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MENSAGEM PASTORAL  

Quais as implicações de sermos 
mordomos de Deus? Mordomia diz 
respeito ao cuidado e a administração 
daquilo que pertence a outro e embora 
sempre falemos sobre as coisas como 
"nossas", a realidade é que tudo que 
temos, e tudo que somos, pertence a 
outro Alguém. Sabemos que esse outro 
é o Criador e Mantenedor de todas as 
coisas, o Senhor Deus.

O Apóstolo Paulo perguntou aos 
coríntios: "Pois quem é que te faz 
sobressair? E que tens tu que não 
tenhas recebido? E, se o recebeste, por 
que te vanglorias, como se o não tiveras 
recebido?(1Co 4.7)." Os cristãos de 
Corinto estavam ufanos, altivos, 
vaidosos, por aquilo que tinham 
recebido e contrastavam isso com a 
posição humilde de Paulo e seus 
companheiros. Paulo relembra-lhes a 
verdade de que nada era deles. O que 
eles possuíam era fruto da graça de 
Deus.

Quando nos conscientizamos dessa 
verdade, deste encargo, passamos a ter 
um profundo senso do sagrado. Tudo 
passa a ser sagrado e litúrgico. 
Reconhecemos que o uso do nosso 
tempo passa a uma esfera sagrada, 
porque Deus se importa com tudo o que 
é dele: “Portanto, quer comais, quer 
bebais ou façais outra coisa qualquer, 
fazei tudo para a glória de Deus”.(1Co 
10.31).

Esse entendimento nos dá um grande 
senso de responsabilidade, pois, afinal, 

MORDOMOS DE DEUS
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nos conscientizamos de que vamos 
prestar contas da nossa mordomia a 
Deus (Lc 16.1-2). Passamos a refletir 
p r o f u n d a m e n t e  s o b r e  c o m o  
administramos nossa vida, nossa 
família, nossos bens, nossos recursos, 
nossos dons, talentos e oportunidades, 
tempo e dinheiro. Como consequência, 
seguiremos o conselho do Apóstolo 
Paulo quando escreve aos efésios: 
“Portanto, vede prudentemente como 
andais, não como néscios, e sim como 
sábios, remindo o tempo, porque os dias 
são maus”(Ef 5.15-16). 

O termo grego traduzido por “remindo o 
tempo”, significa literalmente “compre 
no mercado”, ou seja, não espere a 
oportunidade cair no seu colo, compre-a 
não importando o preço. Remir é livrar 
do cativeiro, salvar, resgatar. O apelo do 
Apóstolo é: Resgate e salve o seu 
tempo! Seja um bom mordomo!

Devemos fazer com que a maior parte 
de nossa vida seja usada para cumprir o 
propósito que Deus estabeleceu para 
n ó s ,  a p r o v e i t a n d o  e  c r i a n d o  
oportunidades para a adoração 
proveitosa e para o desempenho fiel do 
serviço cristão. As palavras do Apóstolo 
sobre a importância de remir o tempo 
são pressupostos básicos para o 
desempenho das responsabilidades 
entre marido e mulher (Ef 5.22-33), pais 
e filhos (Ef 6.1-4) e servos e senhores 
(Ef 6.5-9), pois sem o uso correto do 
tempo, sem o exercício pleno da 
mordomia, todos estes relacionamentos 
estarão comprometidos.



SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Bendize, ó minha alma, ao 
SENHOR, e tudo o que há em mim 
bendiga ao seu santo nome.”  
Salmo 103.1

Reunião de Oração
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: 
Terezinha Lara
Relatora: Elani

Continuamos com a campanha para 
arrecadar instrumentos cirúrgicos e 
medicamentos para o Seminário 
Teológico Presbiteriano Rev. Denoel 
Nicodemos Eller. Caso você trabalhe 
nessa área e queira ajudar, fale com 
uma Sócia da SAF. Sua ajuda é 
muito importante.

