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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 19 DE NOVEMBRO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
CULTO DE GRATIDÃO PELO “DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS”

Próxima quinta-feira, dia 23/11
“Porque tudo vem de Ti...” 1 Cr 29.14b
Ordenou o apóstolo Paulo aos colossenses:
“...Sede agradecidos...”. Cl 3.15c
A gratidão é um sentimento que tem se
arrefecido 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 mesmo muito falada, porém,
pouco praticada. Em vez de gratidão, o que se
tem observado em nossos dias, com facilidade,
é a ingratidão. Porém, como crentes no
SENHOR Jesus nós não devemos negligenciar
ou nos esquecer de sermos gratos. 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. Sl 92.1-2 “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
fidelidade”. Precisamos começar e terminar o
dia, com uma atitude de gratidão. Um dos
primeiros sinais de que estamos nos afastando
de Deus é quando nos esquecemos de ser
gratos. Paulo em 1 Ts 5.18 diz: “Em tudo dai
graças; porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco”.
No texto de 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 10 leprosos; os 10 pediram socorro;
os 10 cumpriram a exigência de ir ao Sacerdote;
porém, na hora de agradecer não foram os 10
que voltaram. O verso 15 diz que um dos 10,
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.
Na próxima quinta-feira, dia 23/11, teremos um
culto de gratidão pelo Dia Internacional de Ação
de Graças. A instituição deste dia em nosso
país, ocorreu através do presidente Gaspar
Dutra, através da lei 781, de 17 de agosto de
1949, por sugestão do embaixador Joaquim
Nabuco.
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O que o motivou, foram as comemorações que
vira em 1909, quando embaixador em
Washington. Em 1966, a lei 5110 estabeleceu
que a comemoração de Ação de Graças se
daria na quarta quinta-feira de novembro. Esta
data é comemorada por muitas famílias de
origem americana, igrejas cristãs,
universidades confessionais entre outras.
Costumeiramente, nossa Igreja se reúne, na
quarta quinta-feirta do mês de novembro para
prestar um 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: próxima quinta-feira, dia 23/11
às 19h30min.
Não deixe passar esta oprtunidade, de juntos
rendermos graças ao Criador e Mantenedor de
nossas vidas, reconhecendo assim, que tudo
vem de suas dadivosas mãos.
Solicitamos aos irmãos que participem conosco
da confraternização que teremos no salão João
Calvino, após o nosso momento de culto,
trazendo um prato de salgado ou doces, frutas e
demais quitutes que possam contribuir para
este nosso momento de confraternização.
Recomenda-nos o apóstolo Paulo: “Em tudo,
dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco”. 1 Ts 5.18
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o
povo que Ele escolheu para sua herança."
Salmo 33:12
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Célia Paiva
Rua Estados Unidos, 127/401 - Sion
Tel.: 3284-5906
Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas 15/302 - Carmo
Tel.: 3281-5119

Hoje, o departamento Priscila terá sua
reunião departamental às 17h na sala da SAF.
Compareça você mãe, esposa, mulher que
trabalha durante a semana. Esse é um
departamento que se reúne aos domingos e
você será sempre bem vinda.

Próximo Domingo
Equipe 1:
Rizza Rodrigues Caldeira
Rua Crispim, 155 - Pirajá
Tel.: 3436-5405

Hoje comemoramos o dia da Bandeira. Que
possamos, como cristãos, orar por nossa
Pátria que passa por um momento difícil, mas
sabemos que Deus está no controle de tudo.

Equipe 2:
Marina Avila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 Sion
Tel.: 3261-6074

No próximo dia 22 teremos as reuniões
departamentais:
Departamento Noeme com departamento
Terezinha Lara na casa da sócia Mirian.

ESCOLA ITINERANTE

Departamento Rosa Ziller na casa da sócia
Rosane.
Departamento Rute na casa da sócia Vilma.

Visita da Escola Itinerante na casa de nossa
querida irmã D. Anita Borja.
Bênção do SENHOR!
Louvamos a Deus por este precioso ministério
que tanto abençoa os idosos de nossa Igreja,
já impossibilitados de comparecer ao Templo.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Natanias, João, Éder Mello, Carlos
Galvão, José Maria, Thiago Bryan, Sérgio
Maciel, Valter Lopes
Segunda-feira: João Marcus, Thiago Bryan
Quinta-feira: Paulo Cassete, Tiago Müzel
Sexta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Rodrigo Pitta, Rubem Pacheco
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CORAL NA SANTA CASA
A PRÁTICA DO AMOR

BAZAR PARA O CRC
FAZER O BEM FAZ BEM
Nossa irmã Valdete
está organizando
um bazar de roupas
e calçados para
crianças e adultos.

