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MENSAGEM PASTORAL  

O tema que norteia nossa Igreja neste ano 
é "Discípulos Santif icados Oram". 
Quando  p lane jamos  esse  tema , 
sabíamos que os motivos para a oração 
seriam sobejos, porém, não imagi-
návamos um cenário tão inusitado como 
esse em que estamos vivendo. Com o 
surgimento da pandemia da COVID-19, 
Deus nos tem dado um motivo claro e 
urgente para nos quebrantarmos diante 
dele clamando por sua misericórdia e 
graça. 

Mas, além desta pandemia, não faltam 
motivos para que o povo de Deus o 
busque em oração, pois a oração é uma 
questão de prioridade, afinal, a vida é 
cercada por uma diversidade de coisas. 

Neste momento de isolamento social, ao 
preencher nossa agenda, precisamos 
estabelecer pr ior idades para não 
adotarmos um ativismo desenfreado e 
perdermos a noção daquilo que é 
importante e que deve ser colocado em 
primeiro lugar. "Primeiro, as primeiras 
coisas", como disse o teólogo Arthur Pink. 

O ativismo nos leva a olhar para as coisas 
e não para Deus e em assim procedendo 
corremos o risco de viver ansiosos, pois 
as coisas deste mundo tendem a retirar de 
nós a paz e nossa qualidade de vida 
espiritual diminuirá se olharmos somente 
ao nosso derredor, de maneira horizontal 
e não para alto, para o Deus que tem 
cuidado de nós. Ao nos concentrarmos 
nas coisas ou em atividades, seremos 
levados a ver apenas dificuldades e 
obstáculos. Precisamos aproveitar esses 
momentos de rec lusão para nos 
aquietarmos, revermos nossas inúmeras 
atividades e aprendermos a ouvir a Deus 

MOTIVOS PARA ORAR 
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e descansar nele (Sl 46.10). Devemos 
reservar tempo para Deus em oração.   
Então, qual o valor e a prioridade que 
temos dado a oração? O amor a Deus é 
medido pela prioridade que damos a Ele 
em nossas escolhas cotidianas. Disse 
Jesus: "Buscai, pois, em primeiro lugar o 
seu reino e a sua justiça..." (Mt 6.33). 
Devemos orar ininterruptamente, como 
estamos fazendo, para que Deus 
erradique esse mal da COVID-19 que tem 
dizimado milhares de vidas em todo o 
mundo, incluindo o nosso País. Porém, 
devemos lembrar de outros solenes 
motivos, como por exemplo:

1. Para não pecar contra Deus: 
" ... longe de mim que eu peque contra o 
Senhor, deixando de orar por vós..." 
(1 Samuel 12.23).

A responsabilidade de Samuel diante de 
Deus incluía a sua oração em favor do 
povo. Não podemos nos esquecer de que 
o poder espiritual de que necessitamos 
para vencer o pecado, advém da 
comunhão com Deus e nessa comunhão, 
a oração é imprescindível. 

2. Para não entrar em tentação: 
"Vigiai e orai, para que não entreis em 
tentação..." (Marcos 14.38a). 

O inimigo quer levar o povo de Deus ao 
sono espiritual para em seguida tentá-lo. A 
falta de vigilância deixa o crente exposto 
às investidas do Diabo, mas orar em 
busca da intimidade com Deus é um 
poderoso meio que nos leva à vitória, pois 
aquele que ora diligentemente vence a 
tentação. John Bunyan dizia que "a 
oração fará o homem parar de pecar, ou o 
pecado o seduzirá a parar de orar." 
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3. Para vencer a aflição: 
"Está alguém entre vós sofrendo? Faça 
oração..." (Tg 5.13)  

Quando separamos tempo para orar, o 
Espírito Santo nos dá forças para vencer 
as aflições que nos fazem sofrer. A oração 
nos faz olhar para Deus e não para as 
aflições. 

