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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 23 DE JUNHO DE 2019

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL

FUNDAMENTOS DA FÉ
A Fé é tudo na marcha cristã. O justo
vive pela fé (Romanos 1.17). Desde a
Antiga Aliança esta é uma doutrina “sine
ne qua non”, isto é, indispensável na
caminhada do povo eleito de Deus. No
Novo Testamento esta verdade é
reafirmada inúmeras vezes,
principalmente nas Epístolas: é por
meio da fé que somos justificados
(Romanos 5.1), somos salvos pela fé
(Efésios 2.8), andamos pela fé (2
Coríntios 5.7). É através da fé que
vencemos o mundo (1 João 5.4), é pela
fé que somos curados (Tiago 5.15) e
sem fé é impossível alguém agradar a
Deus (Hebreus 11.6). O Apóstolo Paulo
chega a afirmar que tudo que não
provém de fé é pecado (Rm 14.23).
Mas viver pela fé implica enfrentar lutas
e batalhas. A carta que Judas escreveu
leva-nos a refletir sobre a batalha da fé.
Logo nos primeiros versos ele assim
escreve: “Amados, quando empregava
toda a diligência em escrever-vos
acerca da nossa comum salvação, foi
que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a
batalhardes, diligentemente, pela fé que
uma vez por todas foi entregue aos
santos”. (Judas 1.3)
Por isso precisamos reafirmar os
fundamentos da nossa fé como Igreja
Confessional que somos. Para isso
temos os chamados Símbolos de Fé,
constituídos pela Confissão de Fé de
Westminster e pelos Catecismos de
Westminster (Maior e Breve). Ao longo
da história não foram poucas as
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pessoas que se levantaram
questionando estes documentos e
afirmando que as confissões
reformadas respondiam às perguntas
feitas na época em que foram escritos,
porém, nos tempos hodiernos, aqueles
documentos estariam ultrapassados.
Como Igreja reformada afirmamos que
as Confissões não são apenas fruto de
perguntas de determinada época, mas
sim, fruto da reflexão da Igreja sobre
verdades essenciais, contidas na Santa
Palavra de Deus. Os assuntos nelas
contidos não esgotam as Escrituras,
inexaurível fonte de riqueza, mas
apresentam uma pauta abrangente e
suficiente para nosso entendimento e
reflexões teológicas em qualquer
época. Embora o conhecimento
humano avance ao longo do tempo de
forma progressiva, os assuntos trazidos
pelas Confissões são contemporâneos
e respondem, apropriadamente, às
pretensões humanas modernas, pósmodernas e sejam lá quais forem, pois,
as Confissões são exposições fiéis da
Palavra de Deus, e esta jamais perde o
seu valor, mesmo secando-se a erva e
murchando a sua flor (Isaías 40.7-8).
A afirmação que o homem, na pósmodernidade, é singular, vivenciando
problemas totalmente novos e
desconhecidos das gerações
passadas, é pura pretensão. Tudo isso
cai por terra quando lemos sobre as
mesmas angústias e dilemas
encontrados há séculos, inclusive na
época dos Apóstolos pois o homem é

basicamente o mesmo, assim como o
pecado, desde Adão e Eva. Avançamos
muito em várias questões de ciência,
mas em questões teológicas não
podemos dizer o mesmo. A herança do
passado permanece, ainda mais
quando esta herança tem como
fundamento a Sagrada Escritura.
Portanto, assim como as novas
descobertas científicas não ocorrem
sem o auxílio do intenso labor de nossos
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antepassados, da mesma maneira o
Espírito que nos ilumina é o mesmo que
iluminou os irmãos de outrora quando
produziram nossos Símbolos de Fé.
Valorizemos esses Símbolos e
continuemos avançando, sem no
entanto, abandonar as conquistas dos
Pais da Igreja, dos Reformadores,
enfim, dos nossos antepassados.
Rev. Edson Costa Silva

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

“Por que estás abatida, ó minha
alma? Por que te perturbas dentro de
mim? Espera em Deus, pois ainda o
louvarei, a ele, meu auxílio e Deus
meu.” (Salmo 42, verso 11)

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

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

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

Reunião Executiva
Começando com a Runião de
Oração. Contamos com a presença
de todas as Sócias.

Próximo domingo:
Equipe 1
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313
Sagrada Familia
Tel.: 3046-3784

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo,
Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Falcão e Saul
Nogueira
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-Feira: Jessé Oliveira
Sábado: Luiz Neto e Marcos Egg

Equipe 2
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201
Funcionários
Tel.: 3224-2641
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SERMÕES EM TIAGO – CRISTIANISMO PRÁTICO
Temos aprendido no estudo da carta de Tiago que a
salvação é fruto da graça de Deus, mediante a fé em
Cristo. Porém, essa graça e fé que vem de Deus, não
vem sozinhas; elas vêm acompanhadas de boas obras.
Não somos salvos “por”, mas “para” as boas obras e
Deus as preparou de antemão para que andássemos
nelas.
A fé salvadora atinge o intelecto, as emoções e também
a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja
a verdade, e a vontade age com base na verdade.
Neste domingo iniciaremos a exposição do capítulo 3
dessa maravilhosa carta. Nele Tiago fala sobre a comunicação verbal, em
especial, sobre o uso da língua, como forma de evidenciarmos a salvação e a
verdadeira fé. Para isso Tiago faz uma descrição minuciosa acerca do poder da
língua, que tanto pode ser medicina que cura como espada que abre feridas;
pode ser um revigorante para a vida ou veneno que mata; instrumento de benção
ou de maldição.
Estude a carta e participe conosco desses momentos de crescimento espiritual
na Palavra.

CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
Registramos em nosso boletim o passamento de nosso querido irmão,
Presbítero da Nona Igreja Presbiteriana de BH, Enéas Cabral de Figueiredo, aos
81 anos, chamado à presença do Senhor na última quarta-feira, 19/06 por volta
das 20h40min no aconchego do seu lar. Servo dedicado ao Senhor, o Pb. Enéas
deixa um legado de fé, amor à Causa de Cristo e relevantes serviços prestados
ao Reino. Seu corpo foi velado e sepultado no Cemitério Parque da Colina na
quinta-feira, 20/06. Um grande número de irmãos, de várias Igrejas, Pastores,
Presbíteros, Diáconos, estiveram presentes levando uma palavra de conforto
aos familiares. Nosso pastor, Rev. Edson, levou uma palavra em nome de nossa
Igreja.
Louvamos a Deus pela sua querida família, membros de nossa Igreja, de
testemunho muito eloquente em nosso meio. À todos, em especial, à nossa
querida irmã Elani, aos filhos, genros, netos expressamos os nossos mais
sinceros sentimentos rogando ao Senhor o bendito consolo.
"O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR!"
Jó 1.21
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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".
CHEGOU NARA
HERANÇA DO SENHOR
Com alegria comunicamos à Igreja o
nascimento de Nara Matos Elias,
ocorrido no último dia 17/06/2019,
pesando 3.285kg e com 49,5cm de
estatura, filhinha de nossos irmãos
Daniel Elias e Ivy.
Parabéns querida família! “Herança
do SENHOR são os filhos, o fruto do
ventre, seu galardão” (Sl 127.3).

BATISMO INFANTIL
Recebemos hoje pelo sacramento do
batismo, por ocasião do Culto
Matutino, a pequena Elisa Ayres
Chequer Lopes, filhinha de nossos
irmãos Bernardo e Marina.
Louvamos a Deus pela vida preciosa
da Elisa, e rogamos ao Senhor que o
seu crescimento seja semelhante ao
de Jesus, que ela cresça em
sabedoria, estatura e graça, diante
de Deus e dos homens (Lc 2.52).
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MINISTÉRIO CONVIVENDO
"Convivendo" é um Ministério de nossa Igreja que tem como objetivo proporcionar
um ambiente agradável para edificação dos irmãos e o fortalecimento de vínculos
de amizade e relacionamentos saudáveis pautados na Santa Palavra. É
destinado aos que não vivem em relacionamento conjugal (viúvos, separados), e
adultos solteiros com idade acima dos 35 anos.
Nosso primeiro encontro será no dia 19 de julho, sexta-feira, às 20h.
Tema: "O Cristão e os Relacionamentos Interpessoais".
Palestrante: Rev. Eduardo Santos (Pastor da Igreja Presbiteriana de ItaguaraMG, e nosso colaborador no Ministério Disque Paz)
Se você se enquadra nesse grupo, ligue para a Missionária Suely, nos números
telefônicos 3213.9232 / 99241.5236 e inscreva-se, ore e participe.
MINISTÉRIO DE CASAIS - GRATIDÃO
O Ministério de Casais agradece as orações da Igreja pelo Jantar do "Dia dos
Namorados" e todo o apoio recebido para a realização do encontro, que
aconteceu em clima de muita alegria, amor cristão e edificação pela Palavra para
todos os casais presentes. Graças a Deus, que é digno de toda glória.
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ANIVERSARIANTES

23/06
José Ronaldo de Souza Maciel
24/06
Davi Boaventura Lehman Figueiredo
Flávio Sérgio Gibram Silva
Gleisson Fagundes Fernandes
Samuel Boaventura Lehman Figueiredo
25/06
Eunice Batista Gonçalves Souza
Marcony Vinicius Teixeira Reis
26/06
Henrique Medeiros Rodrigues Paschoal
Marcos José Guimarães Rodrigues Asmar
27/06
Alexandre Pereira Arantes
Saulo Siqueira de Castro
28/06
Alexandre Nascimento Loureiro
Jorge Tomas Lehman
Raíssa Lutes Lourenço
29/06
Ivete Lessa Poubel
Márcia Maria Rosa Garretto Milagres
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PASTORES DA IGREJA

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

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

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

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!
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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

CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

