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MENSAGEM PASTORAL  

Um dos Salmos mais queridos é o de 
número 139. Quando estudamos este 
precioso Salmo ficamos encantados 
com a forma como Davi revela o 
caráter inigualável de Deus. Este 
salmo é uma oração pessoal, em 
forma de poesia, na qual Davi medita 
nos atributos de Deus, qualidades 
atribuídas ao caráter divino do 
SENHOR de acordo com sua 
autorevelação e que nos ajudam a 
entender quem Ele é. 

Nos seis primeiros versículos do 
Salmo Davi apresenta o atributo 
incomunicável da onisciência de 
Deus, isto é, Deus tem todo o 
conhecimento e nos diz que “Ele nos 
sonda e nos conhece” e está 
constantemente passeando em nosso 
ser, conhecendo nosso raciocínio, 
p r o v a n d o  n o s s a s  e m o ç õ e s ,  
iluminando nossos pensamentos e, 
muito importante, provando nossas 
motivações.

A partir do verso 7 e até o verso 12, 
D a v i  a p r e s e n t a  o  a t r i b u t o  
incomunicável da onipresença de 
Deus. O termo onipresença  descreve 
a característica da infinitude de Deus 
que faz com que Ele tenha a sua 
presença plena em cada parte de todo 
o universo. Assim nos diz o Salmo, nos 
versos de 7 a 10: “Para onde me 
ausentarei do teu Espírito? Para onde 
fugirei da tua face? Se subo aos céus, 
lá estás; se faço a minha cama no 
mais profundo abismo, lá estás 

também; se tomo as asas da alvorada 
e me detenho nos confins dos mares, 
ainda lá me haverá de guiar a tua mão 
e a tua destra me susterá”.

O Salmista está dizendo aqui que 
Deus pode ser encontrado em toda 
parte de maneira completa em seu Ser 
e atributos. Essa capacidade de 
onipresença significa que Deus enche 
cada parte do espaço com a plenitude 
da sua divindade e não há como fugir 
da sua presença total.

Precisamos tomar cuidado para não 
confundir essa verdade com a crença 
do panteísmo, ou seja, o ensino de 
que Deus é tudo e tudo é Deus, 
fazendo com que em última análise 
Ele se confunda com a criação. O 
SENHOR é encontrado em toda parte 
sem que haja qualquer fracionamento 
do seu Ser. Assim, em cada parte do 
seu inteiro universo, Deus é 
encontrado em plenitude, mas é 
importante recordar que Ele não é o 
universo, mas está presente, na 
totalidade do seu Ser, tanto nas partes 
mais profundas como nas mais altas. 
Ninguém escapa da sua infinita 
presença.  É esse o sentido que o 
salmista deu aos versos acima.

O Profeta Jeremias em sua profecia 
do capítulo 23, versos 23-24, assim 
afirmou: “Acaso, sou Deus apenas de 
perto, diz o Senhor, e não também de 
longe? Ocultar-se-ia alguém em 
esconderijos, de modo que eu não o 
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veja? diz o Senhor; porventura não 
encho eu os céus e a terra? diz o 
Senhor”.

Assim o Profeta nos mostra que o ser 
humano não pode escapar da 
presença de Deus e ninguém pode 
ocultar-se dele devido à sua 
onipresença. Ele é o Deus sempre 
presente, o Deus que está perto, 
porque nunca n inguém pode 
ausentar-se dele. Nenhuma criatura 
pode fugir dos olhos daquele que vê 
todas as coisas e isso é impossível 
justamente porque Ele “enche os céus 
e a terra” com sua presença. Como a 
fragrância de um perfume penetra os 
lugares mais escondidos da nossa 
vista, assim Deus penetra todos os 
lugares, porém com toda a plenitude 
do seu Ser. Nada escapa da presença 
providencial de Deus, pois o perfume 
perde o seu cheiro de acordo com o 
tamanho do ambiente onde está, mas 
a presença providencial de Deus 
abarca todo o universo e dura para 
sempre.

A  presença essencial de Deus junto 
às suas criaturas é a base da 
subsistência das mesmas, pois, sem 
essa presença, tudo pereceria. Ele 
criou e dá subsistência a tudo e a sua 
providência atinge todas as criaturas, 
sejam elas remidas ou não remidas, 
racionais ou irracionais.

Todavia, há alguns modos em que Ele 
está presente unicamente junto 
àqueles em quem colocou o seu 
coração, amando-os. 

D e u s  e s t á  p r e s e n t e  n e l e s  

salvadoramente. Desta maneira 
salvadora Ele está presente somente 
com os seus, e somente eles são 
objeto dessa sua presença especial.

Santificadoramente, Ele exercita a 
sua tarefa de limpeza na vida do seu 
povo. Na verdade, a santificação é a 
salvação em processo. 