Costumamos ser mais
sensíveis às necessidades dos outros por
ocasião das comemorações que envolvem
o nascimento de Jesus.
O sentimento de
compaixão se aflora em
nós e o desejo de partilhar
a alegria do Natal nos leva
a querer fazer o bem e a anunciar que Jesus
veio inaugurar um tempo singular, por meio do
qual as barreiras religiosas e sociais foram
rompidas, abrindo-nos um novo e vivo caminho
de amor incondicional e de comunhão fraterna
em Cristo Jesus.
Tomados por estes sentimentos, o Coral da
Igreja decidiu promover uma campanha para
arrecadar produtos de higiene pessoal
(sabonete, creme dental, escova de dentes,
desodorante sem perfume, hidratante, etc.),
para serem distribuídos aos pacientes do
andar onde o Coral visitará na Santa Casa, por
ocasião do culto natalino, no 2º domingo de
dezembro, dia 10/12.
Convidamos a todos os membros da Igreja a
participarem conosco desta campanha, como
forma de gratidão a Deus pelo muito que Ele
nos tem proporcionado.
Que nossa contribuição possa minimizar,
mesmo que com algo tão pequeno, o
sofrimento daqueles que buscam tratamento
médico hospitalar, alguns provenientes de
regiões extremamente pobres do interior do
Estado.
Nossa oferta será substancial à medida em
que nossos corações forem generosos...
Os produtos poderão ser entregues, durante a
semana, à Cristine, na secretaria do gabinete
pastoral ou aos domingos a um dos diáconos.
Desde já, agradecemos aos irmãos que
atenderem ao nosso pedido.
Seja o Senhor servido em nos abençoar!
Diretoria do Coral da Igreja
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As doações poderão ser entregues aos
domingos e também na quinta-feira à tarde na
casa ao lado da Igreja.
Contato de nossa irmã:
99679-2880
98860-3407

CULTO PELO BEBÊ
Data: 02/12/2017
Hora:16h - Salão Social da Igreja
Responsável: Miriam – Tel: 3646-0296
E-mail: miriangherardi@hotmail.com
Confirme presença com Cristine ou Ivna.
Envie foto.

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.

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento de nossa irmã
Vera Terezinha Santoro Francisco, aos 89
anos. D. Vera faleceu no feriado de quartafeira, 15/11. Nossa irmã recebia assistência de
nossa Escola Dominical Itinerante.
À toda a família enlutada expressamos nossos
sinceros sentimentos de pesar e rogamos ao
Pai Eterno o consolo de seu Santo Espírito.
Esteve conduzindo o culto fúnebre o Rev.
Rogério Bussinger.