4. Para clamar por mudanças: 
" ... Muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo." (Tiago 5.16b). 

De que Justo Tiago está falando? Temos a 
tendência de olhar para os chamados 
"heróis da fé", não é mesmo? Não 
obstante o referencial daqueles santos, e 
Tiago cita Elias, o seu objetivo aqui ao 
falar do justo é revelar que qualquer 
pessoa, cujos pecados foram perdoados, 
é declarada justa mediante a imputação 
da Justiça de Cristo àquele pecador, feita 
por Deus. 

A oração oferecida pela fé por um cristão 
perdoado, just i f icado, é um meio 
poderoso e eficaz de nos aproximar do 
Trono de Deus e ver nossas súplicas 
atendidas por ele. Quer ver mudanças 
acontecerem ao seu redor? Passe tempo 
com Deus em oração e você, que é um 
justificado, lavado no sangue do Cordeiro, 
verá milagres acontecerem.

5. Pelo crescimento da obra de Deus: 
"Rogai, pois, ao Senhor da Seara para 
que mande trabalhadores para sua 
Seara." (Mateus 9.38) 

Estas palavras são de Jesus. O Mestre 
nos ensina que devemos orar, pedindo e 
clamando a Deus para que Ele levante 
obreiros cheios do Espírito Santo, 
comprometidos com a palavra de Deus 
para trabalhar na Seara dele. Dificilmente 
oramos para esse motivo, não é mesmo?

Muitas vezes nos concentramos em 
nossas necessidades, algumas vezes 
egoístas, e nos esquecemos de orar pelo 
avanço do Reino de Deus no mundo.  

Mas além do motivo premente da 
pandemia, e desses que acabamos de 
comentar, devemos trazer sempre à 
memória a necessidade de orar sem 
cessar  pelo nosso  País e suas 
autoridades constituídas, em favor de 
nossas famílias e em favor da Igreja de 
Cristo, coluna e baluarte da verdade.
(1 Tm 2.1-2, Rm 13, 1Pe 2.11-17, Sl 
127,128, Ef 5, 1 Tm 3.14-15).

Que o SENHOR, Pai de misericórdias e 
Deus de toda consolação, nos revista 
sempre de sua Graça, alimentando em 
nós o desejo sincero de orar mais e mais, 
sem cessar, na certeza de que o Espírito 
S a n t o ,  c o m  o s  s e u s  g e m i d o s 
inexprimíveis, aperfeiçoa as nossas 
petições fazendo que cheguem ao Trono 
da Graça de Deus, em o nome poderoso 
de Cristo. Que o SENHOR inflame o 
nosso coração, inclinando-nos a orar com 
constância. Amém.

Rev. Edson Costa Silva 



SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

"Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, 
para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo." 
(Epístola de Tiago, cap. 5, verso 16)

Reunião Departamental Conjunta via WhatsApp
Irmãs, agradecemos a Deus pela oportunidade de termos uma reunião à 
distância, mas na proximidade do amor que nos une. Nossa reunião de 15/04 
foi uma benção e um enlevo para nossos corações. Estivemos em comunhão 
com nosso Pai por meio da oração, dos louvores, e da meditação e nos 
momentos de descontração também. Agradecemos a nossa Vice-Presidente, 
que organizou e dirigiu a reunião, às irmãs que contribuíram, bem como a 
todas que participaram daqueles momentos. Que Deus nos abençoe e nos 
mantenha unidas, firmes na fé em nosso Senhor Jesus!

Reunião de Oração, terça-feira, dia 21 de abril
O Conselho decidiu por manter as atividades presenciais de nossa igreja 
suspensas, pelo menos até dia 28/04, quando então voltará a deliberar sobre o 
assunto. Assim, vamos continuar com nossa reunião de oração nos moldes 
anteriores. Listamos abaixo os motivos de oração para o mês de abril:
• pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 
• pelas Sociedades Internas; 
• pelos jovens, adolescentes e crianças; 
• pela recuperação dos enfermos;  
• pelo consolo aos enlutados e familiares; 
• pelo CRC e ASPACAM;
• por nossas Congregações e parcerias; 
• para que Deus nos abençoe, proteja e fortaleça na travessia deste vale, 
guardando nossa saúde espiritual, emocional e física;
• pelos nossos governantes, profissionais de saúde e cientistas para que 
Deus os ilumine na adoção de medidas necessárias à minimização dos efeitos 
da pandemia sobre o Brasil e o mundo.
Outros pedidos de oração podem ser informados no grupo de WhatsApp, 
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.

