Domingo,
21 de agosto de 2016

FUNDAMENTOS DA NOSSA FÉ!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Declaração de Cambridge
A Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo
Horizonte completa nesta
semana, mais precisamente na próxima sexta-feira,
26/08, 104 anos de existência! Somos herdeiros da
Reforma Protestante do século XVI.
Enquanto Martinho Lutero, usado por Deus, enfrentou o
poder das autoridades militares, civis e especialmente
eclesiásticas da Igreja de Roma, em solo Alemão, João
Calvino travou a mesma luta na França e na Suíça.
Como Igreja Presbiteriana, teologicamente falando,
somos uma Igreja Calvinista. Do ponto de vista
eclesiológico incluindo o governo, somos herdeiros do
pensamento de John Knox – considerado o pai do
presbiterianismo.
A doutrina de nossa Igreja, fundamentada nas
Escrituras, pode ser resumida nos cinco pontos do
Calvinismo, chamados de “Os Cinco Solas”, a saber:
1. SOLA SCRIPTURA - Somente a Escritura!
Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja.
Nossa única regra de fé e prática. A Escritura deve nos
levar além de nossas necessidades percebidas, para
nossas necessidades reais, e libertar-nos do hábito de
nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês,
promessas e prioridades da cultura massificada. É só à
luz da verdade de Deus que nós nos entendemos
corretamente e abrimos os olhos para a provisão de
Deus para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa
ser ensinada e pregada na igreja.
Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seu
ensino, não a expressão de opinião ou de ideias da
época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que
Deus nos tem dado. A obra do Espírito Santo na
experiência pessoal não pode ser desvinculada da
Escritura. O Espírito não fala em formas que
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independem da Escritura. À parte da Escritura, nunca
teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A
Palavra bíblica, e não a experiência espiritual é o teste
da verdade.
Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de
revelação divina escrita, única para constranger a
consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é
necessário para nossa salvação do pecado, e é o
padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser
avaliado. Negamos tudo aquilo que contradiz a
Escritura.
2. SOLO CHRISTUS – Somente Cristo!
À medida que a fé evangélica se secularizou, seus
interesses se confundiram com os da cultura. O
resultado é uma perda de valores absolutos, um
individualismo permissivo, a substituição do
arrependimento pela recuperação, da verdade pela
intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo
acaso e da esperança duradoura pela gratificação
imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de
nossa visão.
Reafirmamos que nossa salvação é realizada
unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua
vida sem pecado e sua expiação, por si só, são
suficientes para nossa justificação e reconciliação com o
Pai.
Negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a
obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada
e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada.
3. SOLA GRATIA – Somente a Graça!
A Confiança desmerecida na capacidade humana é um
produto da natureza humana decaída. Esta falsa
confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o
evangelho da autoestima, até o evangelho da saúde e
da prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o
evangelho num produto vendável e os pecadores em

consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como
verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz
calar a doutrina da justificação, a despeito dos
compromissos oficiais de nossas igrejas. A graça de
Deus em Cristo não só é necessária, como é a única
causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres
humanos nascem espiritualmente mortos e nem
mesmo são capazes de cooperar com a graça
regeneradora.
Reafirmamos que na salvação somos resgatados da
ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra
sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo,
soltando-nos de nossa servidão ao pecado e
erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual.
Negamos que a salvação seja em qualquer sentido
obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias
humanas, por si só, não podem realizar essa
transformação. A fé não é produzida pela nossa
natureza não-regenerada.
4. SOLA FIDE – Somente a Fé!
A justificação é tão somente pela graça, somente por
intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Este é
o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. É um
artigo muitas vezes ignorado, distorcido, ou por vezes
até negado por líderes, estudiosos e pastores que
professam ser evangélicos. Embora a natureza
humana decaída sempre tenha recuado de professar
sua necessidade da justiça imputada de Cristo, a
modernidade alimenta as chamas desse
descontentamento com o Evangelho bíblico.
Não existe evangelho a não ser o da substituição de
Cristo em nosso lugar, pelo qual Deus lhe imputou o
nosso pecado e nos imputou a sua justiça. Por ele ter
levado sobre si a punição de nossa culpa, nós agora
andamos na sua graça como aqueles que são para
sempre perdoados, aceitos e adotados como filhos de
Deus. Não há base para nossa aceitação diante de
Deus a não ser na obra salvífica de Cristo. A base não
é nosso patriotismo, devoção à igreja, ou probidade
moral. O evangelho declara o que Deus fez por nós em
Cristo e não o que nós podemos fazer para alcançar
Deus. Creia! Ele fez por nós!
Reafirmamos que a justificação é somente pela graça,
mediante a fé, somente por causa de Cristo. Na
justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o
único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de

