Domingo,
4 de setembro de 2016

HORA DE AGRADECER!
“Ebenézer! Até aqui nos ajudou o SENHOR” – 1 Sm 7.12
Rev. Edson Costa Silva

Quando Samuel erigiu aquela pedra, e a chamou
Ebenézer, com aquele marco, ele estava dizendo para
os israelitas e para as gerações futuras que, se eles
chegaram àquele presente momento, foi porque o
Senhor os conduziu.
O povo de Israel se conscientizou com o marco
erguido por Samuel, de que a vitória alcançada foi tão
grande, que eles não a teriam alcançado sem a ajuda
de Deus.
Semelhantemente, a história de nossa Igreja se
assemelha à história de Israel. Afinal, somos o Israel
de Deus. Ao olharmos para os 104 anos de nossa
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nos
deparamos com a história de uma Igreja sendo
carregada no colo pelo SENHOR.
Disse o profeta Isaías: Eis que o SENHOR Deus virá
com poder, e o seu braço dominará; eis que o seu
galardão está com ele, e diante dele, a sua
recompensa. Como pastor, apascentará o seu
rebanho; entre os seus braços recolherá os
cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam
ele guiará mansamente. Is 40.10-11. O SENHOR é
quem nos conduz!
Foi uma grande bênção! Esse foi o sentimento de
todos nós, como Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte, pelas celebrações alusivas aos 104 anos
da existência desta querida e amada Igreja de Cristo,
plantada aqui neste lugar, para a glória de Deus.
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A presença do Rev. Leandro Lima muito nos
abençoou com pregações pautadas numa
marca de nossa Igreja, a “Exposição da Palavra”.
Os corais conjugados, acompanhados de orquestra
de convidados, sob a regência de nosso irmão
Pb. César Timóteo, nos propiciou um grande
enlevo espiritual. Não foram poucos os relatos
de irmãos e irmãs, através de mensagens,
telefonemas, testemunhando que foram
momentos especiais vividos na presença de
Deus em gratidão pela existência de nossa
querida Igreja.
Desde o dia 26 de agosto de 1912, quando tudo
começou, até os dias de hoje, ao estudar a história
de nossa Igreja, vemos como o Senhor Deus tem
agido com graça e misericórdia para com o seu povo
aqui neste lugar.
Temos muito a agradecer, mas também muitos
desafios à nossa frente. Mas a certeza acrisolada
em nossos corações de que o SENHOR é por nós,
nos tranquiliza e nos faz assumir uma postura
consistente perante o SENHOR da Seara e Sua
preciosa obra.
Deixamos para trás os 104 anos e entramos nos
primeiros dias do ano 105, olhando firmemente
para o autor e consumador da Fé, Cristo Jesus,
nosso Redentor Amado, o Cabeça da Igreja. A Ele
toda Honra e Glória!

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:
Equipe 1 e 2
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando Boson,
Paulol Gibram, Cláudio Murilo, Armando Melillo

Próximo domingo:
Equipe 1
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

Sexta-feira: Marco Vince

Equipe 2
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

CHEGOU A SEMANA!
QUARTA-FEIRA: 7 DE SETEMBRO
VAMOS PARA O
ACAMPAMENTO EBENÉZER!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”
Js 24.15

Segunda-feira: Jessé Oliveira
Quinta-feira: Leandro Gomes

Sábado: Nei Ovídio

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN!
Todas as quintas-feiras às 19h30min, temos nosso
estudo bíblico doutrinário. Venha estudar a Palavra
de Deus conosco e crescer em graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.

Programação:
8h – Chegada
8h30min - Café da manhã comunitário. Leve uma
porção de quitanda ou o que você quiser para
enriquecer nossa mesa.
9h30min – Momento devocional – teremos um
momento de louvor seguido de palestra.
12h30min – Almoço
Após o almoço o horário será livre para termos uma
boa conversa e desfrutarmos da comunhão fraterna
tão importante na caminhada cristã.
Contribuição: 10,00 por pessoa.
Lembre-se: Como este feriado cairá numa quartafeira, certamente isso
facilitaráCORO
nosso encontro.
GRANDE
Coloque em sua
agenda,
ore
e
participe
conosco
ANIVERSÁRIO DA
IGREJA!
desta programação!

O Ministério de casais promoverá na próxima quartafeira, 7 de setembro, em nosso Acampamento
Ebenézer um encontro para as famílias. Tome nota da
programação.

