cumprir toda a Lei, e eu não; foi capaz de 
receber todo o escárnio, e eu não; foi capaz de 
assimilar todo o desprezo, e eu não; foi capaz 
de amar os seus inimigos, e eu não; foi capaz 
de louvar ao Pai nas horas mais negras da sua 
vida, e eu não; foi capaz de perdoar 
prontamente os seus ofensores, e eu não; foi 
capaz de comunicar vida quando lhe levamos a 
morte, e eu não tenho esse poder, que só ele 
tem; e isso me alivia, pois o mundo só tem um 
salvador, e não sou eu; é Ele.

Eu não sou forte; e isso já não me incomoda 
tanto quanto outrora, pois estou aprendendo 
que a fonte da minha força nunca esteve em 
mim, sempre esteve fora, em um outro alguém, 
apenas em um outro, naquele único forte o 
suficiente, que graciosamente sabe atrair a si 
os seus, os que se reconhecem fracos; aos 
seus, que se veem fortes, ele os atrai 
enfraquecidos, quebrados pelos poderosos 
recursos da providência, doloridos, feridos, se 
necessário, geralmente, mas graciosa e 
eficazmente chamados.

Eu não sou forte, sou resistente; muitas vezes, 
inclusive, à suficiente e libertadora graça 
divina; dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão 
do Redentor soberano; tal resistência não é 
sábia, mas é própria do orgulho de quem não se 
verga tão facilmente; tola resistência; 
dolorosas as lições ensinadas pela eficiente 
graça, gentil, dura e eficazmente ministradas 
ao coração relutante em ceder, em aprender, 
em ser moldado. Eu não sou forte, sou uma fera 
que resiste em ser domesticada pela graça; 

sou uma orgulhosa autoconsciência que 
resiste em ser mais plena, completa e 
belamente refeita à imagem do Filho, cuja 
conformação não me aliena de mim mesmo, 
não me torna em quem não sou, mas 
miraculosamente é a única força capaz de me 
tornar quem eu sou em um outro eu mesmo, 
porém melhor, bem melhor do que eu jamais 
conseguiria tornar-me pela minha força, pelo 
meu mero esforço.

Eu não sou forte, mas por gostar de ver-me 
assim, sou tão lento em aprender a grande lição 
do apóstolo: pois me gloriarei nas minhas 
fraquezas, porque nelas se aperfeiçoa em mim, 
a força dos céus.

Eu não sou forte, mas estou ouvindo e 
percebendo melhor a minha necessidade diária 
de atender ao convite do Filho de Deus a mim 
para satisfazer-me graciosamente nele, sua 
pessoa, obra, relacionamento e realização, em 
mim e por mim.

Eu não sou forte e não quero mais sê-lo; estou 
livre desta obrigação. Também não quero mais 
dessedentar-me em cisternas rotas, que nem 
me deixam morrer de sede, nem satisfazem a 
minha alma, simultaneamente recursos 
providentes para a sobrevivência e cobiçados 
instrumentos de embriaguez da alma, sem 
vocação essencial ao absoluto.

Eu não sou mais forte, mas começo a encontrar 
consolo na espera por aquele dia final, assim 
como cresce em mim o consolo profético de 
plena satisfação experimentada nas seguintes 
palavras do meu Redentor, as quais expressam 
a real fonte da minha força, mesmo naqueles 
dias quando eu não percebo esta verdade que 
dizes: "a minha graça te basta, porque o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza".

Rev. Raimundo Montenegro

SOCIEDADES INTERNAS

Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, José L. 
Espeschit, José Maria, Natanias, Sérgio 
Maciel.
Segunda-feira: Paulo Cassete.
Quinta-feira: Paulo Gibram.
Sexta-feira: Rodrigo Pitta.
Sábado: Rubem Pacheco, Alysson Barbosa.

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
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REUNIÃO DO CONSELHO

O Presidente do Conselho da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson 
Costa Silva, convoca o Conselho para se 
reunir nesta segunda-feira, dia 05, às 
19h30min em momento de oração com a 
Igreja e às 20h30min em reunião privativa. 
Esperamos por todos os membros do 
Conselho e contamos com as orações da 
Igreja.