Deus. Negamos que a justificação se baseie em
qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou que
uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue
ou condene sola fide, possa ser reconhecida como
igreja legítima.
5. SOLI DEO GLORIA – Glória Somente a Deus!
Onde quer que, na igreja, se tenha perdido a
autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado
de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé
pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos
interesses substituíram os de Deus e nós estamos
fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da
centralidade de Deus na vida de muitas igrejas de hoje
é comum e lamentável. É essa perda que nos permite
transformar o culto em entretenimento, a pregação do
evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom
em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido.
Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm
significando muito pouco para nós e têm um peso
irrelevante sobre nós.
Deus não existe para satisfazer as ambições humanas,
os desejos, os apetites de consumo, ou nossos
interesses espirituais particulares. Precisamos nos
focalizar em Deus em nossa adoração, e não em
satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é
soberano no culto, não nós. Nosso foco precisa estar
centrado no reino de Deus, não em nossos próprios
impérios, popularidade ou êxito.
Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e
realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e
devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa
vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade
de Deus, e para sua glória somente. Negamos que,
apropriadamente glorificamos a Deus, se nosso culto
for confundido com entretenimento, se negligenciarmos
ou a Lei ou o Evangelho em nossa pregação, ou se
permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima
e a auto realização se tornem opções alternativas ao
evangelho.
Que possamos, como Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, reafirmar nossa fé dia a dia.
Continuemos firmes, inabaláveis e sempre abundantes
na obra do SENHOR, sabendo que, no SENHOR,
nosso labor não será em vão, 1 Co 15.58. Que
proclamemos em alto e bom som, JESUS é a Razão
de nossa História.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Entao tomou Samuel a pedra e a pôs entre Mizpá
e Sem, e chamou-lhe Ebenézer; e disse: Até aqui
nos ajudou o Senhor”. 1 Samuel 7.12
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 23/08 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba – 3225.5875
Participe você também dessa rica oportunidade que
Deus nos tem dado para orarmos por nossas vidas,
pelos irmãos, pela igreja, pelos enfermos,
enlutados, sociedades internas.
Temos a certeza de que você experimentará o agir
de Deus sobre a sua vida e de sua família.
Participe!
Culto em Ação de Graças 104º Aniversário da
SAF:
Dia 24/08 - quarta feira às14h30min - Culto em
Ação de Graças pelos 104 anos da SAF.
Convidamos toda a Igreja para estarmos juntos
neste momento especial. Venha participar desse
momento único de nossa SAF.

UPA – UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES
Convocação - Reunião Plenária da UPA
A presidente da União Presbiteriana de
Adolescentes da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, Rayssa Pacheco, convoca a
sociedade para a sua reunião plenária, a realizar-se
hoje, às 17h, em primeira convocação, havendo
quorum, ou em não havendo quorum, às 17h30min
com qualquer número de sócios.
Esperamos por todos na sala de reuniões, 3º andar.
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UMP – UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA
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 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.
ESTUDO BÍBLICO
Nosso próximo estudo bíblico será dia 03/09,
sábado, local a ser definido.
Na oportunidade estudaremos os capítulos 3 e 4
do livro "Por que amamos a igreja'' de Kevin de
Young & Ted Kluck. Pedimos a todos que leiam
esses capítulos.
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.