Gloriosamente, quando todo o seu 
povo estiver completamente redimido 
e então sua presença será percebida 
de modo ímpar, como em nenhuma 
outra época e naquele momento o seu 
povo estará preparado para poder vê-
lo como realmente Ele é. 

Concluo afirmando que a presença de 
Deus precisa causar em nós temor, ao 
saber que nada há que se possa 
encobrir dele. 

Paradoxalmente, a presença de Deus 
precisa causar em nós alegria em 
saber que não estamos sozinhos, Ele 
está conosco em todos os momentos.  
Saiba que se você tem procurado 
viver como se estivesse fugindo de 
Deus, reconheça que isso é 
impossível. 

Não tente fugir de sua presença, mas 
a p r e s e n t e - s e  a  E l e  e m  
arrependimento e fé. 

Louvado seja o SENHOR por sua 
bendita onipresença. Amém!

Rev. Edson Costa Silva
Bibliografia: 

“O Ser de Deus e os seus atributos 
Héber Carlos de Campos – ECC”.



SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Ora, a fé é a certeza de coisas 
que se esperam, a convicção de 
fatos que se não veem.”  
Hebreus 11.1

Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 
14h30min

Departamento Responsável: 
Priscila
Relatora: Juliana

Reunião Plenária:
Q u a r t a - f e i r a ,  d i a  0 5  d e  
dezembro,14h30min. 
Contamos com a presença de 
todas as sócias para a nossa 
última Plenária do ano.
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SOCIEDADES INTERNAS

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 
605/1201 – Funcionários  
Tel. 3224-2641

Equipe 2
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100 – Serra
Tel. 3227-3273   

Próximo Domingo:
Equipe 1
Eny  A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 
152 – Cruzeiro
Tel. 3223-2065

Equipe 2
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 - Carmo
Tel. 3281-5719

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio 
Murilo, Ariel, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Hildemar Neto e 
Paulo Falcão
Segunda-feira: Marco Túlio
Quinta-feira: Paulo Cassete
Sexta-feira: Rubem Pacheco
Sábado: Tiago Müzel e Aldemir 
Bissaco

SEXTA JOVEM 

Você que é jovem, venha participar 
das últimas Sextas Jovens deste 
ano. Toda sexta-feira a partir das 
20h, temos belos momentos de 
adoração e edificação espiritual 
através da exposição da Palavra de 
Deus. Não perca!
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CORAIS - PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO

Chegamos ao mês de dezembro! Após um ano de muito trabalho e 
dedicação, os instrumentistas e coristas de nossa Primeira Igreja,após 
intenso preparo, começam neste domingo as apresentações especiais.

Novamente fomos abençoados por nosso Senhor neste ministério, ao 
longo deste ano. Em tudo temos sido guardados e dirigidos por Ele, seja 
durante a preparação, nos ensaios semanais, no cumprimento das 
escalas, nas visitas a outras Igrejas, nas viagens e compromissos, 
temos sempre experimentado o que vem a ser louvar ao Senhor durante 
a vida e cantar louvores a Deus enquanto vivemos (Sl 146).  Ao 
cantarmos o Natal neste mês, desejamos fortalecer a nossa comunhão 
com Cristo e com nossos irmãos, aguardando o Dia glorioso de sua 
segunda vinda quando todas as coisas serão restauradas. 

Abaixo, listamos a Escala para o mês de dezembro, começando com o 
Coro Jovem apresentando a Cantata “Canções para a Juventude”, neste 
domingo pela manhã.

Primeiro Domingo, 02/12
Manhã - Coro Jovem 
Noite: Coro Infanto Juvenil

Segundo Domingo, 09/12
Manhã – Coro da Igreja
Noite - Coro Feminino

Terceiro Domingo, 16/12
Manhã: Orquestra de Sopros
Noite: Coro Masculino e Orquestra de Sinos

Quarto Domingo, 23/12
Noite: Solo de Sinos – Didison

Culto de Natal – 25/12, Terça-feira
Noite – 20h - Coristas da Igreja
Solo de Sinos – Didison

Culto de Vigília – 31/12, Segunda-feira
Noite – 22h30min - Coristas da Igreja 
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CONVITE: FORMATURA DO SEM. VANDERSON – 08/12

“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros 
de gigantes." Foi esta a frase que Isaac Newton 
usou para atribuir seu sucesso não a si mesmo, 
mas a todos aqueles que lhe deram algum 
suporte para poder subir cada vez mais alto.

Por isso, faço minhas estas palavras para 
agradecer ao meu Deus, que me vocacionou 
para o Sagrado Ministério e preparou tudo 
quanto foi necessário para que eu pudesse 
chegar até aqui. 

Ao SENHOR, toda honra e toda glória! Sou 
infinitamente grato à minha esposa e à sua 
família, sem vocês jamais chegaria até aqui. 
Wanessa, você é a minha mulher virtuosa, 

presente de Deus em minha vida. Louvo a Deus pelos meus pais, que 
me instruíram desde a primeira infância. Minha irmã e sobrinha, meus 
avôs e avós, tios, tias e primos que contribuíram e auxiliaram meus pais 
em minha educação. 

