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MENSAGEM PASTORAL  

Ao lembrar da Igreja dos tessalonicenses, 
o Apóstolo Paulo, Silas e Timóteo davam 
graças a Deus porque os convertidos ali 
se tornaram irmãos verdadeiros, 
membros da família amada de Deus e 
porque aqueles irmãos demonstravam fé 
operosa, amor abnegado e esperança 
firme no Senhor Jesus (1Ts 1.1-3). Assim, 
eles reconheciam a eleição daqueles 
irmãos, porquanto obedeciam ao mesmo 
evangelho (1.4-5).

Aquela Igreja se tornou modelo para os 
crentes da Macedônia e Acaia e de toda a 
região circunvizinha, pois os irmãos 
tessalonicenses seguiam o exemplo dos 
evangelistas e do próprio Cristo, 
obedecendo a Palavra e aprendendo a 
viver  de  maneira  digna  do  Evangelho 
(1.6-8).

No primeiro capítulo daquela carta vemos 
menção a manifestações e atitudes que 
tornaram a Igreja de Tessalônica um 
modelo e exemplo para aqueles da sua 
época e para nós, hoje. Vejamos. 
Primeiramente, vemos a "operosidade da 
fé", pois os crentes daquela Igreja 
demonstravam uma fé ativa, dedicando-
se à proclamação da palavra do Senhor 
(1.3,8), mostrando que a fé verdadeira 
levará o servo de Deus a ensinar o 
Evangelho por palavra e pela vida. Depois 
"a abnegação do amor" (1.3,9): o amor 
deles para com Deus se manifestou 
visivelmente quando aqueles irmãos 
deixaram de servir aos ídolos, se 
converteram e passaram a servir ao 
Senhor. O amor de Deus exige que 
deixemos a velha vida e passemos a 
servir a ele de acordo com a sua vontade e 
não a nossa. E ainda "a firmeza da 
esperança" (1.3,10): os tessalonicenses 
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ficaram firmes, mesmo no meio de 
tribulações, porque a esperança deles 
estava em Cristo, no céu, e não aqui na 
terra. Muitos perdem a esperança em 
meio a tribulações porque esperam por 
coisas desta vida, mas aqueles irmãos 
esperavam o galardão verdadeiro, do céu, 
a salvação. Esperavam por Cristo Jesus, 
que livra os seus da ira vindoura (1.10).

Assim, no domingo passado concluímos a 
análise do primeiro capítulo da primeira 
carta aos Tessalonicenses. Além das 
verdades já relatadas, aprendemos 
também com o estudo daquele capítulo 
que a evidência de sermos "eleitos de 
Deus" não é por meio de discurso 
religioso ou erudição teológica, mas sim 
através de uma vida piedosa, que produz 
frutos dignos de arrependimento. A Igreja 
verdadeira vive uma vida de dependência 
de Deus e de busca por santidade, sem a 
qual ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14). 
A nossa eleição será reconhecida 
mediante a vida de testemunho do 
Evangelho de Cristo, pois a Igreja dos 
Tessalonicenses, não obstante não ser 
uma Igreja perfeita, perfeição que 
somente será alcançada pelo povo de 
Deus na Glória, recebeu elogios do 
Apóstolo Paulo, porque aquela era uma 
Igreja de um testemunho vivo. 

Iniciaremos a exposição do Capítulo 2 
neste domingo e nele veremos que a 
pregação do puro Evangelho do Senhor 
quase sempre encontra resistência, pois 
os homens preferem agradar a si mesmos 
a fazer a vontade de Deus. Quando Paulo 
e Silas chegaram a Tessalônica, eles 
carregavam marcas desta resistência em 
seus próprios corpos, ainda esta-
vam se recuperando dos vergões que 
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carregavam, consequência dos açoites 
que receberam em Filipos por pregar o 
evangelho (2.1-2; veja Atos 16.19-23).