MINISTÉRIO DE CASAIS – 7 DE SETEMBRO - ACAMPAMENTO EBENÉZER!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de casais reiniciará suas atividades no
segundo semestre, com um Encontro de Famílias no
Acampamento de nossa Igreja no feriado 7 de
setembro.
Este feriado cairá numa quarta-feira, o que
certamente facilitará nosso encontro.
Coloque em sua agenda e ore em favor desta
programação!

FILHOS DO PACTO
PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ
Louvamos a Deus por este precioso curso que visa o
preparo de nossos filhos para este tão importante
passo na caminhada cristã. Temos presenciado
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
espiritual de seus filhos e também no preparo deles
para este momento, sendo é claro, acompanhado
pela Igreja.

SERMÕES DOMINICAIS:
SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS
O Rev. Edson tem pregado uma série de sermões
nesta impressionante carta.
Estamos na série sobre “Relacionamentos
Familiares”, Ef 5.22 a 6.1-4. Paulo trabalha neste
texto a conduta cristã nos relacionamentos: marido /
mulher, pais / filhos. Oremos e participemos!

Hoje, por ocasião do culto matutino, teremos a
profissão de fé de nosso querido Gabriel Galante
Boson, filho de nossos irmãos Fernando e Cristiana.
Gabriel fez o curso Filhos do Pacto, acompanhado
pelo Sem. Bruno, e se apresenta à igreja para
professar sua fé em Jesus Cristo.
Que o SENHOR continue abençoando o Gabriel,
agora nesta nova etapa de sua vida, tendo sempre
em mente que o sentimento de dependência do
SENHOR é o que nos torna aptos de carregarmos o
nome de “seguidores de Cristo”.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme, Nei
Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: Natanias
Sexta-feira: Sérgio Maciel

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.
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QUER SE TORNAR MEMBRO DA PRIMEIRA
IGREJA? MATRICULE-SE NA CLASSE DE
CATECÚMENOS!
Classe de Catecúmenos é o nome adotado pela
Igreja Presbiteriana do Brasil à classe que deseja
unir-se formalmente a ela, mediante a profissão de
fé, instruindo sobre a Bíblia, as doutrinas e a vida
cristã.
Catecúmenos (latim) quer dizer “noviço”. Aquele
que é instruído de viva voz. Agostinho dizia que
todos nós somos catecúmenos, pois, não
conhecemos todos os desígnios de Deus.
Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja
se tornar membro comungante dela, seu lugar é
nesta classe!
Lembramos a todos que esta classe visa não
somente a preparação para a pública profissão de
fé, mas também a instrução daqueles que desejam
se tornar membros de nossa Igreja. Nesta classe,
você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem
desde a Reforma Protestante do século XVI, sua
forma de governo, suas convicções doutrinárias,
enfim, sua identidade como Igreja de Cristo.

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.

Não desejamos em absoluto, que ninguém busque
a membresia de uma Igreja local por coerção de
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo
prover meios de preparação. Eis o meio de preparo
oferecido a todos!
As aulas do segundo semestre tiveram início
domingo passado, 14/08, no horário da Escola
Dominical, 9h. Se você deseja participar conosco,
se dirija à sala 301 – 3º andar. Não é necessário
inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e
você será matriculado.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro Francisco
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055
Equipe 2:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291-8837
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CORAIS DA IGREJA
“Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo”. Sl 92.1

Corista: Lembre-se de seu compromisso! "Os
cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus
lugares, segundo o mandado de Davi, e de
Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente do rei,
como também os porteiros, a cada porta". 2
Crônicas 35.15a
Coral Infanto-Juvenil
Ensaio hoje pontualmente às 17h. Contamos
com a pontualidade e presença de todos, pois,
nossa participação nas comemorações do
Aniversário da Igreja será no próximo domingo
pela manhã e à noite. Portanto, vamos aos
ensaios: Hoje: 21/08 - Ensaio – 17h.
Terça - 23/08 - Ensaio - De 20h às 22h.
Sábado - 27/08 - Ensaio - De 17h às 18h30min
Domingo – Cantamos pela manhã e à noite. O
horário do ensaio será avisado.
Mais uma vez contamos com a colaboração dos
pais nesta empreitada.
Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do
coro conosco!
Coral Feminino
Ensaios às terças-feiras, às 20h. O coral feminino