GRATIDÃO – 60 ANOS DE CASAMENTO DO PB. JAIR ROCHA E D. GLÁUCIA
BODAS DE DIAMANTE!
“Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o
leito sem mácula; porque Deus julgará os impuros e
adúlteros”. Hb 13.4
No domingo passado, tivemos no culto matutino um momento
de gratidão a Deus pelas Bodas de Diamante do querido casal
Pb. Jair Rocha e D. Gláucia. Parabenizamos a família querida e
o casal muito amado por todos nós.
Diante de tão maravilhoso testemunho de vida conjugal que
subsiste em meio às intempéries da vida, devemos como
Igreja, refletir sobre os fundamentos de um Casamento bemaventurado!
1- Co-igualdade - Homem e mulher, iguais em essência; diferentes quanto a papéis.
Diz Matew Henry: A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão; não de sua cabeça para
governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisada por ele; mas de seu lado, para ser igual a ele,
debaixo de seu braço para ser protegida por ele, e perto de seu coração para ser amada por ele.
2- Fidelidade - O mundo não acredita mais na fidelidade. Todavia, um casamento alicerçado neste
princípio tem muito mais possibilidades de subsistir diante das pressões do dia a dia. A fidelidade é
uma atitude “sine qua non”, (indispensável), para que se tenha um casamento feliz e bem sucedido.
3- Verdade - A verdade deve sempre prevalecer independente do conflito em questão. Aonde existe
verdade, existe confiança, e aonde existe confiança não existe possibilidade de incoerências e
“achismos”. “A Verdade é sempre forte, não importa quão fraca pareça, e a falsidade é sempre fraca,
não importa o quão forte pareça.” (Phillips Brooks)
4- Amor - 1 Co 13-4-7. “O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não
se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se
exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade;
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.
5- Aliança - O que faz o casamento uma instituição duradoura, não são os bens que possuímos, as
boas relações que desenvolvemos, ou tão somente o amor que temos um pelo outro. O que sustenta
o matrimônio é a aliança que fazemos um com outro diante de Deus.
6-Compreensão e determinação - Existem dois fatores que comumente agem de forma implacável
e persistente sobre o casamento nos dias de hoje: a) A incompreensão entre os cônjuges. Duas
pessoas que se amam têm que desenvolver a habilidade de compreender uma à outra. Isto é,
desenvolver uma atitude compreensiva e madura para com as fraquezas de seu cônjuge, não
intencionando mudá-lo(a), a não ser de práticas pecaminosas, é claro, com críticas ou insinuações
maldosas. b) O casamento é um ajustamento contínuo. Falta de determinação de se permanecer
casado. O casamento se mantém não pelo amor somente, mas, sobretudo pela aliança feita pelo
casal diante Deus.
7-Ter Jesus como âncora e socorro - Com certeza os conflitos virão, e ainda que nós
desenvolvamos todos os princípios citados, sem Jesus, estamos fadados ao fracasso, mas com Ele,
somos mais do que vencedores.
Valorize o cônjuge que Deus colocou ao seu lado. Saiba que ele está do seu lado para te auxiliar na
caminhada dura da vida. Lembre-se: “O casamento é temporário” – John Piper. Ele pode durar 60,
70, 80 anos ou mais, porém, quando o SENHOR chamar um dos cônjuges ele irá passar. No céu não
se casam nem se dão em casamento. Ele é para essa vida, portanto, valorize-o.
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PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal,
entendemos ser ela também culto a Deus. Por
meio da pontualidade evidenciamos
compromisso com o SENHOR.
A pontualidade faz parte da boa mordomia do
tempo.
Não estamos limitados ou presos à cultura do
atraso, pelo contrário, como filhos de Deus,
somos exortados a não nos conformarmos
com este mundo, Rm 12. Isto, também se
aplica ao uso que fazemos do tempo. Ser
pontual não é ser escravo do relógio, mas sim,
evidenciar compromisso com Deus no serviço
da casa do SENHOR.
Procure chegar antes dos horários dos cultos.
Utilize dos minutos que antecedem ao culto
para se preparar em oração, para então, no
momento deste serviço santo, dedicar-se a
Deus tendo já se preparado antecipadamente.

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E
PATRIMÔNIO “AS OBRAS CONTINUAM”
“Não andeis ansiosos de
coisa alguma; em tudo,
porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e
pela súplica, com ações
de graças.” Filpenses 4.6
De fato, temos sempre
motivos para rendermos graças a Deus. No
mês passado entregamos à Igreja o novo
Banheiro Masculino e já estamos adiantados
no assentamento do novo piso do Salão João
Calvino. Também no mês passado obtivemos o
“habite-se” para os imóveis da sede da Igreja,
prédios do Templo e de Educação Religiosa.
Temos ainda muitos desafios diante de nós,
mas em todas as coisas, por Sua graça e
misericórdia, Deus nos tem conduzido, de
forma que vamos avançando na restauração
do patrimônio de Sua e nossa Igreja.
Somos gratos a Deus pela vida dos irmãos que
têm orado e também contribuído para a
realização destas obras. À Deus toda a glória!
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VOCÊ TEM SIDO UM BOM MORDOMO?
Mordomia é o cuidado e a administração
daquilo que pertence a outro.
Embora sempre falemos sobre as coisas como
"nossas", a realidade é que tudo que temos, e
tudo que somos, pertence a outro, sabemos
que esse outro é o Criador e Mantenedor de
todas as coisas, o Senhor Deus.
Como afirmou o apóstolo Paulo: "Que tens tu
que não tenhas recebido?" (1 Co 4.7).
Portanto, foi de Deus que recebemos nossa
vida e tudo que há nela; e somos responsáveis
por isso.
Temporariamente, ou seja, até que Deus exija
a prestação de contas de todos nós, somos
mordomos, portanto, administramos.
Embora a mordomia seja frequentemente
associada ao dinheiro, sabemos que ela inclui
inúmeras coisas, inclusive o nosso tempo.
A disciplina da mordomia bíblica nos chama a
usar todas essas “coisas” da maneira como o
Senhor quer, a empregá-las para a sua glória.
No entanto, ninguém pode ser um mordomo no
sentido bíblico se, antes disso, não entender o
evangelho, não entender a história do que
Deus realizou por meio da vida e da morte de
Jesus Cristo, se submetendo ao seu senhorio.
A pergunta acima deve ser avaliada
criteriosamente por todos nós! Afinal, como
temos exercido a mordomia?
Não nos esqueçamos de que prestaremos
contas ao Senhor, dono de tudo e de todos!

