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MENSAGEM PASTORAL 

O conhecimento de Deus
A verdadeira sabedoria consiste de 
dois elementos: o conhecimento de 
Deus e o conhecimento de nós 
mesmos.

Daí a importância da revelação. Não 
podemos conhecer a Deus em sua 
essência, mas somente na medida 
em que ele se dá a conhecer a nós.

Existe um duplo conhecimento de 
Deus: como criador e como redentor. 
Todo ser humano é essencialmente 
uma criatura religiosa, tendo em si a 
“semente da religião”.

Deus se revela não só através desse 
senso inato de si mesmo, mas 
também através das maravilhas da 
criação. Esse conhecimento de 
Deus revelado na natureza exige 
uma resposta humana, seja de 
piedade ou idolatria. O fim último da 
piedade não é a salvação individual, 
mas a glória de Deus.

A condição humana 
O pecado torna a revelação natural 
totalmente insuficiente para o 
correto conhecimento de Deus. Ela 
tem somente uma função negativa – 
deixar os seres humanos inescusá-
veis por sua idolatria. O ser humano 
encontra-se perdido como que em 
um labirinto. A imagem de Deus 
ainda permanece nele, mas foi 
totalmente distorcida e desfigurada.

O Deus que se revela 
Todo verdadeiro conhecimento de 
Deus decorre do fato de que Deus, 
em sua misericórdia, houve por bem 
revelar-se. Calvino usa o conceito de 
“acomodação” ou adaptação. Deus 
desce ao nosso nível, adapta-se à 
nossa capacidade. Vemos isso na 
encarnação, nas Escrituras, nos 
sacramentos e na pregação.

Nas Escrituras, Deus balbucia a nós, 
fala-nos como uma ama fala a um 
bebê. Outra figura: a Bíblia é como 
óculos divinos para os que são 
espiritualmente míopes. Assim, a 
verdadeira teologia é uma reverente 
reflexão sobre a revelação escrita de 
Deus; não deve, pois, perder-se em 
“vãs especulações”, mas ater-se às 
Escrituras.

A Doutrina das Escrituras 
A Bíblia é a Palavra de Deus 
inspirada, revelada em linguagem 
humana e confirmada ao crente pelo 
testemunho interno do Espírito 
Santo. Calvino tratava o texto bíblico 
tanto reverentemente quanto 
criticamente. A capacidade de 
reconhecer a Bíblia como a Palavra 
de Deus não depende de provas, 
mas é um dom gratuito do próprio 
Deus.

Calvino afirma a unidade entre a 
Palavra e o Espírito contra dois erros 
opostos.  A teologia romana 
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subestimava o papel da iluminação  
ao subordinar as Escrituras à igreja. 
Calvino, como Lutero, afirmou que 
as Escrituras foram o ventre do qual 
nasceu a igreja, e não vice-versa. 
Por outro lado, os “fanáticos” 
concentravam-se de tal modo no 
Espírito que subestimavam a 
Palavra escrita. 

Toda a teologia de Calvino foi 
elaborada dentro destes parâme-
tros: a objetividade da revelação 
divina nas Escrituras e o testemunho 
iluminador do Espírito Santo no 
crente. A verdadeira teologia deve 
manter-se dentro dos limites da 
revelação. A função principal das 
Escrituras é a nossa edificação, 
capacitando-nos a ver o que de outro 
modo seria impossível.  Seu 
propósito é revelar o que precisamos 
saber sobre Deus e nós mesmos.

Daí a necessidade de amarmos as 
Sagradas Escrituras. Demonstra-
mos amor a ela quando nos 
dedicamos ao seu estudo sério e 
comprometido. 

A Bíblia é o único escudo que nos 
protege do erro
De fato, se refletirmos quão 
acentuado é a tendência da mente 
humana para esquecer a Deus, quão 
grande é a inclinação dos homens 
para com toda espécie de erro e 
quão pronunciado é o gosto deles 
para forjar, a cada instante, novas 
fantasiosas religiões, poderemos 
perceber como foi necessária a 

autenticação escrita da doutrina  
ce les te ,  pa ra  que  e la  não  
desaparecesse pelo esquecimento, 
nem se desfizesse pelo erro, nem 
fosse corrompida pela petulância 
dos homens.

D e s t e  m o d o ,  c o m o  e s t á  
sobejamente demonstrado, Deus 
providenciou o auxílio de Sua 
Palavra para todos aqueles a quem 
quis instruir de maneira eficaz, pois 
sabia ser insuficiente a impressão de 
Sua Imagem na estrutura do 
universo. 

Diz João Calvino que precisamos 
trilhar a reta vereda indicada na Sua 
Palavra. Para que alguém possa 
chegar a Deus, o Criador, é 
necessário que esse alguém tenha a 
Escritura por guia e mestra, pois, o 
verdadeiro conhecimento de Deus 
está na Bíblia.
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Rev. Edson Costa Silva 
Fonte bibliográfica: George, Timothy. 