Sou devedor à Igreja do SENHOR, especialmente a IPB de Mutum, 
minha igreja mãe, ao PRSP, que acreditou em minha vocação, a IPB 
Cidade Nova, onde servi, e a 1ªIPB-BH, onde sirvo. Louvo a DEUS por 
cada membro e liderança nas pessoas do Rev. Welington, Rev. Roney, 
Rev. Charley e Rev. Edson.

Que o nosso Deus os fortaleça. Por fim, sou grato àqueles que tornaram 
esta empreitada possível, ou seja, meus mantenedores, tanto em 
oração, quanto em recursos. Que o SENHOR lhes retribua em porção 
dobrada tudo o que vocês fizeram. Feitos os agradecimentos, mesmo 
sendo indigno, lhe faço um pedido, venha celebrar comigo esta 
formatura, pois você é um dos gigantes que me ajudou a chegar até 
aqui. 

Colação de Grau: 08/12/2018 – 19h
Local: Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
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CULTO DE NATAL – 25/12, TERÇA-FEIRA

O Conselho de nossa Igreja decidiu agendar o Culto de Natal deste ano 
para o dia 25/12, terça-feira às 20h. 

Assim as famílias poderão se confraternizar na noite do dia 24 e no dia 
25 estarmos todos juntos na Casa do SENHOR, para este momento de 
santa celebração pelo nascimento de nosso Redentor. 

Entendemos ser este um momento especial na vida das famílias da 
Igreja. 

Reserve esta data e participe conosco.

Vinde Cantai: Jesus Nasceu!

CORAL DA IGREJA 
CANTATA: JESUS ALEGRIA DOS HOMENS

Gioia Júnior e Ralph Manuel.

"Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos".
Filipenses 4.4

A Diretoria do Coral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
convida você, sua família e seus amigos, a juntarem-se a nós para 
rendermos Glórias a Deus por Jesus Cristo, enviado por Ele ao mundo 
para nos resgatar das trevas para a Sua maravilhosa luz.

No próximo domingo, 09/12, por ocasião do Culto Matutino, às 
10h20min.

PRÓXIMO DOMINGO - CEIA DO SENHOR

No próximo Domingo, segundo Domingo do mês, 
09/12 por ocasião dos cultos matutino e vespertino,
celebraremos a Ceia do Senhor. Participe conosco.
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CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN

Os Reformadores redescobriram a 
Bíblia, que no final da Idade Média era 
um livro pouco acessível para a maioria 
dos cr istãos. Eles estudaram, 
pregaram e traduziram a Palavra de 
Deus, tornando-a conhecida das 
pessoas.

Eles afirmaram que a Escritura deve ser 
o padrão básico da fé e da vida cristã 
(2Tm 3.16-17); afirmaram também que 
todas as convicções e práticas da Igreja 
deveriam ser reavaliadas à luz da 
Revelação Especial de Deus.

Esse princípio ficou consagrado na 
expressão latina “Sola Scriptura”, ou 
seja, somente a Escritura é a norma 
suprema para aquilo que os fiéis e a 
Igreja devem crer e praticar. Valorize o 

estudo da Palavra de Deus. Ela é fonte inesgotável de riqueza. 

Todas as quintas-feiras às 19h30min temos nosso Estudo Bíblico 
Doutrinário. Venha estudar a Palavra de Deus conosco e crescer em 
graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

VISITA A CONVITE AO ESTADO DE RORAIMA

Mercê divina, no próximo final de semana, o Rev. Raimundo, atendendo 
a convite, deverá ser o pregador do aniversário da Segunda Igreja 
Presbiteriana de Boa Vista (RR); pela oportuna proximidade, ele poderá 
também visitar um dos campos missionários indígenas em um dos 
estados mais setentrionais do nosso país.

Oremos por ambas as atividades e viagens, para que o Eterno o 
preserve e use o querido irmão pela instrumentalidade da sua graça.
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ANIVERSARIANTES 

    02/12
    Marina Gomes Boy 

    03/12
    Clayde F. dos Santos Silva 
    Mirian X. de Oliveira Santos

    Priscila Pitta Maciel Lara 
    Rossana Magalhães Ferreira Silva 

    04/12
    Carlos Eduardo Las Casas Filho 

    Thais C. de L. Câmara Las Casas 

    05/12
    Amin Silva 

    Arthur Guimarães Muschioni
    Gustavo Cunha Lasmar 

    Lucilia Cabral e Silva
    Zulene Maria de Oliveira 

    06/12
    Hannah Doehler dos Reis 

    João Crysthian Santana Purcino
    Shirley França Baumgratz

    
    07/12

    Alessandra V. da C. Carvalho 
 Gersonita Alves dos Santos 

08/12
    Arthur Araújo Ribeiro

    Davi César C. Faria Oliveira
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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

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. 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


