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MENSAGEM PASTORAL  

O Apóstolo Paulo apresenta o seguinte 
paradoxo da vida cristã, escrevendo a 
sua Segunda Carta à Igreja de Corinto, 
no capítulo 12, versos 1 a 10: somos 
aperfeiçoados na fraqueza. 

Todo cristão deve aprender que a 
fraqueza humana e a Graça de Deus 
andam sempre lado a lado e essa é 
uma extraordinária e subl ime 
afirmação que precisamos entender 
bem, afinal, em nosso contexto 
evangélico brasileiro, nem sempre é o 
que ouvimos.

Faz-se necessário observar que o 
Apóstolo não está se referindo às 
fraquezas morais ou de caráter, mas 
sim, às provações, dificuldades e 
problemas que são enfrentados no dia 
a dia, inerentes a esta existência e 
também pela tentação e perseguição 
do inimigo aos que buscam viver para 
a glória de Deus. Em situações assim é 
que vemos o poder de Deus sendo 
aperfeiçoado em seus filhos.

As adversidades da caminhada cristã, 
como enfermidades e perseguições, 
mostram que somos fracos, devem ser 
vividas de forma pedagógica e 
colocam em evidência os alertas feitos 
por Cristo para o que enfrentaríamos 
em nossa peregrinação, afinal, "no 
mundo passais por aflições, mas tende 
bom ânimo", disse Jesus consolando 
os discípulos (Jo 16.33).

APERFEIÇOADOS NA FRAQUEZA 
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Então, qual a pedagogia das 
fraquezas em nossa caminhada? O 
que, de fato, as fraquezas nos 
ensinam?

1. As fraquezas nos ensinam a 
manifestação da Graça de Deus. O 
espinho na carne relatado no texto de 
2Co 12, ensinou ao Apóstolo Paulo 
que ele era homem, sujeito às 
fraquezas próprias da vida efêmera. 
Espinhos são dolorosos, provocam 
desconforto, humilhação e angústia. 
Queremos nos livrar deles o quanto 
antes. Embora não saibamos que 
espinho era aquele que sobreveio a 
Paulo, o certo é que o SENHOR 
decidiu não retirá-lo e com isso o 
SENHOR ensinou ao Apóstolo que o 
consolo da Graça é superior ao 
consolo físico. 

2. As fraquezas revelam nosso caráter 
espiritual. Mesmo sendo acusado 
pelos falsos mestres de Corinto e 
recebendo o desprezo de muitos 
crentes ali, Paulo experimentou a 
renovação do poder de Deus em sua 
vida e ministério. O Salmista afirmou: 
"Foi-me bom ter eu passado pela 
aflição para que aprendesse os teus 
decretos" (Sl 119.71). Plenamente 
consciente de sua fraqueza, o 
Salmista revela que soube fazer a 
leitura correta da sua condição e das 
dificuldades enfrentadas, para então 
retirar lições preciosas. As dificuldades 
e fraquezas que enfrentamos revelam 
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o que existe dentro de nós. Por isso, 
Tiago afirma que devemos ter como 
motivo de alegria o passarmos por 
várias provações.

3. As fraquezas nos aproximam de 
D e u s .  E l a s  n o s  e n s i n a m  a  
necessidade de nos aproximarmos de 
Deus. Paulo afirma que por três vezes 
pediu a Deus que retirasse dele o 
espinho (12.8). O Apóstolo se 
aproximou do SENHOR, buscou a 
Deus pois sabia que nele ele seria 
confortado. 

Não existe outro lugar para depositar 
nossas preocupações, ansiedades e 
aflições a não ser aos pés do 
SENHOR, pois ele é aquele que pode 
mudar a nossa sorte e se não aprouver 
a Ele muda-la, certamente nos dará 
forças para enfrentar as dificuldades e 
reconhecer nossas fraquezas. A 
renovação do poder para enfrentar as 
vicissitudes da vida não está em nós, 
mas sim em Deus. Davi, no Salmo 34, 
verso19, afirma que as aflições do 
justo existem e são muitas, mas o 
SENHOR é quem dá o livramento. 