BODAS DE DIAMANTE 
60 ANOS DE CASADOS

Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR 
por nós; por isso, estamos alegres. Sl 126.3

Bodas de diamante é a 
celebração dos 60 anos de 
casamento. O diamante é 
considerado um dos 
elementos mais resis-
tentes e estáveis de toda a 
natureza. Por esse motivo, 
ao completar 60 anos de 

união, o casal celebra as bodas de diamante, 
ou seja, atingiram assim, um elevado nível de 
consolidação do casamento.

Louvamos a Deus pela vida conjugal do casal 
Pb. Tito Flávio Silva e D. Leila Nícia Gibram 
Silva que celebram neste dia 06 de junho, 60 
anos de matrimônio. Desta união abençoada 
por Deus, nasceu uma linda família: 5 filhos, 
noras, genros, 10 netos, 2 bisnetas. Louvado 
seja o nome do SENHOR!

CULTO DOUTRINÁRIO

Seguimos estudando neste mês de junho 
sobre a revelação divina. Em nosso encontro 
com Deus no meio da semana, temos tido a 
oportunidade de estreitar a comunhão divina 
por intermédio da busca da sua santa 
instrução ao discutirmos e entendermos 
melhor como Deus se revela a nós por 
intermédio da sua Santa Palavra. Venha e 
desfrute de um momento de oração, louvor e 
com ênfase no estudo da Palavra de Deus. 
Sempre das 19h30min às 20h30min.

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"De boas palavras transborda o meu coração. 
Ao Rei consagro o que compus; a minha língua 
é como a pena de habilidoso escritor. " 
Salmo 45:1

Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 06/06 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller.
Relatora: Valéria.

Reunião Plenária:
Convocamos todas as sócias para a plenária 
dia 07/06, quarta-feira no salão João Calvino.
Participem!

Culto pelo Bebê:
Atenção mamães com bebês ou crianças 
pequenas vem aí o culto pelo bebê.
Será dia 17/06 aqui em nossa igreja. Você que 
tem filhos e que ainda não teve o culto do bebê, 
agende essa data. 

Maiores informações com Miriam Gherardi 
nos telefones 3646-0296 e 98648-3171
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CRISTIANISMO TOTAL

Além do encontro ordinário semanal dos jovens e adolescentes na Sexta Jovem, teremos aqui em 
nossa Igreja no próximo sábado, das 16h às 21h30min a maratona especial da Federação de 
Mocidades do Presbitério Belo Horizonte.  Serão 4 palestras com preletores convidados sobre o 
tema Evangelismo e Missões, entrecortadas com momentos de comunhão e encerrando-se com 
uma confraternização especial. Venha e participe! É uma oportunidade singular!

Inscrições a partir de 01 de julho. 

UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos 
Data: 17 a 22/07

UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 24 a 29/07

PARA COLOCAR NA AGENDA - TEMPORADA DE ACAMPAMENTO INVERNO – 2017
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA 
CARTA AOS ROMANOS!

Um sermão expositivo 
é aquele que toma o 
ponto principal de 
uma passagem da 
Escritura, faz dele o 
ponto principal do 
sermão e o aplica à 
vida das pessoas.

Na pregação expositiva o pregador diz, o que 
a Bíblia diz, e não o que ele quer dizer. Na 
pregação expositiva o pregador não usa o 
texto como pretexto para dizer o que quiser.

Em outras palavras, um sermão expositivo 
expõe o significado de uma passagem da 
Escritura e mostra a sua relevância para a vida 
dos ouvintes. Isso significa que um sermão 
expositivo não precisa focar apenas em um ou 
dois versículos. Não precisa apresentar 
argumentos exegéticos complexos ou uma 
interminável contextualização histórica. Não 
precisa ser seco, sem vida, ou distante da vida 
das pessoas.
Não confunde o ponto principal da passagem.

Como diz o pregador Albert Mohler Jr: "A 
pregação expositiva autêntica é marcada por 
três características distintas: autoridade, 
reverência e centralidade. A pregação 
expositiva é autoritativa porque se firma sobre 
a própria autoridade da Bíblia como a palavra 
de Deus. Tal pregação requer e reforça um 
senso de expectativa reverente por parte do 
povo de Deus. Por fim, a pregação expositiva 
demanda uma posição central na adoração 
cristã e é respeitada como o evento pelo qual a 
palavra viva de Deus fala com Seu povo".