OREMOS PELAS FAMÍLIAS ENLUTADAS
Conforme anunciado no domingo passado,
devemos orar em favor das famílias de nossos
irmãos Pb. Ilton que perdeu sua sobrinha
Meire, D. Nilza Werner que perdeu seu irmão
Alvan, em favor de D. Leila Gibram que perdeu
seu irmão José Gibram Neto e pela família de
nossa irmã Vera Terezinha.
Que o Poderoso Deus console os irmãos
enlutados e que a bendita esperança reanime
os corações dos familiares nesta hora de dor.

PROFISSÃO DE FÉ – FILHOS DO PACTO
Louvamos a Deus por este precioso curso que visa o preparo de nossos filhos para este tão
importante passo na caminhada cristã. Temos presenciado em nossa Igreja várias profissões de fé
de nossas crianças e juvenis.
Nossa Igreja tem procurado conscientizar os pais de que eles são os agentes primários na
educação de seus filhos e também no preparo deles para este momento, sendo é claro,
acompanhados pela Igreja.
Neste domingo teremos a alegria de receber pela pública profissão de fé os juvenis Davi e Samuel
Lehman, filhos de nossos queridos irmãos Diác. Marco Túlio e Emmanuelle.
Eles fizeram o curso Filhos do Pacto e estão fazendo também a Classe de Catecúmenos, onde têm
estudado os ricos ensinamentos das Doutrinas basilares da Fé Cristã.
Que o SENHOR continue abençoando estes nossos queridos nesta nova etapa de suas vidas,
tendo sempre em mente que o sentimento de dependência do SENHOR é o que nos torna aptos de
carregarmos o nome de “seguidor de Cristo”.

SEM. VANDERSON E ESPOSA WANESSA
O Conselho de nossa Igreja convidou o Sem. Vanderson
Scherre e sua esposa Wanessa para estar à frente do
trabalho com nossas crianças e juvenis no ano de 2018.
Vanderson cursará em 2018 seu último ano no Seminário.
Possui experiência no trabalho com os pequeninos tendo já
passado pelo IBEL (Instituto Bíblico Eduardo Lane) em
Patrocínio.
Neste domingo, apresentaremos o casal para a Igreja.
Oremos para que Deus abençoe os queridos irmãos em
nosso meio.

INTERCESSÕES
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fora sua própria. Diz Tiago:
"Orai uns pelos outros" (5.16).
Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou pela libertação do seu povo do cativeiro;
Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez especial intercessão por Pedro;
Paulo é exemplo de constante intercessão. Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da
intercessão. Continuemos as nossas intercessões em favor de nossos amados irmãos enfermos,
idosos, em recuperação de sua saúde.
Lembremos sempre das recomendações da Palavra de Deus através do apóstolo Paulo:
“Orai sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por nós..., em tudo, porém, sejam conhecidas, diante
de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças”.
Na intercessão, apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos nossos irmãos. Ao
fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor de Deus pelo nosso próximo. Não devemos nos
esquecer de que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão.
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

19/11
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson – Servindo a IP Metropolitana

Emmanuelle César Lehman Figueiredo

20/11
Dalva Mendes Ferreira de Moraes
Nilson Ussem

21/11
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
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!

Ana Clara Morais Teixeira Fonseca
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

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min
Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h
Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901)
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24/11
Daniel Rocha
Marcos Vieira de Souza

25/11
Beatrice Terenzi de Oliveira Santos
Letícia Nolasco Villa Lobos Mota
Miriam Costa Medeiros dos Santos
Nei Ovídio dos Santos Lopes