Leiamos, para nossa meditação: 
Uma oração atendida, lições para nós (Mt. 15.21-28)
Nos evangelhos de Mateus e Marcos encontramos a história de uma mulher 
cuja oração Jesus atendeu. Ela era gentílica, grega, de origem cananéia ou 
sírio fenícia. Eis as lições que podemos aprender com essa mulher:
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1) Ela busca a Jesus – Tendo ouvido a respeito de Jesus e sabendo que Ele 
estava em seu território, ela não perdeu tempo, foi procurar aquele que julgava 
ser capaz de resolver seu angustiante problema: "sua filhinha estava 
possessa de espírito imundo". Eis um dos ministérios das mães, ir a Jesus 
pedir por seus filhos. Sempre haverá esperanças enquanto mães orarem pela 
cura espiritual, física e emocional de seus filhos.
2) Ela é enfática em seu pedido – Aquela mãe aflita foi à fonte verdadeira, sua 
tribulação a levou a Jesus, seu pedido foi claro, enfático: "tem compaixão de 
mim! Minha filha está horrivelmente endemoninhada" (Mt.15.21). É nas 
tribulações que, muitas vezes, demonstramos impaciência e fraqueza 
espiritual. No entanto as provações são motivos para nos aproximar mais de 
Deus e receber as maiores bênçãos de sua misericórdia. O salmista diz "foi-
me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos." 
(Sl.119.71). Mais uma lição que a mulher Cananéia nos dá.
3) Ela é persistente – "Ela contudo, veio, caiu a seus pés e disse: Senhor, 
socorre-me". A mulher insiste, e esta é uma das qualidades da intercessão, 
pois Jesus nos ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-
se-vos-á. (Mt.7.7)
4) Ela é humilde – Jesus responde sem dar qualquer ânimo àquela mãe. Ele 
diz: "Não é justo tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos." O que 
poderia parecer reprovação, aquela mulher transforma em otimismo e 
aceitando sua posição inferior, declara: "Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, 
debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças." (Mc7.28). Ela apela 
para que as migalhas da misericórdia de Deus lhe sejam concedidas. Mais 
uma lição: a humildade.
5) Ela tem fé – Sua fé em Jesus é inabalável, suas ações e suas palavras são 
fruto deste dom que Deus lhe concedera. Jesus lhe responde: "Ó mulher, 
grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento 
sua filha ficou sã!" A fé daquela mulher foi testada. Agora ela poderia entender 
a grandiosidade da benção que estava recebendo. Tiago 5.16 nos ensina que 
"muito pode por sua eficácia, a súplica do justo". Como aquela mulher, somos 
impotentes para dar tudo aquilo que nossos filhos necessitam, pois não somos 
auto suficientes. O maravilhoso é que podemos ORAR. Sejamos enfáticas, 
diretas em nossos pedidos, sejamos reverentes e perseverantes, humilhemo-
nos diante do Todo Poderoso, tenhamos fé, confiemos e continuemos orando. 
Peçamos graça para enfrentar as dificuldades, as provações, supliquemos o 
consolo divino para as situações difíceis. 
(Extraído e adaptado do artigo de Maria Anecy Calland Serra, "SAF em 
Revista", edição Jan/Fev/Mar 2011)

Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, 21/04, estaremos reunidas de 
forma virtual, conforme abaixo:  
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De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes 
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara

Não nos esqueçamos: podemos orar individualmente, orar em duplas por 
telefone com uma irmã do Departamento, ou ainda formar um grupo no 
Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência. 
Com gratidão, 
Rosane Arumáa - Presidente 

PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

COMUNICADO AO REBANHO DA 
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE

OFÍCIO  04/2020

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020

"... Nossos olhos estão postos em Ti". 2Cr 20.12

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em virtude do 
cenário de propagação da COVID-19, ponderando sobre manter a suspensão 
das atividades presenciais de nossa amada Igreja, no intuito de continuar 
contribuindo com a sociedade na busca de minimizar o pico da contaminação e 
promover o achatamento da curva pandêmica, após ouvir novamente o parecer 
de médicos e diante das decisões por Decretos Estadual e Municipal, decide 
PRORROGAR a suspensão das atividades presenciais até 28/04. 

1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.



Assim o Conselho:

• Reitera as recomendações quanto aos dízimos e ofertas, louvando a Deus 
pela forma zelosa como os irmãos têm contribuído para obra do Senhor através 
da nossa Igreja, pois tal fidelidade nos permite sustentar diversos ministérios. 
As contas bancárias da Igreja para depósito dos dízimos e ofertas são as 
seguintes: 

Banco 033 SANTANDER
Ag.: 4275, Conta corrente: 13.000405-3

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Ag.: 2255, Conta corrente: 500033-2, Op. 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23.

• Comunica à Igreja o adiamento do "Encontro 1° de Maio", tradicionalmente 
realizado em nosso Acampamento Ebenézer, para data a ser agendada pelo 
Conselho.  

• Convoca a Igreja para JEJUM e ORAÇÃO nas duas próximas sextas-feiras, 
17 e 24/04, observadas as condições de saúde individuais, preferentemente no 
período da manhã, ou em havendo dificuldade, em outro período do mesmo 
dia, de acordo com cada família, em oração, rogando ao Pai das misericórdias 
o auxílio e o socorro para este momento difícil. 

• Solicita que os irmãos continuem seguindo as recomendações sanitárias 
quanto às precauções higiênicas recomendadas pelas autoridades da área de 
saúde, mantendo o máximo isolamento social para evitar contrair a 
enfermidade ou contribuir com o alastramento da pandemia;

• Renova conclamação aos irmãos para que continuem ORANDO pela 
contenção dessa moléstia no Brasil e no mundo, pelas autoridades de nosso 
país, pelos cientistas na busca de uma vacina para debelar essa doença, pelos 
profissionais da área da saúde e serviços essenciais, pela Igreja no seu 
testemunho e pelo Conselho da Igreja no acompanhamento da situação e 
tomada de decisões.  

Certos da compreensão e colaboração dos amados irmãos, levantamos 
nossos olhos para além dos montes e então encontramos o Deus 
misericordioso. Ousamos clamar e nos achegar ao seu Trono de Graça por 
meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória e o 
louvor, agora e eternamente. Amém!

Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
"JESUS, a Razão da Nossa História". 7
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19/04
Dafne Júlia Oliveira Barreto
Ivna Tarsis Junqueira Reis

20/04
Irléia Teixeira de Sá da Cunha

Kleber de Lima Câmara
Roberto Maciel Duarte

Sonia Ayres Motta Moreira

21/04
Amélia Spinola de Andrade

Flávia Roscoe Portugal França
João Batista Cardoso

Marcia Santos de Castro
Vicente de Paula Júnior
Wellington Borges Leite

23/04
Denise Mundim Furtado

Leci Monteiro Fonseca Alves
Mariza Camargo Fonseca dos Reis

Mateus Duarte Leite Porto
Rosangela Rocha Ribeiro

24/04
Albano Grassi

Renato Monteiro de Oliveira Russo

25/04
Ester Ferreira de Figueiredo Duarte

Maria Ermínia de Lima Galvão
Renan do Rêgo Silva Pacheco

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio /
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas / 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

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

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

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

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
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 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

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!

CONTAS DA IGREJA

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

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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