Teologia dos Reformadores



SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"O SENHOR chamou o menino: 
Samuel, Samuel! Este respondeu: 
Eis-me aqui!”  I Samuel 3.4

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba

Reunião Executiva:
Terá início na reunião de oração. 
Aguardamos todas as relatoras e 
diretoria para juntas decidirmos 
assuntos pertinentes à SAF.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, 
Frederico Porto, Marco Cassete, 
Aldemir Bissaco, Luiz Neto, Marcos 
Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: Sérgio Maciel
Quinta-feira: Thiago Bryan
Sexta-feira: Valter Lopes
Sábado: Alysson Barbosa, Ariel
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PRELETORES CONVIDADOS 
DESTE DOMINGO - 29/07

Neste domingo, teremos como 
preletor da ED o Economista 
Presbi ter iano L.  Albano P. 
Jacarandá. No Culto Matutino, o 
Rev. Farouk, presbiter iano, 
iraquiano, pastor da Igreja 
Presb i te r iana de  Bagdá e  
presidente da pequena deno-
minação Igreja Presbiteriana do 
Iraque. 

Você terá a oportunidade de ouvir e 
a v a l i a r  a  s i t u a ç ã o  d e s t a  
denominação irmã que vem 
através deste seu representante ao 
Brasil, solicitar auxílio, teológico, 
inclusive, à nossa IPB. 

O Rev. Farouk está conosco após 
atender ao convite da IPB para uma 
saudação e participação na 
reunião do nosso Supremo 
Concílio.

REABERTURA DA 
SEXTA JOVEM

Convidamos a juventude de nossa 
Igreja para o reinício da Sexta 
Jovem na próxima sexta, dia 03/08, 
às 20h no salão João Calvino. 

Esperamos por todos com alegria e 
entusiasmo.
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EBF DE ADULTOS

A Superintendência da Escola Dominical da nossa Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte está oferecendo a todos, alunos e 
professores, oportunidades para reciclagem através de uma série de 
aulas conjuntas. Restam as duas últimas aulas:

• Domingo, 29/07: Servindo como cristãos em campos de refugiados no 
Iraque - aula conjunta ministrada pelo economista presbiteriano 
L. Albano P. Jacarandá.

• No próximo domingo, 05/08, teremos a abertura do 2º semestre da 
Escola Dominical, com uma aula inaugural em classe única, no templo 
da nossa Igreja.

Desde ontem à noite, temos ouvido o Rev. Farouk, presidente da 
pequenina denominação irmã, Igreja Presbiteriana do Iraque, que tem 
sofrido pelo fato deste país estar em guerra há alguns anos.
Serão ocasiões especiais para conhecermos uma realidade 
significativamente diferente da nossa, no entanto, próxima de nossa 
possibilidade de cooperação e atuação, devido à vocação universal e 
missionária da Igreja de Deus.

São oportunidades imperdíveis de conhecer e entender um pouco 
melhor os desafios e as oportunidades de servirmos ao Senhor, desde a 
igreja local onde congregamos até o auxílio e a cooperação na 
expansão, qualificação e edificação da Igreja de Deus pelo mundo afora.

Ore por isso, programe-se, convide pessoas e participe.

ACAMPAMENTO DA UPA

Os adolescentes estavam em nosso acampamento nesta semana 
passada. Retornam com aprendizado da Palavra e comunhão da 
convivência que certamente glorificará a Deus.
Louvamos a Deus pela vida do Rev. Bruno, orientadores e equipe, que 
atuaram com amor e desprendimento ímpar nesta semana no cuidado 
para com nossos adolescentes. Que Deus os renove e os abençoe!
Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino, teremos um momento de 
testemunho do que foi esta semana em nosso acampamento.  
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JULHO – MÊS DE TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
ACAMPAMENTO DE INVERNO 2018 

Os meses de janeiro e julho são especiais em nosso acampamento, 
afinal, são meses em que realizamos as temporadas de acampamento. 

Crianças, juvenis, adolescentes, jovens que nos auxiliam, orientadores, 
enfim, a Igreja se envolve nas temporadas no intuito de evidenciar a 
união fraterna e a colaboração tão necessária para que as tem-poradas 
transcorram bem e promovam o crescimento espiritual de todos aqueles 
que participam destes momentos especiais em nosso acampamento. 

Desde 1974 nosso acampamento abre as portas para receber e 
abençoar o povo de Deus que ali se refugia em retiro espiritual. 

REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO

O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil (SC/IPB) esteve 
reunido nesta semana na cidade de Águas de Lindóia-SP e elegeu sua 
Mesa para os próximos 4 anos (2018-2022).

Para presidente, reeleito o Rev. Roberto Brasileiro que vai para o seu 
quinto mandato consecutivo (2002/2006 - 2006/2010 - 2010/2014 - 
2014/2018 - 2018-2022)

Para vice presidente, reeleito o Rev. Augustus Nicodemos.

Para Secretário Executivo, reeleito o Rev. Juarez Marcondes.

