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MENSAGEM PASTORAL  

“Porque tudo vem de Ti...” 1Cr 
29.14b. “... Sede agradecidos ...” 
(Cl 3.15c)

Na quinta-feira, 25/11, às 19h30, 
celebraremos o Dia Internacional de 
Ação de Graças em culto, na presença 
de Deus, para agradecer as dádivas 
recebidas.

A origem deste dia remonta aos 
Puritanos do Séc. XVII, como eram 
chamados os crentes ingleses 
daquela época. A história nos diz que 
por volta do ano de 1620, mais de 100 
puritanos conseguiram fugir da 
perseguição religiosa que sofriam na 
Inglaterra, em um navio com destino 
a América, ao futuro país dos Estados 
Unidos, o chamado Novo Mundo.

Após dois meses de viagem, 
enfrentando escassez, fome e 
doenças, desembarcaram naquele 
país, ainda colônia inglesa. Uma luta 
ferrenha foi desenvolvida para 
construir suas casas antes da chegada 
do inverno e somente cerca da 
m e t a d e  d o s  q u e  a p o r t a r a m  
conseguiram sobreviver. No ano 
seguinte, 1621, quando chegou a 
é p o c a  d a  c o l h e i t a ,  e l e s  s e  
deslumbraram com a fartura e a 
atitude imediata foi a de realizar um 
banquete, que se prolongou por três 
dias, para celebrar a grande colheita 
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daquele outubro. Convidaram os 
vizinhos nativos norte-americanos, 
para junto a eles, agradecerem a Deus 
pelas dádivas de sua bondosa 
providência. Os convidados também 
contribuíram trazendo alimentos. 
Historiadores consideram aquele dia 
como o primeiro Dia de Ação de 
Graças, por representar um símbolo 
de gratidão, de solidariedade e de 
fraternidade entre povos de culturas 
diferentes.

Em nosso País este dia foi instituído 
pelo Presidente Gaspar Dutra, 
através da Lei 781, de 17 de agosto de 
1949, por sugestão do Embaixador 
Joaquim Nabuco, estimulado pelas 
comemorações que vira nos Estados 
Unidos em 1909, quando era 
Embaixador em Washington. Em 
1966 a Lei 5.110 estabeleceu que a 
comemoração do Dia de Ação de 
Graças se daria na quarta quinta-
feira de novembro. Esta data é 
comemorada por muitas famílias de 
origem americana, igrejas cristãs e 
universidades confessionais, entre 
outras.

A gratidão é um sentimento escasso 
no coração de muitos. É pena, pois 
ela é uma virtude recomendada pela 
Santa Palavra, e, portanto, deve ser 
cultivada. Sabemos que a gratidão é 
uma palavra muito conhecida, até 
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mesmo muito falada, porém, pouco 
praticada. Em vez de gratidão, o que 
se tem observado em muitas ocasiões 
é o oposto, a ingratidão. Porém, como 
crentes no SENHOR Jesus, não 
devemos esquecer de sermos gratos, 
pois a gratidão nada mais é do que 
reconhecer a bênção de Deus, 
reconhecer os favores recebidos.
 
A Palavra de Deus está repleta de 
textos nos ensinando a gratidão, 
como por exemplo os Salmos 92 e 
100. “Bom é render graças ao 
Senhor, e cantar louvores ao teu 
nome, ó Altíssimo, anunciar de 
manhã a tua misericórdia, e durante 
as noites,  a  tua f idel idade” 
(Sl 92.1-2). “Entrai por suas portas 
com ações de graças e nos seus 
átrios, com hinos de louvor; rendei-
lhe graças e bendizei-lhe o nome” 
(Sl 100.4).

Precisamos começar e terminar cada 
dia com uma atitude de gratidão e um 
dos primeiros sinais de que estamos 
nos afastando de Deus é quando nos 
esquecemos de ser gratos. Paulo, em 
1Ts 5.18, ordena: “Em tudo dai 
graças; porque esta é a vontade de 
Deus  em Cris to  Jesus  para 
c o n v o s c o ” .   N o  t e x t o  d e  
Lc 17.11-19 vemos um forte exemplo 
de gratidão de um ex-leproso. Alguns 
detalhes desta passagem de Lucas 
nos chamam a atenção. Diz o texto: 
“Saíram-lhe ao encontro (de Jesus) 
dez leprosos; os dez pediram socorro, 
os dez cumpriram a exigência de ir ao 

Rev. Edson Costa Silva

Sacerdote. Porém, na hora de 
agradecer, não foram dez os que 
voltaram. O verso 15 diz que um dos 
dez, vendo que fora curado, voltou 
para agradecer. A lição preciosa que 
aprendemos desta passagem é que 
um coração agradecido reconhece as 
bênçãos do Senhor e volta para 
agradecer.

