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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 02 DE JUNHO DE 2019
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MENSAGEM PASTORAL

A BÊNÇÃO DA SANTIFICAÇÃO
Ao estudarmos as doutrinas da
justificação e da santificação,
percebemos que existe uma relação
inseparável entre desejar estar com
Cristo no céu após a morte e desejar
parecer-se mais com Cristo nesta vida
aqui na terra. A Escritura nos diz que
todos aqueles que têm verdadeiramente a esperança de se tornarem
como Cristo no corpo e na alma, quando
Cristo voltar, mostram ter essa
esperança esforçando-se para
começar, já nesta vida, a se purificarem
assim como Cristo é puro (1Jo 3.3).
Isso significa que todos aqueles que
foram justificados e têm a esperança
cristã, anseiam experimentar mais e
mais da graciosa obra divina da
santificação.
A santificação é a obra salvífica pela
qual Deus livra Seu povo da corrupção e
do domínio do pecado num processo
pelo qual Ele nos torna mais
semelhantes à Cristo. A santificação
deve ser distinguida da justificação pois,
quando Deus nos justifica, Ele nos livra
da culpa do nosso pecado e nos declara
perfeitamente justos em Cristo, dandonos, graciosamente, o direito a todas as
bênçãos que o Senhor Jesus adquiriu
para nós por Seu sofrimento e morte.
Quando Deus nos santifica, Ele nos livra
do poder contaminador do nosso
pecado, fazendo com que recebamos e
experimentemos a vida celestial de
Cristo, de forma que mais e mais
deixemos o pecado, andemos no
Espírito, em obediência a Ele, e
desfrutemos da íntima comunhão com a
Trindade Santa.
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A verdade é que a santificação, assim
como a justificação, é obra de Deus do
princípio ao fim, embora em nossa
santificação sejamos cooperadores de
Deus. O Senhor ordenou de antemão
toda boa obra que realizaríamos (Ef
2.10) e faz com que, por Sua graça,
realizemos precisamente aquelas obras
que Ele determinou que faríamos. Ele
nos dá não somente o desejo de realizar
essas obras, mas também produz
dentro de nós a própria atividade, pois
“...Deus é o que opera em vós, tanto o
querer como o realizar, segundo a sua
boa vontade” (Fp 2.13). Quando nos
submetemos à direção do Espírito
Santo e experimentamos as bênçãos
dessa submissão, Deus, de forma
graciosa, nos faz agir conforme Ele
mesmo determinou. É nosso dever nos
submeter a essa obra de Deus e
enquanto fazemos isto, Cristo opera em
nós e através de nós.
Mas quando Deus santifica graciosamente Seu povo, Ele também está
começando neles a obra da glorificação.
Alguns podem ter a tendência de pensar
na glorificação como algo que não
começa até um crente morrer e ir para o
céu. Mas, na verdade, já começamos a
experimentar agora o ato da
glorificação, quando, libertados da
corrupção do pecado, começamos a
desfrutar a promessa de Deus de nos
conformar à imagem gloriosa de Seu
filho Jesus Cristo. Quando contemplamos a glória do Senhor na Palavra
dEle, começamos a ser transformados
nessa imagem gloriosa e
quanto mais Deus nos faz pensar,
falar e agir como Cristo, mais

irradiamos a imagem do nosso
Salvador. Essa é a obra da santificação
realizada pelo Espírito Santo, o Espírito
de Cristo, que habita em nosso coração
(2Co 3.18, Ef 2.22).
Sigamos a bendita instrução do
Apóstolo Paulo aos romanos: “Que
diremos, pois? Permaneceremos no
pecado, para que seja a graça mais
abundante? De modo nenhum! Como
viveremos ainda no pecado, nós os que
para ele morremos? Ou, porventura,
ignorais que todos nós que fomos
batizados em Cristo Jesus fomos
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Bem-aventurado o homem,
SENHOR, a quem tu repreendes, a
quem ensinas a tua lei. Pois o
SENHOR não há de rejeitar o seu
povo, nem desamparar a sua
herança.” (Salmo 94, versos 12 e 14)
Reunião de Oração
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável:
Rute
Relatora: Eliane
Irmãos queridos de nossa amada
Igreja, a SAF juntamente com o
Seminário Teológico Presbiteriano
Rev. Denoel Nicodemos Eller, está
montando um ambulatório para
atender aos Seminaristas. Estamos
arrecadando materiais de Primeiros
Socorros e se você puder ajudar,
deverá procurar uma sócia da SAF.
Toda ajuda será muito bem-vinda.
"Fazer o bem faz bem!!!"

