1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 11 DE NOVEMBRO DE 2018

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

MENSAGEM PASTORAL

CEIA DO SENHOR, BANQUETE ESPIRITUAL DOS CRENTES
Diz a nossa Confissão de Fé de cerimonial, na qual os servos do
Westminster quanto ao Sacramento Senhor participam do pão e do vinho,
da Ceia do SENHOR:
rememorando assim o sacrifício
“Na noite em que foi traído, nosso vicário de nosso Senhor Jesus Cristo
Senhor Jesus Cristo instituiu o e celebrando o novo relacionamento
sacramento de seu corpo e sangue, segundo a aliança que desfrutamos
chamado Ceia do Senhor, para ser com Ele.
observado em sua igreja até o fim do
mundo, para ser uma lembrança Dizemos sempre que a Ceia é um
perpétua do sacrifício que em sua “banquete espiritual”, onde Cristo
morte ele fez de si mesmo; para selar, atesta ser o pão que dá vida (Jo 6.51),
aos verdadeiros crentes, todos os pelo qual são nossas almas
benefícios provenientes desse alimentadas para a verdadeira e bemsacrifício para o seu nutrimento aventurada imortalidade. Com efeito,
espiritual e crescimento nele, e seu Cristo é o alimento único de nossa
compromisso de cumprir todos os alma e, por isso, a Ele nos convida o
seus deveres para com ele; e ser um Pai Celeste, para que, refeitos por Sua
vínculo e penhor de sua comunhão participação, tenhamos constante
com ele e uns com os outros, como vigor espiritual até que cheguemos à
membros do seu corpo místico” imortalidade celestial.
(Confissão de Fé de Westminster,
XXIX.1).
A Ceia é um dos sinais da inclusão do
cristão na realidade da salvação
Para nós a Ceia do Senhor não é estabelecida pelo Pacto da Graça. O
apenas uma ordenança, mas sim um comer o pão e o beber do cálice têm
Santo Sacramento e sua ministração um caráter de anúncio da morte do
é um momento singular na vida da Senhor, até que ele venha (1Co
Igreja e de alto privilégio para os 11.26). Ela é também um memorial.
crentes. Quando nos reunimos ao Disse Jesus: “fazei isto em memória
derredor da mesa do SENHOR para de mim” (1Co 11.24-25). Na Ceia toda
participarmos da Ceia, somos a Igreja reflete mais profundamente
abençoados pois este é um momento acerca da pessoa e obra do Filho de
especial na vida de todos aqueles que Deus que se encarnou para nos
um dia confessaram Jesus Cristo salvar.
como Salvador e Senhor de suas
A Ceia do Senhor tem uma referência
vidas.
passada, pois aponta para a morte de
A Ceia do Senhor é um ato de culto Cristo. Tem uma referência presente,
que tem a forma de uma refeição porque diz respeito à nossa
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participação corporativa em Cristo,
mediante a fé. Possui também uma
referência futura, apontando para o
retorno glorioso de Cristo, o supremo
noivo, que voltará para buscar a sua
noiva gloriosa para as Bodas do
Cordeiro.
Participar da Ceia é ser encorajado a
continuar nossa caminhada rumo a
Canaã celestial; é demonstrar
gratidão à bondade generosa de Deus
para conosco; é nos abraçarmos
mutuamente em uma unidade tal,
como a que une os membros do nosso
corpo.
Os Reformadores diziam que nenhum
incentivo mais forte ou agudo poderia
ser dado para mover e incitar entre
nós uma caridade mútua do que o
convite de Cristo, ao dar-se a nós, a
não apenas seguir seu exemplo,
dando-nos e entregando-nos
mutuamente uns aos outros.
Porque ele se faz comum a todos, ele
também nos faz um em si mesmo.
A Constituição da Igreja Presbiteriana
do Brasil, em seu Princípio de Liturgia,
nos exorta a não negligenciarmos este
privilégio que é participar da Mesa do
Senhor.

Não cremos também no mero
simbolismo. Cremos sim, no que
chamamos de “realismo espiritual”.
Cristo está presente, espiritualmente.
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.
Na Ceia os laços de sangue foram
substituídos pelos laços da fé.
Exercitemos, pois, a fé no Cristo que
nos salvou e nos convida por sua
palavra a celebrarmos a nova vida que
Ele nos concedeu por meio de seu
sacrifício vicário.
Neste domingo, 11/11, segundo
domingo do mês, por ocasião dos
Cultos Matutino e Vespertino, teremos
a ministração da Ceia em nossa
Igreja.
Preparemo-nos antecipadamente e
participemos com alegria deste
“banquete espiritual”. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

