Domingo,
01 de janeiro de 2017

ANO NOVO
RECAPITULAÇÃO E PROSPECTIVA!
Rev. Edson Costa Silva
Qual a implicação em virarmos o calendário? O que
muda? Uma coisa é certa, vamos envelhecendo,
ficamos mais experientes, não é mesmo? Você já
parou para pensar que se Deus permitir que
possamos viver mais um ano, Ele estará nos
presenteando com mais de 525 mil minutos, 8.700
horas e mais de 360 dias? Chamamos isso de
"tempo".

Mas o que é o tempo? Esta pergunta tem intrigado
estudiosos, matemáticos, físicos, catedráticos,
filósofos e curiosos ao longo da história da
humanidade. De certa forma podemos definir e
afirmar que o tempo é: "A duração dos fatos. Aquilo
que determina os momentos, os períodos, as épocas,
as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc, etc".

Você já parou para pensar que o tempo é Inelástico –
Não aumenta nem diminui. Indispensável –
Necessário para que aconteçam as coisas.
Irreversível – Não volta atrás. É interessante observar
que, no que diz respeito a nossa avaliação do tempo,
não podemos dizer: "não tenho tempo", pois, afinal,
ele é igual para todos. Quem decide como usá-lo
somos nós.

A isso chamamos de "Mordomia do Tempo". A palavra
mordomia vem do termo grego "oikonómos" (Casa –
Lei). Aquele que coloca Lei em sua casa. Assim, no
exercício da mordomia, decidimos e estabelecemos
prioridade. Decidimos não ter tempo para
determinadas coisas, como ter para outras.

Salomão no Eclesiastes nos diz que: "Tudo tem o seu
tempo determinado e há tempo para todo propósito
debaixo do céu". Ec 3. Podemos entender que o sábio
fala em Eclesiastes sobre o Deus todo Poderoso que
determina o tempo através de seus Decretos. Mas
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também fala de nossa responsabilidade em sermos
bons mordomos do tempo que Deus tem nos dado
para administrarmos.

Como foi 2016 para você? Você soube administrar o
tempo que Deus te deu? Como foi sua dedicação ao
exercício espiritual? Como foi a sua busca pela
santificação? Você cresceu em Graça e no
Conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo?

Neste ano que se finda, será que nós, abandonamos
pecados de estimação? Parece estranho, mais muitas
vezes para o nosso "mal espiritual", adestramos
pecados e permanecemos com eles como se os
mesmos fossem pecados de estimação. Sai um ano,
entra outro, e nós continuamos com eles.

É hora de mudar o calendário! Primeiro dia do ano!
Oportunidade de recapitulação e prospectiva, isto é,
olhar para trás e aprender com os erros e acertos,
mas não se esquecer de olhar para frente, ver além,
fixar os olhos em Cristo, autor e consumador da
nossa fé. Tempo de renovar a esperança!

Hora de lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo
aos filipenses no sentido de avançar para as coisas
que estão adiante. Hora de renovar nossas mentes e
esperanças. Hora de fortalecer nossa Fé, Fp 3.12-16.

Ao analisar a vida dos grandes servos do SENHOR,
no registro Sagrado da Santa Escritura, percebemos
que enquanto eles olharam para as circunstâncias da
vida, ficaram perplexos. Porém, ao olharem para o
SENHOR, cantaram de alegria, mesmo em meio às
lutas e adversidades. Um canto de alegria é o
resultado de quem espera pelo Senhor, Hc 3.17-19.

Adentremos ao novo ano, firmados na Rocha que é
CRISTO. Nele tudo subsiste, Nele habita a plenitude
de todas as coisas; Nele temos alicerçado nossa Fé;
Aliás, a Fé é dom do Pai; Ela independe das
circunstâncias, pois, ela é a expressão da confiança
no Deus da providência.

Façamos das palavras de Paulo aos Romanos nossas
palavras, sabedores de que os desígnios divinos são
inescrutáveis: Porque dele, e por meio dele, e para ele
são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém! Rm 11.36

Desejamos aos amados irmãos de nossa querida
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
companheiros desta bendita jornada da Fé, um Feliz
Ano Novo e que o Eterno Deus, Pai de Infinitas
misericórdias continue a derramar sobre nossas vidas,
suas dadivosas bênçãos.

JUNTA DIACONAL
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando Horácio,
Jessé Oliveira, Paulo Cassete, Rodrigo Pitta,
Rubem Pacheco

TEMPORADAS DE
ACAMPAMENTO

VERÃO – 2017
A temporada dos acampamentos
de verão está chegando.

Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Terça-feira: Frederico Porto
Quarta-feira: João
Quinta-feira: José Carlos
Sexta-feira: José L. Espeschit
Sábado: José Maria, Leandro Gomes

UCP (5 a 9 anos)
Data: 10 a 14 Jan
Preletor: Sem. Bruno Melo
Tema: Para a glória de Deus - Estudos no
Catecismo para Crianças Pequenas

UPJ (10 a 13 anos)
Data: 16 a 21 Jan
Preletor: Sem. Pb. Clemente Séllos
Tema: Eclesiastes

UPA – (14 a 18 anos)
Data: 23 a 28/01
Preletor: Rev. Raimundo Montenegro
Hoje (01/01/17) iniciaremos as inscrições para
os acampamentos. Para a UCP-UPJ você pode
procurar o Sem. Bruno. Para a UPA, procurar a
diretoria ou a secretaria da Igreja para fazer a
sua inscrição.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o
seu nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Isaias 9:6
Reunião de Oração:
Dia 03/01, terça feira às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Elane
A Diretoria da SAF deseja a todos que nos dias do
próximo ano possamos fazer de Jesus nosso melhor
amigo, pois Ele é o maior motivo da nossa existência.

Fim de Ano
Todo final de ano preocupam-me as superstições, a
quantidade de sugestões mirabolantes, de "simpatias"
para que o novo ano seja feliz.
E me vem à mente as palavras: "Os filhos de Israel
fizeram o que era mau perante o Senhor e se
esqueceram do Senhor seu Deus". (Jz 3,7)
Lembro-me também das palavras do Senhor em
Oséias 4,6: "O meu povo está sendo destruído, porque
lhe falta o conhecimento".
Por isso a necessidade e a urgência do que sempre
compartilho com as amadas irmãs da SAF sobre
nosso compromisso de testemunho e evangelização.

Graças a Deus que em Cristo nos chama para uma
novidade de vida. Em vez de roupa branca para o
réveillon... pular sete ondas... romãs... "Em todo
tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o
óleo sobre a tua cabeça". (Ec 9,8)
Bons propósitos são muito válidos: cuidar da
aparência e da saúde; fazer caminhadas; emagrecer;
deixar qualquer mau hábito... afinal, a vida é dom
precioso de Deus.
Mas, acima de tudo, seja este nosso propósito:
"Conheçamos e prossigamos em conhecer ao
Senhor; como a alva a sua vinda é certa..." (Os 6,3)
Tenhamos absoluta certeza de que "O vencedor será
assim vestido de vestiduras brancas e de modo
nenhum apagarei o seu nome do livro da vida; pelo
contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai
e diante de seus anjos". (Ap 3,5)
Que o Senhor nos abençoe.
Feliz ano novo! Recebam o abraço da SAF.
Simone Vilela Paes
Secretaria da SAF

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO – PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO
Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem
cessar”. No calendário de datas comemorativas da
Igreja Presbiteriana do Brasil, o ano novo começa com
a semana universal de oração. Para um maior
envolvimento de toda a Igreja nesta semana, estamos
promovendo a seguinte escala para a condução deste
momento em nossa igreja.

Quinta-feira, 05/01 – UPH
Responsabilidade do presidente Diác. Jessé de
Oliveira

Segunda-feira, 02/01 – Junta Diaconal
Responsabilidade do presidente da Junta.

Sábado, 07/01 – Conselho da Igreja
Responsabilidade do Vice-presidente Pb. Flávio
Gibram

Terça-feira, 03/01 – UCP-UPJ
Responsabilidade do Lic. Bruno Melo
Quarta-feira, 04/01 – UPA-UMP
Responsabilidade dos presidentes Lucas Andrade e
Hildemar Neto

4

Sexta-feira, 06/01 – SAF
Responsabilidade da presidente Maria de Fátima Melo
Costa

As reuniões acontecerão sempre às 19h30min.
Participemos com alegria deste privilégio tão precioso,
a oração, deixado pelo SENHOR para o nosso
crescimento espiritual. “E perseveravam..., na
oração”. At 2.42

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN

Intercessões!

Todas as quintas-feiras, às 19h30min.
Venha louvar a Deus, estudar a Santa Palavra e
crescer em graça e no conhecimento de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Calendário de
Leitura Bíblica Anual
Disse Jesus: “Examinai as Escrituras, porque
julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas
que testificam de mim”. Jo 5.39.

Como de costume, distribuímos ao final do ano, o
calendário de leitura bíblica anual.
Nossos irmãos Pb. Cassiano e D. Martha oferecem
com muito amor e desejo de que todos se apliquem
à leitura da Santa Palavra.
Os calendários estão à porta da Igreja. Não deixe
de levar e exercitar!

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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NOTA DE FALECIMENTO
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações”. “Sl 46.1;
Comunicamos com pesar, o falecimento de Ianny Martins, aos 86 anos. Irmã de nosso querido irmão Idail Martins,
nossa irmã Ianny foi chamada à presença do SENHOR na última quarta-feira, 28/12, sendo o seu corpo velado em
Sete Lagoas e o sepultamento na quinta-feira no Cemitério do Bonfim.
À toda família enlutada, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da
vida, o consolo de seu Santo Espírito.