A resposta do SENHOR ao Apóstolo 
Paulo foi: "A minha graça te basta, 
porque o poder se aperfeiçoa na 
fraqueza...". A vontade de Deus é o 
principal fator na resposta às nossas 
orações.  

Disse o SENHOR: A minha graça é 
suficiente para você, Paulo, pois a 
graça de Deus em Cristo supre as 
nossas necessidades e ao entender 

essa gloriosa verdade o Apóstolo 
Paulo então afirmou: "De boa vontade, 
pois, mais me gloriarei nas fraquezas, 
para que sobre mim repouse o poder 
de Cristo. Pelo que sinto prazer nas 
f raquezas ,  nas  in jú r ias ,  nas  
necessidades, nas perseguições, nas 
angústias por amor de Cristo. Porque 
quando sou fraco, então é que sou 
forte" (2Co 12.9-10). Paulo aprendeu a 
seguinte lição: quando dificuldades 
ameaçam a autoconfiança dos 
crentes, eles precisam confiar mais em 
Cristo, que dá a eles forças além da 
medida. 

Diante do cenário pandêmico atual em 
que vivemos, como crentes no 
SENHOR Jesus ,  p rec i samos  
fortalecer nossa fé para enfrentarmos 
esta calamidade com os olhos postos 
em Deus. O SENHOR é quem conforta 
o seu povo revelando seu propósito de 
Graça e de Glória. Como afirmou John 
MacArthur: "Quanto mais fraco o 
instrumento humano, mais claramente 
brilha a graça e o Poder de Deus".

Jesus veio e convidou os cansados e 
oprimidos para se achegarem a Ele, 
para se entregarem a Ele. "Vinde a 
mim todos os que estão cansados e 
sobrecarregados e eu vou aliviarei" 
(Mt 11.28). Jesus é o Bom Pastor que 
salva e renova as forças do seu povo, 
redimido por Ele. Que em meio as lutas 
da existência humana tenhamos a 
consciência de que o poder de Deus se 
aperfeiçoa em nossa fraqueza, pois 
"quando sou fraco então é que sou 
forte".
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

1. Retorno das aulas da Classe da SAF, na Escola Dominical
Queridas irmãs, a Classe das Senhoras voltou às aulas, de forma virtual. Todo 
domingo os Professores Maria de Fátima, Miriam e Rômulo estarão na Plataforma 
Zoom, enriquecendo nossa comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. O link 
para a Sala de Aula Virtual estará no grupo de whatsapp da SAF. Fique atenta e 
participe!!! 

2. Reunião Plenária, quarta-feira, 07/10 às 14h30 – CONVOCAÇÃO
A SAF, por meio de sua  Presidente, convoca todas as Sócias para a reunião 
Plenária que será realizada em 07/10, quarta-feira, às 14h30, na Plataforma 
Virtual Zoom, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade 
entre outras pautas.  

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2020. Rosane Poggiali Magalhães Arumáa. 
(O link estará no grupo de whatsapp da SAF para você participar. Aguardamos 
você!!!)

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 06/10 
Mês de Outubro, mês da Reforma Protestante

Motivos de oração:

✔Em gratidão pelas bênçãos recebidas por nós, nossas famílias e nossa Igreja;
✔Para que Deus nos conceda avivamento e vigor, para que a "Igreja uma vez 
reformada, sempre se reformando" seja nosso lema (mês da Reforma 
Protestante);
✔Suplicando as misericórdias de Deus pelos irmãos e suas famílias que passam 
por enfermidades;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na vida 
empresarial; 
✔Pelos relacionamentos e pelas famílias de nossa Igreja;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas sociedades internas 
e pela liderança da Igreja;
✔Pelos projetos de ação social e de apoio às necessidades dos irmãos nesses 
tempos de pandemia;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes em suas decisões pelo bem 
comum;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais dessa 
área, que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população, pelo pessoal 
da limpeza urbana e da segurança pública.
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da SAF 
para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.
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REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: 

GRAÇA, DÁDIVA DE DEUS

"Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos 
amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com 
Cristo, - pela graça sois salvos... " (Carta do Apóstolo Paulo à Igreja em Éfeso, 
cap.2, versos 4-5)

O renomado Pregador e Mestre Martyn Lloyd-Jones, certa vez comentou que o 
pequeno vocábulo "mas", do primeiro versículo citado acima, é a maior palavra de 
toda a Bíblia, porque marca a transição da ira de Deus para a misericórdia e a 
graça dele. Nós merecíamos a ira e recebemos a misericórdia imerecida. A isso 
nós damos o nome de graça.