Não cremos na transubstanciação,
isto é, na transformação miraculosa
do pão e vinho em corpo e sangue de
Cristo; não cremos na consubstanciação, isto é, corpo e sangue de
Cristo estão presentes “em, com e
sob” a forma de pão e vinho.
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Sede meus imitadores, como
também eu sou de Cristo.”
1Co. 11.1
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio
Maciel, João, Natanias, José
Maria, Thiago Bryan e Valter Lopes
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: Armando Melillo
Sexta-feira: Arthur
Sábado: Cláudio Murilo e
Hildemar Neto

Depto responsável: Priscila
Relatora: Juliana
Reunião Departamental:
O Departamento Evangelina
Deslandes irá se reunir na casa da
sócia Daniela Campolina dia 14/11
as 14h30min e conta com a
presença de todas as sócias.
Dia Nacional da SAF
Na reunião do Supremo Concílio
realizada na cidade do Rio de
Janeiro em 21/07/2002, foi
oficializado o dia 11 de novembro
como Dia Nacional da SAF, por ser
a data da criação da primeira
Sociedade Auxiliadora Feminina
(SAF), em 1884, na cidade de
Recife. Desde 1987, quando da
reunião da CNSAF em Goiânia
(GO), esta data era considerada
como “Dia da SAF”. Louvamos a
Deus pelas SAFs de todo o Brasil. A
cada ano vemos mais mulheres
dispostas a servir na Seara do
Senhor.
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Iraides Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada
Família
Tel. 3046-3784
Equipe 2
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel. 3282-70495
Próximo Domingo:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin – Rua Julio de
Castilho, 133/804 – Torre 2
Bairro Palmeiras
Equipe 2
Dalva Campolina – Rua Dom José
Gaspar, 615/201
Coração Eucarístico
Tel. 3375-8294

CADA DIA NATAL

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS
2019
O Conselho de nossa Igreja
estipulou a data máxima de 15/11
para que as Sociedades Internas,
Corais, enfim, todas as forças de
integração da Igreja promovam
as eleições das Diretorias que
estarão à frente dos trabalhos no
ano de 2019. Incentivamos todas
as Sociedades a realizarem suas
eleições.

Enquanto o comércio aprimora
suas promoções, embeleza suas
lojas e capricha nas suas
campanhas de final de ano,
devemos nos perguntar: Se
Jesus é o nosso glorioso redentor,
o que eu tenho feito?
Precisamos nos posicionar, fazer
a diferença, sermos missionários!
Dê o “Cada Dia Natal” de
presente aos seus amigos e
familiares. Evangelize mostrando
que JESUS, NOSSO GLORIOSO
REDENTOR, é o verdadeiro
presente no Natal!
Procure a Miss. Suely no Disque
Paz durante a semana, ou pelos
telefones abaixo, e adquira seus
exemplares do “Cada Dia Natal”
para esta ocasião tão importante:
32139232 – 992415236
A t e n ç ã o : Te m o s p o u c a s
unidades. Não deixe para última
hora!

ORGANIZAÇÃO DA
CONGREGAÇÃO
PEREGRINOS EM IGREJA
O Presbitério Belo Horizonte
(PBHZ), após aprovar o pedido de
organização de nossa
Congregação Peregrinos,
localizada na junção dos bairros
Planalto/Itapoã em Igreja,
nomeou uma Comissão Especial
para dar os passos constitucionais necessários e proceder
a organização.
A referida Comissão, após os
passos supracitados, marcou a
Organização daquela igreja para
este domingo, 11/11. Às 17h será
realizada a Assembleia Geral
onde os Oficiais serão eleitos e,
em seguida, haverá o Culto de
gratidão a Deus.
Enaltecemos o SENHOR e nos
alegramos pela plantação de
mais uma Igreja em nossa capital.
Que seja ela para Honra e a
Glória de Deus!
5