As Quatro Regras de Oração de João Calvino
Joel Beeke

Para o reformador João Calvino, a oração não podia ser realizada sem disciplina. Ele escreveu: “Se não fixarmos
certas horas do dia para a oração, ela escapará facilmente de nossa memória”. Ele prescreveu várias regras para
orientar os crentes quanto à oração.
1) Senso sincero de reverência.
Na oração, precisamos estar dispostos de coração e mente, como convém àqueles que entram em conversa com
Deus. Nossas orações devem brotar do “fundo de nosso coração”. Calvino recomendava uma mente e um coração
disciplinados, afirmando: “As únicas pessoas que se preparam devida e apropriadamente para orar são aquelas que
são movidas de tal maneira pela majestade que, livres dos cuidados e afeições terrenos, se aproximam da oração”.
2) Senso sincero de necessidade e arrependimento.
Temos de “orar com um senso sincero de carência e arrependimento”, mantendo “a disposição de um pedinte”. Calvino
não estava dizendo que os crentes devem orar em favor de cada capricho que surge em seu coração, e sim que devem
orar penitentemente, de acordo com a vontade de Deus, tendo em foco sua glória e anelando resposta, “com afeição
sincera, e, ao mesmo tempo, desejando obtê-la de Deus”.
3) Senso sincero de humildade e confiança em Deus.
A verdadeira oração exige que “abandonemos toda confiança em nós mesmos e supliquemos humildemente o perdão”,
confiando somente na misericórdia de Deus para recebermos bênçãos espirituais e temporais, lembrando sempre que
a menor gota de fé é mais poderosa do que a incredulidade. Qualquer outra maneira de nos aproximarmos de Deus
promoverá o orgulho, que será letal.
4) Senso sincero de esperança confiante.
A confiança de que nossas orações serão respondidas não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em
nós. Na vida dos crentes, a fé e a esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir “com fé, em nada
duvidando” (Tg 1.6). Isso significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por causa de Cristo e do pacto,
“pois o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sela o pacto que Deus estabeleceu conosco”. Assim, os crentes se
aproximam de Deus com ousadia e entusiasmo porque essa “confiança é necessária à verdadeira invocação… que se
torna a chave que nos abre a porta do reino dos céus”.
Calvino concluiu dizendo que “Cristo é o único caminho e o único acesso pelo qual temos permissão de ir a Deus”.
6
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Próximo domingo – Segundo domingo do mês 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”. 1 Co 11.23
“Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus
Cristo instituiu o sacramento de seu corpo e sangue,
chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua
igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança
perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, todos os
benefícios provenientes desse sacrifício para o seu
nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu
compromisso de cumprir todos os seus deveres para
com ele; e ser um vínculo e penhor de sua comunhão
com ele e uns com os outros, como membros do seu
corpo místico”.
(Confissão de Fé de Westminster, XXIX - 1)
Os textos bíblicos que tratam da Ceia e nos quais se
baseia a declaração acima são: Mt 26.26-29; Mc
14.22-25; Lc 22.17-20; 1Co 10.16-21; 11.17-34.
Os reformadores ensinaram que, enquanto o pão e o
vinho permanecem imutáveis, o Espírito eleva o
crente através da fé, para gozar da presença de
Cristo de um modo que é glorioso e real, ainda que
indescritível.
Todos eles insistiram no fato de, na Mesa de
Comunhão, darmos graças a Cristo pela obra da
expiação acabada e aceita.
A Ceia do Senhor tem uma referência passada à
morte de Jesus e tem uma referência presente à
nossa participação corporativa em Cristo, mediante a
fé. E tem uma referência futura pelo fato de ser uma
garantia da sua segunda vinda. Encoraja o fiel em
sua caminhada diária e em sua expectação.
Esse serviço de culto, no qual os cristãos recordam o
sofrimento que Cristo suportou por eles, é uma marca
distintiva da religião cristã por todo o mundo.
No próximo domingo, segundo domingo do mês,
estaremos ao derredor da mesa do SENHOR para
este solene sacramento.
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03/01
Wilton Cardoso
04/01
Dinorah Barros Costa
Marcia Jane Sarmento de Carvalho
Renata Cotta Machado
Santuza Eliana Vieira Barroso
Vera Terezinha Santoro Francisco
05/01
Domingos Sávio de Albuquerque Baêta
Felipe Marinho de Oliveira
João Lucas Nunes Ribeiro
06/01
Alaíde Maria de Andrade
Alex Sandro Alves
Cláudia Simone Vilela Paes Figueiredo
José Carlos Cardoso Maciel
Rubem Pacheco Santos Júnior
Wânia Cristina Costa Naves Fernandes
07/01
Rachel Brigagão do Nascimento Nogueira
Rejane Wagner Protzner Silero