Nossos irmãos Rev. Raimundo e Pb. Celso retornam neste domingo, 
29/07, da reunião.

Registramos também com alegria a participação de nosso irmão Didison 
que esteve tocando seus Sinos no culto de abertura. Oremos em favor de 
nossa IPB.
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FILHOS DO PACTO

Prepare seus filhos  para a “Pública Profissão de Fé”
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as 
inculcarás a teus filhos, e delas falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele”. Pv 22.6

Como Igreja nós cremos que o agente primário na educação espiritual 
dos filhos é o pai cristão. Portanto, diferentemente da maioria das igrejas 
que usurpam esta responsabilidade para si, estamos comprometidos a 
ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de 
evangelizar e disciplinar seus filhos.  Nos lares nos quais a mãe é a única 
crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja.  Isto não 
somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como 
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um 
relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de comunicação 
entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre 
esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres 
para agir como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, 
os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais 
contundente sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades 
que estão aí relacionadas.  A experiência nesta matéria tem nos 
mostrado que 10 anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas 
crianças são maduras com mais ou menos idade e assim dependerá de 
cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve 
ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e 
outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas, 
requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar 
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na 
preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos 
busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que 
seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta 
importantíssima tarefa.
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c) Instrução dada pelos pais
O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos 
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as 
lições do Manual, antes de serem examinados.

d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão 
ouvidos e os filhos serão examinados e sendo aprovados, farão a 
pública profissão de fé.

Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos preparando-os para tão 
importante passo na caminhada cristã. Procurem o Rev. Edson, pastor 
da Igreja, adquiram o material e façam o curso com seus filhos, 
lembrando sempre que o preparo deles não depende de erudição 
teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência de Deus, 
pois dEle provém a verdadeira capacitação.  

ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS  ENFERMIDADES 
SL 103.3

Amados irmãos, continuemos nossas intercessões 
em favor dos enfermos de nossa Igreja. Por 
aqueles que estão hospitalizados, outros que estão 
se recuperando em casa. Todos devem ser alvos de 
nossas constantes intercessões. Recomenda-nos 
a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, “sem cessar”.  
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de 
oração durante a semana. 

Todas as segundas-feiras, às 19h30min
Terças-feiras, reuniões da SAF, 8h30min e 14h30min
Quarta-feira, às 8h, reunião de oração conduzida pelo Pb. Cassiano.

São momentos propícios para juntos, elevarmos a Deus nossas 
petições, intercessões e gratidão por tudo o que o SENHOR tem 
bondosamente nos oferecido através de suas dadivosas mãos. 
Separe esse momento e venha juntar-se a nós em oração.  
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CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

"Todo aquele que me 
confessar  d iante  dos 
homens, também eu o 
confessarei diante de meu 
Pai, que está nos céus, mas 
aquele que me negar diante 
dos homens, também eu o 
negarei diante de meu Pai, 
que está nos céus”. 
                              Mt 10.32

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro 
comungante dela, seu lugar é na classe de catecúmenos! Lembramos a 
todos que esta classe visa não somente a preparação para a pública 
profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se 
tornar membros de nossa Igreja vindos de outras denominações. 

Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a 
Reforma Protestante do século XVI, sua forma de governo, suas 
convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja de Cristo. 

Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma 
Igreja local por coerção de quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de 
Cristo prover meios de preparação. 

Eis o meio de preparo oferecido a todos! A classe finalizou as atividades 
do primeiro semestre quando se reuniu com o Rev. Edson e parte do 
Conselho da Igreja.

Foram momentos especiais vivenciados. Os irmãos serão recebidos no 
segundo domingo de agosto, dia 12/08, por ocasião do culto matutino. 

Aos alunos que desejarem fazer parte da turma do segundo semestre, 
informamos que terá início neste Domingo, 29/07. 
Não é necessário inscrição prévia. 
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ANIVERSARIANTES 
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  29/07
    José Geraldo Barreto Filho

    30/07
    Flávio Antônio Lopes Lourenço 
    Júnia Soares Nogueira Chagas 

    Milca Batista

    31/07
    Flávio Dutra Doehler

    Marco Aurélio Laguárdia 
    Patricia Mesquita Nunes

    01/08
    Marco Antonio X. de Oliveira Santos

    02/08
    Alice Oliveira dos Reis
    Daniel Carneiro Rocha

    Elizabeth Machado de Faria 
    Filipe Pereira Rodrigues

    
    03/08

    Eder Mota Barbosa Júnior
    Raquel Inês Lima Rodrigues 

    04/08
    Cristiane Bernardes Ferreira Cunha 

    Elberth Nogueira Bernardes 
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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 
(novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração 
às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã 
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, 
bairro Planalto (entrada pela rua 
lateral)
Domingo: Reunião de Oração  
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

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. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
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)

Quinta-feira: 8h Reunião de 
oração no salão João Calvino 
19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino

Agende-se e venha participar 
conosco!

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23
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