M e s m o  a s s i m ,  P a u l o  e  s e u s  
companheiros se empenharam em falar 
t o d a  a  v e r d a d e  d e  D e u s  a o s  
tessalonicenses, com ousadia, firmeza e 
integridade, acreditando que o Senhor 
haveria de usá-los a fim de produzirem 
frutos para Deus (2.1-2). Eles não 
estavam preocupados em ganhar 
popularidade ou dinheiro, ou ter 
reconhecimento dos homens; eles 
estavam convictos que Deus havia 
confiado a eles a palavra da salvação, e 
por isso cumpria-lhes pregar somente 
aquilo que o agradasse e o glorificasse.

Como prova do seu amor e seus motivos 
puros para com eles, olharam para os 
irmãos tessalonicenses como seus 
próprios filhos, com muito amor e carinho 

e pregaram o Evangelho por amor a Deus 
e ao próximo, visando a glória dele, Deus.

Esta deve ser a verdadeira motivação de 
todos nós ao anunciarmos as boas novas 
do SENHOR. O Apóstolo, ao expor 
questões particulares neste Capítulo 2, 
nos desafia a alinhar nossas esperanças 
espirituais, sonhos e motivações para que 
agrademos a Deus e influenciemos os 
outros de modo correto, pregando a 
verdade eterna, buscando a glória de 
Deus e a edificação de seu povo. 

Que o SENHOR nos abençoe no estudo 
desta maravilhosa Carta. Participe 
conosco das exposições e cresça em 
graça e no conhecimento de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.  A Ele a 
glória, agora e no Dia Eterno, amém!

SANTA CEIA
PRÓXIMO DOMINGO

A Ceia é um serviço de Culto no qual os cristãos recordam o sofrimento que 
Cristo suportou por eles, sendo ela uma marca distintiva da religião cristã por 
todo o mundo. No próximo domingo, por ocasião dos Cultos Matutino e 
Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para participarmos 
deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular momento.

CHEGOU OLIVER, 
HERANÇA DO SENHOR

"Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão" (Salmo 
127, verso 3).
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Oliver Baumgratz Câmara, 
ocorrido no último dia 22/02, pesando 2,870 kg, e medindo 49 cm. Oliver 
nasceu em Haia, na Holanda e é filho de nossos queridos irmãos Arthur e Laís, 
sendo avós paternos Kleber e Neila, avós maternos Fernando e Shirley, 
bisavós Marconiedson (in memoriam) e D. Zezilda França, Diác. José Câmara 
e D. Wildes. Parabéns querida família! Nos alegramos com todos vocês! 
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SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA (SAF)

"E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa 
segundo a sua vontade, ele nos ouve."  
(Primeira Carta do Apóstolo João, cap. 5, verso 14)

Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e 14h30min
Responsáveis:  Departamentos Noeme e Rosa Ziller 
Coordenadoras: Miriam e Valéria

Reunião Plenária de Março 
CONVOCAÇÃO
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a reunião 
Plenária que será realizada em 04 de março, quarta feira, às 14h30min, no 

Salão João Calvino, para tratar 
assuntos concernentes ao 
trabalho da Sociedade para 
aquele mês,  entre outros 
assuntos.
Belo Horizonte, 23 de fevereiro 
de 2020.
Rosane P. Magalhães Arumáa
Presidente

Encontro de Gerações 
Tema: Quando as mulheres 
oram... 
Queridas irmãs, hoje é a última 
oportunidade para fazer sua 
inscrição. Não perca esta 
oportunidade. 

Após os Cultos Matutino e 
Vespertino haverá uma irmã 
aguardando por você na sala 
da SAF (térreo), para receber 
sua inscrição e esclarecer 
qualquer dúvida. 
Aguardamos você!
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ELE É QUEM SARA TODAS AS 
TUAS ENFERMIDADES. 