batizados na sua morte? Fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo
batismo; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela
glória do Pai, assim também andemos
nós em novidade de vida” (Rm 6.1-4).
Fomos sepultados para o pecado com
Cristo, na sua morte, e fomos
ressuscitados com Ele para a vida. Por
isso vivamos em novidade de vida.
Louvado seja o SENHOR que nos
santifica. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel,
João, Natanias, José Maria, Thiago
Bryan e Marco Vince
Segunda-feira:Rubem Pacheco
Quinta-feira: Tiago Muzel
Sábado: Alysson Bomfá e Ariel

NASCEU BEATRIZ
HERANÇA DO SENHOR
Com alegria comunicamos à Igreja o
nascimento da netinha do Pb. Marcos
Vieira e Jacimar, Beatriz Grossi Cruz
de Souza, filhinha do Dr. Leonardo e
Renata.
Beatriz nasceu na última quinta-feira,
dia 30/05, pesando 3.100Kg e
medindo 46cm.
Parabenizamos a querida família!
“Herança do SENHOR são os filhos, o
fruto do ventre, seu galardão”
(Salmo 127, verso 3).
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ORDENAÇÃO E INVESTIDURA DOS OFICIAIS ELEITOS
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em obediência
ao art. 83, alínea "d", da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB),
que determina aos Conselhos das Igrejas locais a verificação da regularidade
do processo de eleição, bem como a idoneidade dos eleitos, registrou a Ata da
Assembleia Extraordinária de 26/05 último na Ata nº 1.799 do Conselho, para
os anais da história de nossa Igreja. Seguindo ainda o que preceitua o artigo 113
da CI-IPB que diz: “Eleito alguém que aceite o cargo e não havendo objeção do
Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que
serão realizadas perante a Igreja”, o Conselho designou a Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, e o próximo dia 09/06, por ocasião do Culto das
19h, para o atendimento às determinações daquele artigo de nossa
Constituição.
Já o artigo 114 da mesma Constituição diz: “Só poderá ser ordenado e instalado
quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja
Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe honra e
obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta constituição”. Uma
vez instruídos, restam aos eleitos fazer seu juramento de observância fiel à
doutrina, governo, disciplina e Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e
acima de tudo, submissão à Santa e Bendita Palavra de Deus. A Igreja por sua
vez, deverá se comprometer a tributar aos eleitos honra e obediência no
SENHOR.
Portanto, cumpridas as exigências constitucionais, convidamos a Igreja para
juntos participarmos deste momento de Ordenação e Investidura dos irmãos
eleitos, em Culto de louvor a Deus, no dia 09/06, às 19h.
Os irmãos eleitos são:
Presbítero: Hildemar Rodrigues Falcão Jr.
Diáconos: Armando Melillo Filho, Bruno Cabaleiro Cortizo Freire, César Vieira
dos Santos, Cláudio Murilo Viana Gomes, Emerson Rodrigues de Ávila, João
Ferreira Dias, José Luiz Espeschit de Castro Leite, Marco Antônio Vince Ribeiro,
Natanias Bertolini Bueno, Paulo Sérgio de Queiroz Cassete e Sérgio de Souza
Maciel.
Que Deus seja louvado em todos esses momentos.
SERMÕES EM TIAGO
Retornaremos à nossa exposição da riquíssima Carta de Tiago neste domingo.
Finalizaremos o estudo do Capítulo 1 estudando os versos 19 a 27. Lembre-se
de se preparar antecipadamente para ouvir a Palavra de Deus. Disse Jesus na
parábola do semeador que o nosso coração é como um solo, ele precisa estar
adubado, fértil para receber a santa semente. Oremos e participemos!
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

NOTA DE FALECIMENTO
“O Senhor o deu e o SENHOR o
tomou; bendito seja o nome do
Senhor”. (Livro de Jó, capítulo 1,
verso 21)

Hoje:
Equipe 1
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321-6731
Equipe 2
Rizza Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3436-5405
Dia 6 – Quinta Feira
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel.: 3451-6155 ou 98795-6155
(Andreia – filha)
Próximo domingo:
Equipe 1
Eny A., Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152
– Cruzeiro
Tel.: 3223-2065
Equipe 2
Marina A. Aguiar – Rua Assunção,
85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

Faleceu no último domingo, 26/05,
nossa querida irmã Lenyr Maia
Ferreira, aos 89 anos de idade.
Membro de nossa Primeira Igreja
desde 1948, D. Lenyr foi uma serva
que testemunhou de forma muito
eloquente do Evangelho de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Chamada à presença do SENHOR
nossa irmã descansa de suas lutas da
peregrinação, afinal, as primeiras
coisas passaram (Ap 21).
Seu corpo foi velado e sepultado no
Cemitério Parque da Colina, na
segunda-feira, 27/05, onde
realizamos um Culto Fúnebre,
conduzido por nossos Pastores Revs.
Edson e Rogério, contando com a
presença de outros irmãos de nossa
Igreja. Oremos em favor de D. Leir,
irmã de D. Lenyr e de toda a família
enlutada.