Nós somos, pela graça:
1. Chamados (Gl. 1.15) – o chamado de Paulo para ser Apóstolo, assim como a fé 
que todos os cristãos possuem, é resultado da graça de Deus. Antes de 
nascermos, e desse modo, antes que pudéssemos vir a fazer qualquer coisa boa 
ou má, Deus escolheu nos agraciar com a fé (Ef.1.4-6).
2. Salvos (Ef. 2.8) – O favor de Deus, gratuito e imerecido, para com a humanidade 
pecadora é demonstrado na obra redentora de Cristo, que nos trouxe a salvação 
(Rm. 5.12-21; Tt. 3. 3-7).
3. Justificados (Rm. 3.24) – Paulo usa uma espécie de redundância ao afirmar que 
"somos justificados gratuitamente por sua graça". Não obtemos essa graça por 
mérito, recebemos pela fé. A fonte de nossa justificação é Deus e sua graça. A 
justificação é obra divina, e não conquista humana; é a graça de Deus, e não obra 
do homem.
4. Herdeiros (Tt. 3.7) – O propósito de Deus em dar a sua graça aos pecadores não 
é somente salvá-los do julgamento eterno, mas também fazer deles parte de sua 
família mediante a adoção e, desse modo, herdeiros de suas promessas 
(Rm.8.17; Gl. 3-29; 4-7).
Queridas irmãs, vejamos então a definição de graça: graça é um dom precioso 
concedido a alguém que não merece, mas precisa. Graças a Deus, que nos 
buscou quando estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. 
Graças a Deus, que nos chamou, salvou, justificou e nos tornou herdeiros 
mediante a sua maravilhosa graça!
(Extraído da "Saf em Revista", ano 63, outubro / novembro / dezembro de 2017, 
pág. 38)

Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por 
telefone, com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar 
um grupo de whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.
Com gratidão,
Rosane Arumáa - Presidente
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
  

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações".
Sl 46.1 

Foi chamada à presença do SENHOR nossa querida irmã Orcendina Heringer 
de Souza (D. Dina), aos 97 anos, no último dia 25/09, sendo o seu corpo 
sepultado no Cemitério Parque da Colina no sábado, dia 26, à tarde. Foi 
realizada uma cerimônia campal onde um representativo número de irmãos de 
nossa Igreja esteve presente levando um abraço à querida família com 
mensagem bíblica proferida pelo nosso Pastor Rev. Edson sobre a Doutrina da 
Ressurreição do corpo (1Co 15).

Louvamos a Deus pela vida preciosa de D. Dina, mulher temente ao Senhor, 
que deixa um legado de fé e amor a Cristo, seu redentor, a quem ela serviu e 
amou em sua vida. 

À toda família enlutada, e em especial, aos filhos Clícia, Oduvaldo, José 
Ronaldo, Renato e Sérgio, e aos demais familiares, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, o 
consolo de seu Santo Espírito.

Também foi chamado à presença do SENHOR na última quarta-feira, 30/09, 
aos 87 anos, o Diácono Emérito de nossa Igreja, José Câmara. Nosso querido 
irmão deixa um legado de fé, humildade, mansidão, disposição para servir e 
testemunho eloquente da Santa e Bendita Palavra de Deus. 

O sepultamento de seu corpo foi no Cemitério Parque da Colina no mesmo dia, 
quando foi realizada uma cerimônia campal onde um representativo número 
de irmãos de nossa Igreja esteve presente levando um abraço à querida 
família com mensagem bíblica proferida pelo nosso Pastor Rev. Edson 
(Jo 14.1-6).