(Sl 103.3)

Continuemos nossas intercessões 
em favor dos enfermos de nossa 
Igreja, aqueles irmãos hospita-
l izados e os que estão se 
recuperando em casa. Oremos 
também pelas famílias enlutadas. 
Recomenda-nos a Palavra de Deus 
a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar".  

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Temos em nossa Igreja diversas 
Reuniões de Oração durante a 
semana. 
Às segundas-feiras, 19h30min;
Às terças-feiras, reuniões da SAF, 
8h30min e 14h30min;
Às quartas-feiras, 8h.
São momentos propícios para juntos 
elevarmos a Deus nossas petições, 
intercessões e ações de graças 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.  

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Mari Lucia Laurênio de Araújo
Rua Içana, 200/294 – Nova Suíça   
Tel.  2526-3765

Quinta - feira
Antonia  Astrid Dias de Oliveira
Rua Salinas, 1437/301-Bloco 7
Santa Teresa
Tel. 98654-1278

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Aldemir Bissaco, Ariel 
Augusto, Frederico Porto, Valter 
Lopes, Luiz Neto, Marcos Egg e 
Bruno Cabaleiro
Segunda-feira: Carlos Galvão
Quinta-feira: Cláudio Murilo 
Sábado: Hildemar Neto e João

CURSO DE NOIVOS

Atenção Noivos! Preparando-se para uma vida a dois!
Nos dias 20 e 21 de março, sexta-feira e sábado, teremos o Curso de 
Preparação para o casamento, aqui em nossa Igreja.
Horários:
Sexta-feira, das 20h às 22h;
Sábado, das 9h às 12h e das 13h30min às 14h30min.
Todos os jovens que têm seu casamento marcado em nossa Igreja para este 
ano, deverão participar do Curso. Aqueles que ainda não marcaram o 
casamento, mas estão num relacionamento sério com vistas ao casamento, 
como deve ser todo namoro do crente, também podem fazê-lo. Façam sua 
inscrição com Cristine, Secretária Pastoral para que possamos preparar o 
material na quantidade adequada. 
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NOTÍCIAS DAS ATIVIDADES DO DOMINGO PASSADO

Deus é bom e cuida de Seu povo! Nossa Igreja está localizada em uma região 
central e importante de nossa capital, o que é uma bênção. Em contrapartida, 
todo movimento que envolve o centro da cidade nos atinge e não é diferente 
por ocasião do Carnaval, quando inúmeros blocos se aglomeram ao derredor 
da Igreja. 

Pela graça e bondade do SENHOR, realizamos os trabalhos dominicais  com 
a bênção de Deus. Tivemos nossa Escola Dominical (ED) conjunta no salão 
João Calvino, com aula ministrada pelo Superintendente da ED, Pb. Marco 
Paiva e os Cultos, matutino e vespertino, foram também abençoados. De 
manhã tivemos a participação de um bom número de irmãos e à noite, com 
maior restrição de deslocamento devido à movimentação intensa de blocos 
carnavalescos, um número menor de irmãos compareceu ao Culto. Porém, 
não deixamos de nos congregar seguindo a recomendação da Santa Palavra 
(Hb 10.25).

Não tivemos problemas com o nosso patrimônio e até o nosso jardim em 
frente ao Templo foi preservado, não sofrendo danos. Sabemos que tudo isso 
foi fruto da bondade do SENHOR em resposta às orações da Igreja, pois o 
SENHOR cuida, abençoa e protege os Seus filhos. A Ele a Glória pelos 
séculos dos séculos, amém. 

CLASSE DE CATECÚMENOS: PREPARE-SE PARA TORNAR-SE 
MEMBRO DA IGREJA

INÍCIO NESTE DOMINGO

Temos um convite para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam 
tornar-se Membros Comungantes: matriculem-se na Classe de 
Catecúmenos, onde vocês serão instruídos sobre a Igreja Presbiteriana, sua 
origem desde a Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, 
convicções doutrinárias, enfim, nossa identidade como Igreja de Cristo, 
visando prepara-los para a Pública Profissão de Fé. 