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”. (Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos
Coríntios, capítulo 11, verso 23)
No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa
do SENHOR para este solene sacramento.
CULTO PELO BEBÊ
Dia 08/06/2019
Local: Salão João Calvino - 16h
Traga seu bebê para participar
Contato: Mirian Gherardi 9 8648-3171
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GRATIDÃO
Queridos irmãos, nesse período de tribulações, agradecemos a todos vocês
pelas orações a nós dedicadas e pela vida do Márcio. O nosso Deus é Deus de
milagres e, por certo, ouviu as orações dos irmãos. Cremos que somente a
Igreja pode fazer algo que ninguém mais pode, transmitir graça. Somos muito
felizes em fazer parte do povo de Deus na Primeira Igreja. Somos um em Cristo!
Que Deus retribua o amor com que temos sido presenteados! Obrigado.
Elani, Enéas e família.
CIDADE REFÚGIO
A Cidade Refúgio é uma comunidade terapêutica que funciona como uma
escola de empreendedorismo social para pessoas em situação de rua. Desde
2008 ela se dedica a acolher, tratar e reinserir na sociedade pessoas entre 18 a
60 anos que vivem em situação de rua, com ou sem vício em álcool e/ou outras
drogas, desde que esteja em situação de vulnerabilidade social.
A Unidade Masculina encontra-se na região rural do município de Sabará e
atualmente atende a cerca de 120 homens, em um programa com duração de
seis meses, além de uma Unidade urbana que funciona como apoio social para
aqueles que estão iniciando seu processo de reinserção no mercado de trabalho
e na sociedade em geral. Esta Unidade conta com uma base de acolhimento e
triagem em Belo Horizonte, onde também funciona o Núcleo Administrativo.
Nossa Unidade Feminina se encontra provisoriamente fechada.
Os pilares de funcionamento da Cidade Refúgio são:
•Promoção de valores (Espiritualidade, discipulado, Seminários e Congressos)
•Promoção da autonomia (Palestras, alfabetização, leituras, atividades
motivacionais)
•Núcleo de cuidados com a saúde (Equipe técnica de saúde, incluindo
enfermagem, psicologia, serviço social, psiquiatra, dentista e outros)
•Qualificação e inclusão produtiva (Cursos de Apicultura, Gastronomia,
Edificações e Agronegócios)
Neste domingo, por ocasião do Culto Matutino, o Pr. Júlio Lacerda, Coordenador
da Cidade Refúgio, estará em nossa Igreja apresentando este projeto.
IPB NA TV - PROGRAMA VERDADE E VIDA
O Conselho de nossa Igreja, tendo recebido Ofício da APECOM a respeito
dessa ferramenta de evangelização com alcance mundial, decidiu enviar oferta
especial, mensal, para ajudar no sustento do programa de nossa denominação
junto à TV Bandeirantes. Os irmãos que desejarem, também podem enviar suas
ofertas para o mesmo fim. Para isso, acesse o endereço eletrônico
https://verdadeevida.org.br/ e torne-se um "Parceiro em Missão". Assista,
divulgue e seja edificado pela Palavra de Deus. Todo sábado às 12h30min.
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ANIVERSARIANTES
02/06
Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel
Laura Lycia Araújo Vilas Boas
Lívia de Assis Godoi
Mathias Novais Keusen Reher
Percília Costa Ferreira
03/06
Carolina Satler Santos
Lecyr Avelar Duarte
Monica Cezar de Souza
Taisa Piuzana Leite
04/06
Flávia Cintra Alves Xambre Santos
Marcelo Eller Miranda
Suelma Campos Almada
05/06
Ana S. Marques da Costa de Oliveira
Bárbara G. de Vasconcelos Silveira
Filipe Lemos Barbosa
Sérgio de Souza Maciel
06/06
Any Maria Silva Borja
Pedro Wagner dos Santos Oliveira
07/06
Alfredo Salvador Ambrósio
Euler Borja
Flávio Alvarenga França
Lígia Chagas Vieira
Silas Rodrigues Vieira
08/06
Giovania Fernandes de Gusmão
Ivone Duarte de Oliveira Neto
José Maria Borges da Silva
Letícia Macedo Vieira
Raphael Rocha Fernandes
Thais Macedo Vieira
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PASTORES DA IGREJA
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

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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VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
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
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