Costumeiramente nossa Igreja se 
reúne na quarta quinta-feira do mês 
de novembro para prestar Culto de 
ação de graças a Deus, pelas suas 
dadivosas bênçãos concedidas a 
todos nós. Portanto, renovamos o 
convite e solicitamos a todos os 
irmãos que anotem em suas agendas: 
quinta-feira, 25/11, às 19h30 
estaremos reunidos como povo de 
Deus para render louvores e graças a 
Ele.

Em virtude do momento que ainda 
vivemos, não teremos a tradicional 
confraternização no Salão João 
Calvino, após o Culto. Não obstante, 
nos alegramos em cultuar o Nome 
Bendito e Excelso de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, a quem 
tributamos todos os nossos louvores 
e honras.

Não deixe passar esta oportunidade 
de juntos rendermos graças ao 
Criador e Mantenedor de nossas 
vidas, reconhecendo assim que tudo 
vem de suas dadivosas mãos.
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO:  23/11, terça-feira:  
VIRTUAL, às 8h30, pelo WhatsApp

PRESENCIAL, às 14h30, no Salão João Calvino

Motivos de oração para NOVEMBRO, Mês de Ações de Graças
Gratidão:
Intensificando nossos sentimentos de gratidão, de joelhos, agradeçamos ao nosso 
amado Salvador, o cuidado, a proteção, a provisão, a companhia, consolo e conforto 
em momentos difíceis;
 Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas;
 Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
 Pela bênção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.

Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades 
Internas;
• Pelos Projetos Missionários apoiados por nossa Igreja, pela Junta de Missões
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pela eleição da nova Diretoria da SAF para o ano de 2022;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados, autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos e etc (Projeto 
ANA)) e por aqueles   que se distanciaram da fé;
 • Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
 • Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
 • Pelos refugiados ao redor do mundo;
 • Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

25 de NOVEMBRO, DIA MUNDIAL DE AÇÕES DE GRAÇAS: Vamos nos unir 
aos nossos irmãos nesta bem vinda oportunidade de cantar louvores em gratidão ao 
nosso Deus, em Culto, nesta quinta-feira, 25.  Para nossa meditação:

AÇÃO DE GRAÇAS

Tudo vem de ti, Senhor!
O que nós temos, senão o que tu nos dás?

Além dos bens, o teu amor,
Tua proteção e a tua paz!
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 SAF EM AÇÃO:

Almoço missionário em prol do Projeto Panamá:
Hoje teremos strogonoff de filé mignon, arroz e batata palha. Não perca a 
oportunidade de contribuir com o Projeto Panamá e fazer parte do “Ide” que nos 
ordenou Jesus.
Porção para até 2 pessoas – R$60,00
Porção para até 4 pessoas – R$100,00
Pagamento pelo PIX 31 98860 3407 (Valdete Laranjo) ou ao retirar sua porção.

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a 
seguir os horários das Reuniões de Oração.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO SALÃO JOÃO CALVINO 
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos aos 
irmãos que fiquem atentos a esta mudança de local.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos grupos 
de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe 
conosco deste momento de enlevo espiritual.
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BATISMO INFANTIL

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 11h, a pequena 
Helena Andrade Monteiro, filha de nossos irmãos Moysés e Renata, sendo avós paternos 
Pb. Rubem Vieira Alves e Leci Monteiro Fonseca Alves e avós maternos Maria das Graças 
Andrade Cruz e Benedito Cruz.

Temos a alegria de recebê-la para o Sacramento do Batismo exatamente no dia em que 
Helena completa um ano de vida. Helena nasceu prematura, aos seis meses, foi alvo de 
nossas constantes orações e o SENHOR nos concede a alegria de vê-la se desenvolvendo 
muito bem para a glória de Deus.

Que a Helena, à semelhança de Jesus, cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus 
e dos homens (Lc 2.52).

APP DA IGREJA 

O aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja está disponível. Ele inclui a Bíblia, 
versículos bíblicos diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as 
Liturgias dominicais, além de notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de 
Falecimento. Se você ainda não usa essa ferramenta, digite "Primeira IPBH” na Play Store 
(ou em outra "loja" virtual para telefones móveis) e “baixe” o aplicativo.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS

“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. (1Tm 3.1)

A eleição de Oficiais é uma responsabilidade corporativa, pois desde o período apostólico, 
quando as primeiras igrejas foram organizadas, foi estabelecido o método de escolher os 
seus Oficiais por meio de eleição, conforme lemos em Atos 14, verso 23, quando da 
passagem de Paulo por Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, assim registrada por Lucas: “E, 
promovendo-lhes, em cada Igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os 
encomendaram ao SENHOR”. Portanto, não se deve fazer a escolha sem preparo prévio e 
oração.
   