Em nossa Igreja primamos pela pregação 
expositiva da Santa e Bendita Palavra de 
Deus. 
Neste ano em que celebramos os 500 anos da 
Reforma Protestante, estamos estudando a 
carta de Paulo aos romanos. Tendo estudado 
as duas primeiras partes da carta, capítulo 1 a 
3.20 "Doutrina da Depravação Humana", e 
capítulo 3.21 a 5.21 "Doutrina da Justificação 
pela Fé", iniciaremos agora a partir do capítulo 
6 o estudo da "Doutrina da Santificação". O 
outrora perdido e depravado, mas que agora 
foi justificado por Cristo é chamado à 
santificação. Oremos e participemos!

CORAL INFANTO - JUVENIL

Ontem tivemos a oportunidade de apresentar 
o Musical "Dom Leão, Daniel e a Cova dos 
Leões". Foi uma noite abençoada. As crianças 
se prepararam desde o início do semestre e no 
fim de semana passado passamos por um 
"intensivão" no acampamento com mais de 7 
horas de ensaio, mas também tivemos muitas 
brincadeiras, encenações e meditações sobre 
a vida de Daniel, seu comprometimento com o 
Senhor desde jovem e como, até ao final de 
sua vida, ele não se curvou a outros deuses.

A todos os pais que nos confiaram seus filhos, 
obrigada pelo apoio e confiança!  Aos pais que 
levaram, buscaram, muito obrigada! À querida 
equipe: Suzana e Marcos Egg, Izabela e 
Vinícius, Hérica e Saulo, Juliana, Patrícia e 
Eder Freitas o nosso muito obrigada! Nada 
seria possível sem vocês! Que Deus renove 
suas forças (porque gastaram muitas!!) e os 
recompense!!

A Deus toda a honra e glória!
Lembrando que hoje teremos ensaio às 17h. 
Estejam orando por nós! 
Aninha

Abaixo compartilhamos algumas fotos da 
preparação do Musical feita em nosso 
acampamento no final de semana passado.  
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CONVITE ESPECIAL!
CORAL DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE

PRÓXIMO DOMINGO 
CEIA DO SENHOR

"Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o Senhor 

Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 
pão". 1 Co 11.23

"Na noite em que foi traído, nosso Senhor 
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu 
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, 
para ser observado em sua igreja até o fim 
do mundo, para ser uma lembrança 
perpétua do sacrifício que em sua morte ele 
fez de si mesmo; para selar, aos verdadeiros 
crentes, todos os benefícios provenientes 
desse sacrifício para o seu nutrimento 
espiritual e crescimento nele, e seu 
compromisso de cumprir todos os seus 
deveres para com ele; e ser um vínculo e 
penhor de sua comunhão com ele e uns com 
os outros, como membros do seu corpo 
místico". (Confissão de Fé de Westminster, 
XXIX - 1).

No próximo domingo, segundo domingo do 
mês, estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para este solene sacramento. 



Flávia Cintra Alves de Rezende 

Leandro Campos Domingues Gomes

Marcelo Eller Miranda

Suelma Campos Almada

  04/06 

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

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!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901)

Ana Silvia Marques da Costa de Oliveira 

Bárbara G. de Vasconcelos Silveira 

Lívia Carmem Teixeira Reis Barbosa

Sérgio de Souza Maciel 

  05/06 

Any Maria Silva Borja 

Pedro Wagner dos Santos Oliveira 

  06/06 

Alfredo Salvador Ambrósio

Euler Borja

Flávio Alvarenga França

Guilherme Amorim Gomes

Silas Rodrigues Vieira

  07/06 

Cláudia Dias de Araújo

Giovania Fernandes de Gusmão 

Ivone Duarte de Oliveira Neto 

José Maria Borges da Silva

Letícia Macedo Vieira

Raphael Rocha Fernandes

Thais Macedo Vieira 

  08/06 

Mayla Vieira Teixeira Rocha
  09/06 