Atenção para nossa agenda! Hoje, domingo, 28/08
Dê o seu nome para o Pb. Erdman para que
– 9h30min - Preparação no Templo – 10h20min possamos calcular o número de pessoas e assim, nos
cantaremos no Culto Matutino. 17h – Preparação
organizarmos melhor. Faça isso, hoje mesmo, após
no Templo – 19h – Cantaremos no Culto com a
os cultos matutino e vespertino.
participação especial da Orquestra.
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UMP – UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA
Plenária - Convocação
O presidente da União de Mocidade Presbiteriana da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Pedro Fonseca dos Reis, convoca a sociedade para
a terceira reunião plenária do ano de 2016, a realizarse hoje, 04/09, na sala da UMP, às 17h, em primeira
convocação, havendo quorum, metade mais um de
sócios, e em segunda convocação às 17h30min, com
número mínimo de um terço dos sócios.
Na oportunidade deliberaremos sobre as atividades
do terceiro trimestre, arrolamentos e desarrolamentos
de membros, prestação de contas do caixa da
sociedade.
Se você ainda não é sócio, mas deseja ser arrolado,
participe também. Sejam pontuais!
Sexta Jovem
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você
ainda não participa, não perca essa oportunidade.
Esperamos por você.
Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens que
desejam cantar para os ensaios que acontecem

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br

todos os sábados a partir das 17h no templo de
nossa igreja. Venha louvar a Deus!
Escola dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco todos
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.
Mackenzie Voluntário no CRC – Centro de
Referência Cristã
Dia 24/09, sábado, haverá mais uma ação solidária
do Mackenzie Voluntário. Os jovens da nossa igreja
foram recrutados para ajudar na recepção e
encaminhamento das pessoas para as atividades.
Haverá um ônibus saindo de nossa igreja às 7h.
Pedimos àqueles que puderem ajudar que confirmem
com a diretoria.
Viagem Pomeranos
No feriado da Proclamação da República entre os
dias 12 e 15 de novembro, o Coral Jovem estará em
viagem missionária aos Pomeranos, povoado situado
no interior do estado do Espírito Santo. Para a
viagem será cobrada uma taxa e será necessário
possuir ou pegar emprestada uma barraca. Quem
tiver o interesse de participar procure a diretoria do
Coral Jovem.

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai- o enquanto está perto" - Isaías 55.6
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 06/09 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Mirian Gherardi
Reunião Plenária:
Excepcionalmente hoje, às 17 horas na sala da
SAF. Contamos com a presença de todas as
sócias.
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NOTA DE GRATIDÃO
GRANDE CORO
Gostaríamos de expressar a nossa gratidão pela
participação dos irmãos no Grande Coro formado
para a celebração dos 104 anos de nossa igreja. Foi
um mês de trabalho e concentração intensos.
Ficamos alegres por ver o envolvimento de tantas
pessoas: crianças, jovens e adultos que, juntos,
uniram suas vozes e seus esforços em louvor,
gratidão e súplica ao Senhor. Temos nos lembrado
de que é mister que os cantores estejam em seus
lugares (2 Cr. 35.15), sempre a postos e preparados.
É isso que temos visto na vida daqueles que foram
verdadeiramente chamados por Deus para esse
ministério. O resultado é fruto da graça de Deus
sobre nós, nos envolvendo, movendo, capacitando e
induzindo ao trabalho, dedicação e perseverança.
Afinal, haveria algo a fazer que fosse mais valioso,
mais abençoador, mais gratificante e importante do
que a obra do Senhor? Nosso desejo é que
possamos prosseguir em nosso ministério de cantar,
no intuito de proclamarmos as virtudes daquele que
nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz
(1 Pedro 2.9) . Que aqueles que se sentem
desanimados possam se animar no Senhor,
lembrando que os nossos talentos precisam ser
desenvolvidos e apresentados como oferta ao nosso
Deus. Aqueles irmãos que sentirem o desejo e o
chamado para o ministério de cantar verão as portas
abertas para recebê-los. Afinal a obra não é nossa,
mas do Senhor.
“Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu viver”.
Salmos 146.2
César Timóteo

PREGAÇÃO EXPOSITIVA
Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto
principal de uma passagem da Escritura, faz dele o
ponto principal do sermão e o aplica à vida das
pessoas.
Na pregação expositiva o pregador diz, o que a
Bíblia diz, e não o que ele quer dizer. Na pregação
expositiva o pregador não usa o texto como
pretexto para dizer o que quiser.
Em outras palavras, um sermão expositivo expõe o
significado de uma passagem da Escritura e
mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes.
Isso significa que um sermão expositivo não
precisa focar apenas em um ou dois versículos.
Não precisa apresentar argumentos exegéticos
complexos ou uma interminável contextualização
histórica. Não precisa ser seco, sem vida, ou
distante da vida das pessoas.
Não confunde o ponto principal da passagem.
Como diz o pregador Albert Mohler Jr: “A pregação
expositiva autêntica é marcada por três
características distintas: autoridade, reverência e
centralidade. A pregação expositiva é autoritativa
porque se firma sobre a própria autoridade da
Bíblia como a palavra de Deus. Tal pregação
requer e reforça um senso de expectativa
reverente por parte do povo de Deus. Por fim, a
pregação expositiva demanda uma posição central
na adoração cristã e é respeitada como o evento
pelo qual a palavra viva de Deus fala com Seu
povo”.
Em nossa Igreja primamos pela pregação
expositiva da Santa e Bendita Palavra de Deus.
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PRINCÍPIOS DE LITURGIA - CAPÍTULO IV CULTO INDIVIDUAL E DOMÉSTICO
Art.9º - No culto individual o crente entra em
íntima comunhão pessoal com Deus.

NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR
"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
A solene exortação do escritor aos hebreus neste
verso, refere-se à importância de nos congregarmos,
pois, juntos, animamos uns aos outros e somos
estimulados ao amor e às boas obras. Por valorizar
esta prática, é que nossa igreja oferece a todos os
seus membros e visitantes, oportunidades de
crescimento espiritual, não somente aos domingos,
mas também durante toda a semana.
Anote em sua agenda, e venha congregar-se conosco.
Segunda-feira: Reunião de oração às 8h30min e
19h30min.
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira: Às 8h reunião de oração.
Quinta-feira: Às 19h30min, temos nosso estudo
bíblico doutrinário. Venha estudar a Palavra de Deus
conosco e crescer em graça e no conhecimento de
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sexta-feira: Às 20h, temos a "Sexta Jovem", quando
os jovens de nossa igreja se encontram para louvar a
Deus e estudar a Santa Palavra. (retorna em agosto)
Sábado e domingo: Além das programações
regulares de Escola Dominical e Culto aos domingos,
temos também múltiplas atividades das sociedades
internas de nossa Igreja: UCP / UPJ / UPA / UMP /
SAF / UPH. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens,
senhoras e senhores, todos estão inseridos no
testemunho e proclamação das verdades eternas.
Agende-se e venha participar conosco.
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Art.10 - Culto doméstico é o ato pelo qual os
membros de uma família crente se reúnem
diariamente, em hora apropriada, para leitura
da Palavra de Deus, meditação, oração e
cântico de louvor.

ORAI SEM CESSAR
REUNIÕES DE ORAÇÃO
Todas as segundas-feiras, às 19h30min. Este é o
momento propício 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.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às
8h30min e às 14h30min.
Às quartas-feiras temos a reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa D.
Marta, às 8h.
Louvamos a Deus pelo crescimento do número de
irmãos comprometidos com a oração. Não deixe de
participar! Grandes bênçãos o Senhor tem
reservado para aqueles que o buscam com
perseverança, sem esmorecer, através deste
precioso meio, a oração.

MARCANDO A HISTÓRIA – 104 ANOS
DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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SÉRIE – PREGAÇÕES
NA CARTA AOS EFÉSIOS
A carta aos efésios possui um foco definido - o
“Mistério da Igreja”. A Igreja é uma comunidade onde
o poder de Deus de reconciliar as pessoas a Si é
experimentado e compartilhado. A Igreja é uma
construção de pessoas santas, “separadas” para a
adoração ao Deus Único e Verdadeiro. Ao escrever
esta carta, Paulo encoraja a Igreja de Éfeso levandoa à maturidade plena.
Do início ao fim da carta, Paulo procura mostrar à
Igreja de Éfeso toda a riqueza da qual ela é dona. Ela
é a Família de Deus, portanto, precisa viver de modo
prático, de acordo com a riqueza que lhe foi dada.
O Rev. Edson tem pregado uma série de sermões na
carta de Paulo aos Efésios. Estamos no último
capítulo, o sexto. Vimos no último sermão, (6.1-4), o
apóstolo Paulo apresentar os princípios para o
relacionamento entre pais e filhos. Filhos cheios do
Espírito Santo honram e obedecem aos pais. Por sua
vez, pais cheios do Espírito, não provocam seus filhos
à ira mais os educa na disciplina e na admoestação
do SENHOR.
Família feliz é aquela que respeita o princípio da
autoridade constituída.
Neste domingo, estudaremos pela permissão de
Deus, o desenvolvimento deste capítulo.
Oremos e participemos!

PRÓXIMO DOMINGO - CEIA DO SENHOR
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos
entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi
traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois
de haver ceado, tomou também o cálice”.
1 Coríntios 11.23,25
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em
sua expectação. No próximo domingo, segundo
domingo do mês, 11/09, por ocasião do culto
matutino e vespertino, estaremos ao derredor da
Mesa do Senhor, para
participarmos deste
banquete espiritual.
Preparemo-nos,
pois, para este
singular
momento.
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Hoje:
Giselle Guimarães de Oliveira Rezende
Jurema da Conceição Rocha
05/09
Breno de Souza Borges
Maria Diomar de Souza Bussinger
06/09
Gustavo Antonio da Silveira Iacomini
Jane Maria Peixoto Silva
Júlia Duarte Coelho Riegg
Júlia Oliveira de Rodrigues
Maria Josina de Souza Fernandes
Sandra Cunha Campolina Bissaco
Talitha Angelica Fidelis Costa Campos
07/09
Josué Aragão Cotrim
Kleber Rocha
08/09
Elaine Rodrigues Lacerda
Firmino Costa Perilo
Idail Costa Martins
Ivy Bastos Matos
Laura Porto Assis Oliveira
Olga Martins Porto
09/09
Cecília Silva Steves Bragança
Eder Melo Neto
Tarcísio Antonio de Oliveira