Louvamos a Deus pelo andamento do processo preparatório que teve início em setembro e 
culminará com a Eleição dos Oficiais em 28/11. Estamos certos que contaremos com a 
bênção do SENHOR nesta preparação e consequente eleição dos Oficiais Presbíteros e 
Diáconos para o Pastoreio, Governo e Serviço Diaconal da Igreja de Cristo.

Nestes domingos que antecedem as eleições estamos apresentando os candidatos nos 
Cultos dominicais, que concorrerão a 11 (onze) vagas na Junta Diaconal e a 13 (treze) vagas 
no Conselho da Igreja. A Lista das Mesas Receptoras e Apuradoras de Votos segue à parte, 
para conhecimento da Igreja. Que no preparo destas eleições possamos recorrer sempre 
aos princípios da Palavra para a escolha daqueles que exercerão o Oficialato na Igreja de 
Cristo. Oremos e participemos conscientemente deste momento.
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DEVOCIONÁRIO “CADA DIA NATAL”

O “Cada Dia Natal 2021” traz a esperança do evangelho em 31 
mensagens sobre a pessoa mais importante de todos os tempos: 
Jesus de Nazaré. Esta edição especial do “Cada Dia” é ideal para ser 
distribuída no final do ano e levar o verdadeiro sentido do Natal aos 
lares.
Adquirimos (3) três mil exemplares que estão sendo repassados à 
Igreja ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos), 
restando poucas unidades. Se você ainda não adquiriu o “Cada Dia 
Natal”, não perca tempo! Procure a Missionária Suely, telefone 3273 
4201 - 99241 5236 ou disquepazbh@gmail.com.

Faça logo o seu pedido e abençoe a quem você ama.

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1) 
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus. Lugar de 
adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da palavra do SENHOR.

Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento 
espiritual, agora sem necessidade de inscrição:

1º Culto Matutino: 8h
2º Culto Matutino: 11h
Culto Vespertino: 19h

“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos 
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25).

DISPENSA DE LISTA DE PRESENÇA PARA O CULTO DAS 11H

O Conselho da Igreja, no temor do SENHOR, tomou a decisão de dispensar a inscrição 
para o Culto dominical matutino das 11h. Caso necessário, após preenchimento da 
capacidade atual do Templo, o Culto será transmitido simultaneamente para o Salão João 
Calvino, sendo os irmãos direcionados para aquele espaço.

O espaçamento atual dos bancos no Templo será mantido, bem como o cumprimento do 
protocolo sanitário em vigor, com uso de máscaras e álcool em gel.

Embora aguardemos o momento de congregar sem nenhuma restrição, não hesitamos em 
nos alegrar com o avanço das flexibilizações, pelo que louvamos a Deus e por isso 
reafirmamos que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas 
tribulações”. (Sl 46.1)

mailto:disquepazbh@gmail.com
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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. 
Edson Costa Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil e Estatutos desta Igreja, convoca a Assembleia Geral para se reunir, 
extraordinariamente, no domingo 28/11/2021, às 8h, em Culto Solene, seguido de Eleição 
para preencher  13 (treze) vagas de Presbíteros no Conselho da Igreja e 11 (onze) vagas de 
Diáconos na Junta Diaconal. Oremos e participemos com alegria deste momento especial 
na vida da Igreja.

PASSOS DO PROJETO PANAMÁ

Veridiana e eu estamos em meio à nossa viagem investigativa do campo missionário do 
Panamá. No domingo passado estivemos com a Congregação, ponto inicial do trabalho 
presbiteriano no país. Nestes primeiros dias vimos como se dá a longa dinâmica de 
transferência e saque de recursos. Também visitamos algumas escolas para vermos as 
possibilidades de estudos dos nossos filhos. 

Nenhum caminho se mostra fácil. Ainda veremos as questões ligadas à faculdade, para 
Ester, o estudo de espanhol, para nós, como casal e, por fim, uma noção de possibilidades 
de moradia. Sentimos o impacto da tensão de uma mudança transcultural e as devidas 
adaptações requeridas. Orem por tudo isso, 

Pela família Montenegro, Rev. Raimundo.

SEXTA JOVEM: PALESTRAS SOBRE SAÚDE MENTAL

"Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." (1 Pedro 5.7)

Queridos adolescentes e jovens, nossa Sexta Jovem está com uma nova Série de Palestras 
com o tema "Saúde mental".  Convidamos todos vocês a participarem conosco para ouvir 
sobre esse importante assunto. Convide também seus amigos, pois cremos em Deus que 
será uma grande bênção na vida de todos os participantes! Todas as sextas-feiras às 20h. 