Que Deus nos dê a graça de termos 
sabedoria para remir nosso tempo por 
amor ao Senhor, sendo bons mordomos 
e despenseiros fiéis dos dons e talentos 
que Ele mesmo nos concedeu para o 
bem da família, da Igreja, do próximo e 
acima de tudo para a Glória de Seu 

Santo e Excelso Nome. Que possamos, 
com a sabedoria que vem do alto, saber 
administrar as “coisas” que Deus coloca 
diante de nós, reconhecendo sempre 
que tudo pertence a Ele, a quem 
destinamos a Honra e a Glória. 

Rev. Edson Costa Silva

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:  Rubem Pacheco, César, Jessé 
Oliveira, Paulo Cassete, Tiago Müzel, 
Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Segunda-feira:Rodrigo Pitta e Bruno 
Cabaleiro
Quinta-feira: Saul Nogueira e 
Emerson Ávila
Sexta-Feira: Valter Lopes
Sábado: Aldemir Bissaco e Carlos 
Galvão

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201
Tel. 3282-7173

Equipe 2
Ivete Lessa Poubel
Rua Carlos Turner, 474/101  
Silveira
Tel. 3032-1575

Próximo domingo:
Equipe 1
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201  
PUC Coração Eucarístico
Tel. 3375-8294

Equipe 2
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.  3227-327

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

Neste domingo, 16/06, mercê divina, 
o Rev. Raimundo será o Palestrante 
da Conferência Missionária da Igreja 
Presbiteriana da Freguesia, na 
cidade do Rio de Janeiro, em 
cumpr imento de escalas de 
p regações  an te r io rmen te  já  
acertadas.
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DONS E MINISTÉRIOS

Neste mês de junho, às quintas-feiras, das 19h30min às 20h30min, deveremos 
concluir a série de estudos bíblicos sobre Dons e Ministérios, sob a condução do 
Rev. Raimundo. Estes estudos finais abordarão a relação entre os dons 
espirituais e as áreas de atuação ministerial da Igreja de Cristo. Ore pela bênção 
do Senhor sobre estes encontros e participe.

PARTICIPE DAS 
REUNIÕES 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.” (Segundo Livro das Crônicas, capítulo 7, 
verso 14)
Na sua agenda não pode faltar um horário para a oração. Façamos orações e 
intercessões em favor das famílias, da Igreja do Senhor, dos governos de nossa 
nação, daqueles que estão hospitalizados e de outros que estão se recuperando 
em casa. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar sem cessar (1 Ts. 5.17).  
Durante toda a semana nossa Igreja oferece a você, nas Reuniões de Oração, 
momentos específicos para apresentarmos nossas orações, súplicas e ações de 
graças a Deus.
Segunda-feira às 19h30min;
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min (conduzidas pela SAF); e Quarta-feira 8h.

SERMÕES EM TIAGO – CRISTIANISMO PRÁTICO

Qual a relação entre a verdadeira fé e as obras? Que tipo de fé é salvadora? A 
fé que não produz ações é verdadeira? De que obras Tiago está falando no 
capítulo 2 de sua epístola? 
Tiago afirma, categoricamente, que se a fé não produzir boas obras, ela é uma 
fé morta. É um erro pensar que apenas recitar ou defender um credo ortodoxo 
faz de uma pessoa um cristão. Assentimento intelectual apenas não significa fé 
salvadora, pois a fé que não produz vida, que não gera transformação é uma fé 
falsa (Mt 7.21).Neste capítulo de sua Carta, Tiago nos alerta para o perigo de 
pessoas estarem na Igreja, afirmar em ter uma fé, se dizerem crentes, mas não 
viverem o que dizem crer. Isso é fé morta. É meramente um assentimento 
intelectual. É pelo fruto que se conhece a árvore, disse Jesus no Evangelho 
segundo Mateus, cap. 7, verso 16. A pessoa que consente com as verdades do 
Evangelho, afirma ter fé em Cristo, mas não é mudada pelas verdades do 
Evangelho, pergunta Tiago: “Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?”.
Neste domingo daremos continuidade a exposição desta riquíssima carta que 
apresenta um “Cristianismo Prático”. Oremos e participemos!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no uso das 
atribuições conferidas pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
conforme Capítulo II - artigo 9º, parágrafo 1º, alínea “a”. Capítulo VII, artigo  
110º, e Estatuto da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, conforme 
Capítulo III – artigo 4º - parágrafo 2º,  CONVOCA a Assembleia Geral para 
reunir-se em caráter EXTRAORDINÁRIO no domingo 07/07/2019, às 
10h20min, em culto solene, seguido de eleição para PASTOR EFETIVO da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, envolvendo votação, 
apuração do quórum e apuração de votos, encerrando-se às 13h30min, com 
proclamação do resultado e aprovação da ata da Assembleia no culto 
vespertino do mesmo Domingo. 