À sua querida esposa, D. Wildes, aos filhos, Kléber, Thaís e Herbert, aos netos, 
bisnetos, bem como à toda querida família, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, que 
console seus corações. 

Oremos em favor destas amadas famílias enlutadas, na certeza de que o Deus 
de toda consolação haverá de continuar efetuando essa bendita obra na vida 
de cada um dos queridos irmãos. 
(2 Co 1.3-7, Sl 46, Sl 23, Fp 1.19-26, 1 Ts 4.13-18)
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PRÓXIMO DOMINGO - CEIA DO SENHOR
  

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa da vida 
eterna na companhia de Cristo. No próximo domingo, segundo domingo do mês, 
nos Cultos Matutino e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, 
para participarmos deste banquete espiritual. 

Preparemo-nos, pois, para este singular momento!

NOTA DE GRATIDÃO 
  

"Alegrei-me quando me disseram: vamos à Casa do 
Senhor". Sl 122.1

No dia 25/09, nossa querida mãe nos antecedeu!  Ela 
chegou na Casa do Senhor que, tão intensamente 
amou; e desfruta das delícias que o Senhor Jesus 
preparou para todos aqueles que O amam! A 
despedida do corpo de nossa irmã teve lugar à 
sombra de uma imensa paineira, próxima ao jazigo 
onde seus restos mortais foram depositados.

A esta singela cerimônia campal acorreram vários 
membros da Igreja, que juntos com a família 
louvaram a Deus pelo testemunho de fé deixado por 
D. Dina. 

Conduzidos pelo Rev. Edson, fomos relembrados de que o Primeiro já 
ressuscitou, nos assegurando que também ressuscitaremos no último dia; e 
desafiados a vivermos segundo esta promessa. 

Durante os últimos 12 anos D. Dina morou na instituição de nome Maioridade, 
onde foi respeitada e muito bem cuidada; período que foi marcado pela presença 
de várias forças de integração da Igreja, além da especial participação de nosso 
irmão Didison com seus sinos.

Foram 35.670 dias vividos na presença do Senhor! 

Seus filhos, Clícia, Oduvaldo, Ronaldo, Renato e Sérgio, agradecem a toda a 
Igreja as orações e palavras de conforto tão importantes nesta hora.

"Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro". 



8

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
  

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 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". (2Cr 7.14)

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar". Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto 
mais em tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante 
ministério da intercessão, pois na intercessão apresentamos as necessidades 
e preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a 
dádiva do amor ao próximo. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
  

Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: 
das 18h às 19h. Todo o protocolo de segurança sanitária já utilizado nos cultos 
será observado para este momento de reunião.

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
  

Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos 
grupos de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Escolha o momento apropriado e participe conosco destes momentos de 
enlevo espiritual.
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INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
  

O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda 
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos 
grupos de whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será 
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail. 

Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a 
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve 
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua 
Santa Palavra. 

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
  

Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja do Youtube, o Rev. Raimundo 
tem ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates", 
relacionando a fé cristã com a realidade que nos rodeia.

O objetivo é buscar, na Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e 
práticos enfrentados nas diversas áreas da vida contemporânea e assim 
oferecer auxílio para que os cristãos sejam melhores discípulos e testemunhas 
de Cristo na família, no trabalho, na academia, no lazer, etc. Participe!  

CATECÚMENOS - CLASSE VIRTUAL

A Classe Virtual de Catecúmenos já iniciou as atividades desde 13/09, pela 
Plataforma Zoom, no horário das 9h às 10h10. 

A frequência mínima para candidatar-se à Profissão de Fé e Batismo é de 75% 
(setenta e cinco por cento) e o link para acesso à Sala de Aula Virtual é 
encaminhado aos alunos inscritos, via whatsapp, cerca de 15 (quinze) minutos 
antes do início das atividades de cada domingo.

Não perca esta oportunidade de crescer no conhecimento do Senhor Jesus e 
de preparar-se para ser membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. Caso você tenha interesse em participar, entre em contato com a 
Secretaria da Igreja ou com o Pb. Valério Márcio (99204 8225). Por questões 
didáticas (número de lições já ministradas), esta é a última semana para 
inscrever-se na Classe.
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DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
Natal, a vitória sobre o medo

  

O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas 
vidas a Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a 
luz. O nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo. Todos os anos, 
o período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o Senhor 
nos deu. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna." (João 3.16). 