UNIÃO DAS CRIANÇAS PRESBITERIANAS (UCP) e UNIÃO 
PRESBITERIANA DE JUVENIS (UPJ): ELEIÇÕES 2022

A Presidente da União da UCP, Beatrice Terenzi de Oliveira Santos e o Presidente da UPJ, 
João Pedro Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições e sob a orientação do Rev. Élcio e 
Orientadores, convocam os membros daquelas Sociedades para as respectivas reuniões 
Plenárias, visando a eleição das novas Diretorias para o ano de 2022, a realizar-se no dia 
21/11, próximo domingo, às 16h em primeira convocação.

Pedimos aos pais que incentivem seus filhos a participarem dessas atividades e os convidem 
para um tempo de oração em favor de cada criança e juvenil.
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IRMÃOS ENFERMOS

“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)

Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por 
ocisão da enfermidade dele. A continuidade do relato deste impressionante Capítulo 11 do 
Evangelho segundo João, nos mostra a empatia de Jesus ao ver o sofrimento daquela 
família de Betânia, a ponto de levar o Mestre a chorar (verso 35).

Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando enfermidades, com entes queridos 
hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo isso faz o nosso coração 
“sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos queridos que têm enfrentado a 
enfermidade e o luto. Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando 
para o SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o 
céu a terra (Sl 121).  



10

    21/11
    Roberta Pereira Carazza Silveira
    Roseli Braz Boaventura Bastos

    22/11
    Paulo Pereira Arumaa 
    Tiago Figueiredo Alves

    23/11
    Ariane de Oliveira Castellani Reis

    Izabela Ferreira de Figueiredo Alves
    Marcia Vieira Alves Gomes

    24/11
    Marcos Vieira de Souza 

    Pedro Henrique Moraes Leite
   

    25/11
    Beatrice Terenzi de Oliveira Santos 

    Henrique Bernardes Cunha Pitta Fontenelle
    Miriam Costa Medeiros dos Santos 

    Nei Ovídio dos Santos Lopes

    26/11
    Cláudia Vargas Araújo Ribeiro 

    
    27/11

    José Ribeiro Sobrinho 
    Rubem Vieira Alves

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
1. Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

2. Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano  
Supervisão: Ministério de Missões

3. Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

4. Plantação de Igreja em Pará de 
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

5. Plantação de Igreja em Bom 
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG 
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

7. Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

8. Plantação de Igreja – Bairro 
Bandeirinhas – Betim-MG 
Parceria IP Luz e Vida - Betim 
Supervisão: Ministério de Missões

9. Revitalização  / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG 
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões

11.  Plantação de Igreja em Conceição 
do Mato Dentro-MG 
Parceria IP Guanhães 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular

Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Pastor Auxiliar

Rev. Marco Antônio Lopes da 
Silva
Missionário

DÍZIMOS E OFERTAS 

"Honra ao Senhor com os teus bens e 
com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os 
teus lagares." Pv 3.9-10

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003

CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

Pb. Erdman Ferreira da Cunha
Bethese Bernardes Ferreira da Cunha
Raquel Soares Bandeira 

Pb. Celso Freire dos Reis 
Ivan Barbosa Câmara
Letícia Vince Ribeiro 

Pb. Hildemar Rodrigues Falcão Jr. 
Juliana Alves dos Santos Oliveira  
Débora Zorzin Gomes 

Pb. Humberto Rodrigues Falcão 
Elaine Bernardes Falcão 
Deborah Hanna Souza Bussinger  

Diác. Alysson Vinicius Bomfá Barbosa
Gilmar Nonemacher Junior
Filipe Lemos Barbosa 

Diác. Armando Melilo Filho 
Lívia Sousa Sant´Ana  
Vera Ligia da Fonseca Passos

Diác. Paulo Sérgio de Queiroz Cassete 
Alessandra Bueno Dias
Adriana Hernandez Ferro Cali

Diác. Eder Pereira Freitas
Patrícia Duarte Lobenwein Freitas
Maria de Fátima Melo Costa

Diác. Natanias Bertolini Bueno 
Mariana Lehman Battaglia
Clayde Fabiana dos Santos Silva

Pb. José Carlos Cardoso Maciel 
Ivanete Ramos Maciel 
Amália Larissa Rickli Séllos

Diác. Marco Antônio Vince Ribeiro 
Gabriel Bertolini Maia 
Jacqueline Rodrigues Araújo   

Rev. Edson Costa Silva
Pb. Ilton Elias de Freitas 
Diác. Claudio Murilo Viana Gomes  