gentilmente neste mês de agosto cedeu seu
horário ao Grande Coro que está se preparando
para o aniversário de nossa Igreja.
Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min,
após o Culto Doutrinário. Corista, faça um
esforço, chegue mais cedo e venha para o Culto
das 19h30min.
Coral de Adultos
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos
domingos às 16h50min.
Grande Coro – Aniversário da Igreja!
Atenção para nossa agenda de ensaios nesta
semana!
Terça-feira, 23/08, às 20h
Quinta-feira, 25/08, às 20h30min
Sábado, 27/08, às 17h com Orquestra
Domingo, 28/08 – 9h30min - Preparação no
Templo – 10h20min Culto
17h – Preparação no Templo – 19h – Culto e
Orquestra
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PRINCÍPIOS DE LITURGIA - CAPÍTULO II - O
TEMPLO
Art.5º - O templo é a Casa de Deus dedicada
exclusivamente ao culto. É a Casa de Oração
para todas as gentes, segundo define nosso
Senhor Jesus Cristo.
Parágrafo Único – Importa que o Templo ou

CHEGOU A SEMANA DE
ANIVERSÁRIO DE NOSSA
PRIMEIRA IGREJA!
Depois de ampla divulgação chegamos
à semana de aniversário de nossa
querida Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte!
Receberemos como Preletor para as
celebrações especiais o Rev. Leandro
Lima. Tome nota e participe conosco!

salão de cultos seja usado exclusivamente
para esse fim, salvo casos especiais, a juízo
do Conselho.
Art.6º - A construção do Templo deve obedecer
a estilo religioso, adaptado ao culto evangélico,
em que predominem linhas austeras e
singelas.

Sexta-feira, 26 de agosto:
19h30min – Culto Solene
Sábado, 27 de agosto:
19h30min - Culto Solene
Próximo Domingo, 28 de agosto:
10h20min - Culto Matutino
Grande Coral
19 horas - Culto Vespertino
Grande Coral com Orquestra
Venham participar conosco!
Convidem amigos e lembrem-se de
que este é também um momento de
evangelização.
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LIVRARIA - PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO!
NÃO PERCA. CHEGARAM!
O Rev. Leandro Lima, Doutor em Literatura
Apocalíptica, Preletor do aniversário de nossa
Igreja, lançará seu mais novo livro sobre o tema,
em Minas Gerais, por ocasião de sua
participação nas celebrações do 104º Aniversário
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte.
Uma ótima oportunidade de aumentar seus
conhecimentos sobre um tema muitas vezes
esquecido em nossos dias, mas motivo de
grande expectativa e esperança para o crente: a
volta do Senhor Jesus!
Os exemplares já estão disponíveis na Livraria
da nossa Igreja!
Preço promocional para os primeiros 50
(cinquenta) exemplares: R$30,00 (trinta reais)

Hoje:
Adriana Hernandez Ferro Cali
Bárbara Valadão Dohler
Ecymo Fernandes
Dia 22/08:
Aline Boy Paiva
Hudson Rocha
João Victor da Silva Lenza
Lucas Porto de Oliveira
Dia 23/08:
Eleuze Joana Lino Campos Pires
Maria Renata Silva Furtado
Martha Francisca de Oliveira
Dia 24/08:
Henrique Machado Silva
Dia 25/08:
Helena Bernardes Falcão
Jéssica Furtado Ribeiro
Lírian Alves Gomes de Oliveira
Zita Carvalho Batista
Dia 26/08:
Azeneth Dutra Tostes
Doralúcia Cioglia Brasil Cassete
Laís França Baumgratz
Dia 27/08:
Clara Morato Faria Melo
Helena Serra Morais Machado Cornélio

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

www.primeiraipbh.com.br
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