O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão 
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós.  Com 31 mensagens dedicadas a 
contar a incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial 
na Vitória sobre o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar 
e alcançar vidas.

O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à 
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  Os 
exemplares deverão chegar em novembro, mas os irmãos já podem fazer 
os pedidos através do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273. 
4201 ou disquepazbh@gmail.com.

Não perca tempo e encomende logo o "Cada Dia Natal" para presentear a 
quem você ama. 

mailto:disquepazbh@gmail.com
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DECISÕES DO CONSELHO 
  

"Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco". (Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, cap. 5, verso 18)

Amados irmãos,

O Conselho de nossa Igreja esteve reunido nesta semana e dentre as suas 
deliberações decidiu aprovar relatório da Comissão de Missões concedendo:

a) Ajuda emergencial a três Missionários transculturais, no valor de R$7.000,00 
(sete mil reais) por mês, para cada um deles, nos meses de outubro, novembro e 
dezembro do corrente ano;

b) Ajuda emergencial para mais dois Missionários, no valor de R$1.500,00(mil e 
quinhentos reais) por mês para cada um, nos meses de outubro, novembro e 
dezembro;

c) Ajuda missionária a um candidato da Agência Presbiteriana de Missões 
Transculturais (APMT) para o Campo de Portugal, no valor de R$2.300,00(dois mil e 
trezentos reais) por mês, a partir do mês subsequente à chegada do irmão ao 
Campo, o que deve acontecer no primeiro trimestre do ano de 2021;

d) Ajuda missionária à Missão Caiuá no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) por 
mês, nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano; 

e) Aprovar parceria com a Primeira IP de Montes Claros, no triênio 2021-2023, para 
a plantação de Igreja em Curvelo (MG) com ajuda mensal de R$1.500,00(mil e 
quinhentos reais) por mês ao longo do ano de 2021; 

f) Franquear a participação da Igreja no envolvimento, auxílios e ofertas para todos 
esses projetos de expansão do Reino do Senhor Jesus.

O Conselho também decidiu aprovar a renovação das parcerias de plantação de 
Igrejas vigentes em 2020 para o ano de 2021, com fixação de valor a ser feita na 
aprovação do Orçamento daquele ano, sinalizando para a Comissão de Orçamento 
o desejo de aplicar os mesmos valores atuais às respectivas parcerias. 

Louvamos a Deus pela visão missionária de nossa Igreja, bem como pela 
oportunidade de ser bênção na vida de tantas pessoas. Deus tem sido benigno para 
com a nossa Igreja e usado cada irmão que de forma zelosa e comprometida tem 
depositado no gazofilácio da Igreja seus dízimos e ofertas, o que propicia tais 
avanços para a glória de Deus. 

Que todas estas decisões sejam alvos de nossas constantes e fervorosas orações.
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ANIVERSARIANTES 

04/10
    Helena Câmara Las Casas 

    João Vitor Gomes Boy
    Stephanie Bastos de Carvalho 

05/10
    Edmar Dias Werner Costa Martins 

    Heloiza Suzana Santos Tomelin Coelho
    Joana dos Santos Costa

    Marcia Melo Cardoso 
    

06/10
    Maria de Fátima Melo Costa

    Nereu Alberto Nogueira Bastos 
    Tiago Soares Boaventura 
    Zilma Rodrigues de Ávila

07/10
    Ariel Augusto Pinheiro dos Santos 

    João Pedro Vitral Soares 

08/10
    Anna Flávia Lehman Battaglia 

    Denise Silva Miranda
    Giovani Coutinho Lenza 

    Luciana Colares Figueiredo
    Mateus Fonseca dos Reis

    Thiago Couto de Albuquerque Baêta 

09/10
    Gabriel Catizani Faria Oliveira 

10/10
    Carlos Francisco Borja 

    Raquel Christina Boy Paiva 
    Vinicius Alves dos Santos 