6

ESCOLA DOMINICAL
CLASSE ESPECIAL - DONS ESPIRITUAIS
O último encontro de nossa Classe Especial sobre Dons Espirituais
será no dia 24/11, sempre no período de 15 às 18h. O objetivo é
capacitar um grupo de irmãos para a identificação dos dons espirituais
e sua aplicação nos diversos Ministérios da Igreja.
Contaremos com a participação do Rev. Lício, de Guanhães, na
continuidade da ministração do curso. Se você não participou dos
encontros anteriores, mas deseja participar deste último, você será
bem vindo. Esta é uma oportunidade maravilhosa para você identificar
os dons que Deus lhe deu para o trabalho que é d’Ele. Tome nota: dia
24/11. Oremos e participemos
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CAFÉ COMUNITÁRIO
Parabéns à Igreja que está contribuindo com liberalidade e alegria para
o Café da Comunhão, após os Cultos do domingo à noite.
Já formamos seis equipes e queremos formar outras para haver um
revezamento mais longo. Aproveite esta oportunidade de convívio
fraternal e participe.Procure o Pb. Erdman.
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!”
Sl 133.1
CULTO DE GRATIDÃO PELO “DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO
DE GRAÇAS”.
4ª quinta-feira do mês de novembro,
dia 22/11
“Porque tudo vem de Ti...”
(1Cr 29.14b)
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 a toda a Igreja e solicitamos a todos os
irmãos que anotem em suas agendas: Dia 22/11 às 19h30min,
estaremos juntos, na comunhão dos santos, rendendo 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. Não deixe passar esta oportunidade.
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
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XXI ENCONTRO DE CASAIS
Na próxima quinta-feira, 15/11, começa o nosso XXI Encontro de Casais,
desta vez no Maquiné Park Hotel, em Caetanópolis-MG.
A entrada no hotel será na parte da tarde, tanto do dia 15 quanto do dia
16, dependendo da opção feita na inscrição. Oficialmente a
programação terá início no Jantar da sexta-feira, 16. O Preletor
especialmente convidado será o Rev. Paulo César Nunes, Pastor da
Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Tema das palestras: “ANTES
QUE SEJA TARDE”.
Versículo chave: “Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o
homem que não tem domínio próprio.” Provérbios 25.28.
Ore pelo nosso encontro. Clame pela bênção de Deus sobre a vida dos
casais participantes.Você que vai participar, não se esqueça de levar sua
Bíblia, roupa de banho, protetor solar, repelente. Há um item que você
não pode esquecer: a alegria, que enriquecerá a nossa comunhão.
Qualquer dúvida, estamos às ordens.
Liderança do Ministério de Casais
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 nosso País, 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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FILHOS DO PACTO
Irmãos, preparem seus filhos para a “Pública Profissão de Fé”
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as inculcarás a
teus filhos, e delas falarás...”
Deuteronômio 6. 6-7a.
Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é
o pai cristão. Portanto, diferentemente da maioria das igrejas que chamam
essa responsabilidade para si, estamos comprometidos em ajudar o pai, com
o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e disciplinar
seus filhos. Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta
responsabilidade com a ajuda da igreja. Isto não somente cumpre o mandato
bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também temos a esperança de que seja
um fator catalisador para um relacionamento familiar mais íntimo e uma rica
oportunidade de comunicação entre pais e filhos.
a) Qualificações quanto à idade: A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem
uma orientação específica sobre esta matéria, no que diz respeito a idade,
ficando os Conselhos livres para agir como acharem mais prudente. A
experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é uma idade ideal
para começar a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou
menos idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência
espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo: A filiação de uma
pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de
maneira leviana. Pelo fato dos sacramentos e outras importantes bênçãos da
graça de Deus estarem envolvidas, faz-se necessário que a própria criança
expresse um forte desejo para se tornar membro. Embora requeiramos um
ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos, não desejamos, em
absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou
de quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para
esta importantíssima tarefa.
c) Instrução dada pelos pais: O Curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela
Igreja, porém, os filhos aprenderão dos paistodas as lições do Manual,
acompanhados pelo Pastor responsável, antes de serem examinados.
d) Exame: Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos
serão ouvidos e os filhos serão examinados pelo Pastor da Igrejae, sendo
aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais,fiquem atentos ao desejo de seus filhos, preparando-os para tão
importante passo na caminhada cristã. Procurem o Rev. Edson, Pastor de
nossa Igreja, que lhes fornecerá o material necessário para que vocês
possam ministrar o curso aos seus filhos, lembrando-se sempre que o preparo
deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da
dependência de Deus, pois dEle provém a verdadeira capacitação.
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ANIVERSARIANTES
11/11
Ana Lídia Morais de Souza
Elaine Antônia da Rocha
12/11
Alice Leite Gontijo de Amorim
Bárbara Luiza de Souza Fernandes
Jônatas Rodrigues Lima
Melise Carvalho P. D`Agostini
Tiago Müzel Rentes
13/11
Júnia Maria de Figueiredo Sadi
14/11
Beatriz Bernardes Pereira
Dayana de Souza Fernandes
Gabriel Nogueira Chagas
Nicole Nogueira Chagas
Wildes Lima Câmara
15/11
Aldemir Bissaco
Marina de Ávila Aguiar
Mateus Santos Campolina Vidal
16/11
Mateus Ferreira Lourenço
17/11
Bernardo Eler Ramos
Elenice Perilo de Carvalho
Larissa Ricarte de Almeida PupoDomiciano
Paulo Eduardo Gibram Silva
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração
às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354,
bairro Planalto (entrada pela rua
lateral).
Domingo: Reunião de Oração –
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

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

PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre
Crianças e Juvenis da Igreja
Sem. W. Judson Fialho
Cursando o 3º ano no Seminário
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Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar
conosco!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