Será candidato único o Reverendo EDSON COSTA SILVA, devendo os 
membros votarem SIM ou NÃO para a seguinte pergunta: “Você vota no Rev. 
Edson Costa Silva para Pastor Efetivo da Primeira Igreja Presbiteriana de BH 
para o mandato de três anos, contados de 1º de janeiro de 2020 a 31 de 
dezembro de 2022?”

Os votos serão por escrito e secretos, confirmando-se a eleição caso sejam 
alcançados votos em número superior à metade dos votos válidos. Ocorrendo 
de não ser alcançado o quórum de 220 votos (1/3 dos membros comungantes 
residentes na sede) a Assembleia Geral Extraordinária fica, desde já, 
programada, em segunda convocação, para o domingo 21/07/2019, às 
10h20min com qualquer número de membros comungantes presentes, 
observadas as mesmas regras de funcionamento para a eleição.

Os casos omissos serão decididos pela Mesa Central e referendados pelo 
Conselho da Igreja. Belo Horizonte, 13 de junho de 2019.
"Comissão de Eleição Pastoral do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte".

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS.

Deus se agrada de nossa pontualidade e entendemos ser ela também parte do 
culto que prestamos a Ele. Procure chegar alguns minutos antes dos Cultos e 
utilize esses momentos para se preparar, em oração, e então, no momento 
deste serviço santo, dedicar-se a adoração e ao louvor a Deus de maneira 
conveniente.
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ANIVERSARIANTES 

16/06
    Ione Alvarenga Bottrel Borja

    Mirian Gherardi Ribeiro 
    Rosane Poggiali Magalhães Arumaa

17/06
    Daclé Vilma Carvalho

    Eduardo Alves Gomes de Oliveira 
    Ludmila Pereira Araujo Laguardia 
    Mariana Stauffer Andrade Vieira 

18/06
    Dalvacy Sathler Rodrigues 

    Jéssica Lorrayne Lopes de Faria 
    Suzana Sebastiana Santos Tomelin

19/06
    Luciana Cioglia Carvalho Oliveira 

    Luis Augusto da Silva 
    Pedro Flausino Mendonça 

20/06
    Amaryllis Fadini Magalhães 

    Daisy Dias Lopes 
    Roberto Campos 

21/06
    Fernanda Ramos Brandão

    
22/06

    Anderson Fleming de Souza 
    Ilton Elias de Freitas

Rev. Raimundo Monteiro M. Neto 
    Shirley Doweslei Bernardes Borja
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VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça  
Parceria IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136
Bairro Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às 
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 
19h30min

Congregação Redenção – Parceria 
Nossa Missão e IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180  
Providência, Belo Horizonte
Domingo: Culto às 17h

Plantação de Igreja – Cidade de 
Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de 
Missões Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57, 
bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às 
19h30min. Quarta-feira: Estudo 
Bíblico – 19h30min

Plantação de Igreja – Cidade de 
Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões 
Nacionais – JMN
Rua Palmital, 270 – Centro
Bom Despacho-MG

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. David Freitas – 2º ano no 
Seminário / Crianças, Juvenis e 
Adolescentes da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho - 4º 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