Mesmo aqueles que são oriundos de uma outra denominação precisam 
frequentar aquela Classe, pois não há como tornar-se membro comungante 
da Igreja Presbiteriana sem isso.

As aulas têm início neste domingo. Caso tenha alguma dúvida a respeito do 
assunto, procure os Presbíteros Rubem ou Valério.
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NOTÍCIAS DO ACAMPAMENTO DA
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES

Também desde o final de semana passado e até a última quarta-feira, nossos 
adolescentes estiveram em um acampamento com os adolescentes e jovens 
da 6ª IPBH. O local foi o Sítio das Porteiras, na cidade de Itatiaiuçu. 

Foi um tempo de muita diversão, novas amizades, comunhão e, sobretudo, 
edificação na Palavra. Sob o tema "Os outros seis pecados capitais", fomos 
confrontados com a vileza e a profundidade do pecado e consolados e 
fortalecidos pela superabundante graça de Deus em Cristo Jesus.  A Palavra 
foi ministrada pelos Rev. André, da IP de Barroso e o Pb. Renato, da IP de 
Betim. Louvamos a Deus por esse tempo tão precioso de comunhão e 
edificação e rogamos ao Eterno que continue abençoando nossos amados 
irmãos da 6ª IPBH, que nos receberam com tanta simpatia e amor cristão.

TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SERMÕES DOMINICAIS 

Os Sermões dominicais em nossa Igreja estão sendo transmitidos ao vivo 
pelo canal da Igreja no YouTube. Para assistir os vídeos basta acessar 
www.primeiraipbh.org.br e lá você encontrará o "link" do Canal na parte 
inferior da página. Os sermões ficam no Canal para que você também possa 
assisti-los quando desejar. Divulgue esta informação para seu círculo de 
amizades e ore para que esse seja um meio usado por Deus para alcançar 
vidas em nossa cidade, em nosso País e no restante do mundo.  

NOTÍCIAS DO ACAMPAMENTO DA UNIÃO DA 
MOCIDADE PRESBITERIANA 

Desde o final de semana passado e até a última terça-feira, a Mocidade da 
nossa Igreja esteve reunida no Acampamento Ebenézer desfrutando de um 
tempo de comunhão, edificação, adoração e lazer. 

Além das oito Palestras sobre a unidade da Igreja, proferidas pelo Rev. Góes, 
acontecerem ricas oportunidades de estreitamento de relações de amizade e 
amor cristãos. Louvamos a Deus por tal momento para a vida dos nossos 
jovens e somos gratos ao Senhor pela contribuição de cada um para o bom 
desenvolvimento de mais este acampamento.

http://www.primeiraipbh.org.br
http://www.primeiraipbh.org.br/
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  01/03
    Graziela Aparecida Silva S. Carvalho 

    Marta Lemos Barbosa 

02/03
    Arthur Traverso Bitencourt

    Denise Chaves W. Lanza Campolina
    Sérgio Pinto Júnior 

    Verônica Ferreira Cury

03/03
    Ana Clara Nunes Ribeiro 

    Richard Wagner A. de Freitas Santos

04/03
    Priscila Barbosa Gonçalves Moreira 

    Vinícius de Oliveira Alves 
    Wesley Meireles da Silveira 

05/03
    André Zorzin Gomes 

    Clementina Ilse Jordão 
    Fátima Jovita Borges de Morais Freitas 

    Marco Túlio Cerbino Batista Filho 
    Samuel Rezende

 06/03
    Armindo Furtado de Oliveira

    Daniel Cunha Elias 
    João Guido Costa Galvão 
    Lídia Gonçalves Botelho 

    Marco Ramos D´Alcântara 

07/03
    André Gustavo Costa 

    Gabrielle Luck de Araujo
    Maria Braz Boaventura 

    Mário Fernando Gonçalves Nogueira 
    Paulo José Campos Pires 

ANIVERSARIANTES 


