"EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS...
ESCREVE, PORQUE ESTAS PALAVRAS
SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS"
Apocalipse 21.5

Domingo,
31 de janeiro de 2016

DECEPÇÕES
Rev. Ludgero Bonilha Morais
“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo; por intermédio
de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta
graça na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na
esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas
próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz
perseverança; e a perseverança, experiência; e a
experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de
Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito
Santo, que nos foi outorgado.” Romanos 5.1-5
A Esperança sempre desperta expectativas. A
esperança nos introduz a uma das questões mais
agudas e mais comuns de nossa experiência Decepções. E você e eu, a maioria de nós, já tivemos
e temos muitas e grandes decepções na vida. Você
seria uma pessoa estranha se dissesse que nunca
conheceu qualquer decepção!
Talvez o mais estranho está nas declarações de Paulo,
que o próprio Deus toma as decepções de nossa vida e
as usa, segundo a sua infinita sabedoria e perfeita
soberania para fazer algo dele em nós.
E eu suponho que muitos de nós ao olharmos para trás
percebemos o que Ele tem feito por meio destas
decepções de tal maneira a nos desapegarmos de
boias furadas, a nos desmamarmos de nossas
aspirações tolas, visto que muitas de nossas
esperanças são colocadas em objetos falíveis.
O propósito de Deus é que nos ensina para que
aprendamos a nos firmar na esperança que se firma no
próprio Deus, pois Ele e somente Ele é infalível. Ele é
Rocha, tudo mais é areia movediça. O que está nele é
seguro.
Decepções... Essa é uma experiência de quase todos
os nossos dias.
Vejo como particularmente intrigante aquele grito
agonizante do salmista no Salmo 102, quando ele
derrama a sua alma perante a face de Deus e clama no
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versículo 10. "Por pão tenho comido cinza e misturado
com lágrimas a minha bebida, por causa da tua
indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois
me abateste..." Deus ampliou suas esperanças, mas
agora parece que elas foram frustradas. Muitas vezes
temos nos sentido assim. Deus nos tem dado tantas,
grandes e preciosas promessas, e ainda assim as
providências de Deus parecem frustrar as nossas
esperanças, até que Deus nos leva por estes caminhos
difíceis a fim de aprendermos a lição mostrada aqui de
Romanos capítulo cinco, versículo cinco que a
esperança de que o evangelho nos dá nunca nos
decepciona e quando começamos a compreender esta
verdade, há como que uma nova e preciosa
perspectiva que se abre diante dos nossos olhos e
passamos a encarar os próprios sofrimentos e nos
alegramos neles, sem estarmos amalucados.
Passamos a entender que o sofrimento produz, realiza
algo, que não nos é inútil, fútil e vão. Sabemos que a
tribulação produz perseverança, e resistência produz
caráter e caráter produz em nós essa mesma
esperança da glória de Deus. De modo que não é
apenas a verdade do evangelho que nossas mentes
compreendem que causa esta alegria interior, mas o
que Deus está fazendo em nossas vidas, por meio de
sofrimentos e provações. E isto produz dentro de nós
uma sensação responsiva de esperança e esta
esperança é profundamente segura e um maravilhoso
senso da glória ou alegria nos invade mesmo em meio
aos nossos sofrimentos, pois sabemos que o modelo
de Deus em seu Filho e em todos aqueles que
pertencem a seu Filho é que o sofrimento é, por assim
dizer, a matéria prima, em nossa vida presente, na
qual ele produz o produto final - glória.
Mas, o fato é que a maioria de nós já teve um número
suficiente de nossas esperanças frustradas à ponto de
indagarmos: Será que essa esperança também haverá
de me decepcionar? Será que essa esperança também
haverá de trazer frustração e vergonha? Será que essa
esperança que Deus me deu no evangelho, essa
esperança da vida eterna e da presença do Senhor
Jesus Cristo, essa esperança também acabará em
decepção?

Paulo está voltando a esta pergunta, e diz:"você virá a
entender que essa esperança nunca vai nos
decepcionar, porque ..."
Você percebe esta palavra no versículo cinco? Porque.
Ele está respondendo perguntas que estão no ar,
aquelas que estão prestes a serem feitas... Esta
esperança vai me decepcionar? Será que eu acabarei
frustrado, pois esta tem sido a minha experiência tantas
e tantas vezes. Então, medo, dúvidas, incertezas e a
ansiedade que estão costumeiramente em nossa
mente, precisam ser aplacados com as convicções do
evangelho, e se não for assim, você pode acabar
mergulhado em um sentimento de grande incapacidade
e desespero.
Eis a pregação do apóstolo... Ele nos faz pensar, ele
nos convida a ponderar.
"Oh, crentes, pensem segundo as perspectivas do
evangelho. Pensem, pensem, pensem,” diz ele. Esta
esperança não nos decepciona, porque há algo que
precisa ser conhecido, porque o amor de Deus foi
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que
já foi dado a nós.
Perceba, o Espírito não nos vem com estardalhaço. Ele
é a pessoa gentil da Trindade, Sua ação é suave e
generosa, Sua ação, via de regra é imperceptível.
Quanto mais o Espírito Santo age em nós, mais ele
restaura a imagem de Cristo em nós e exaltando a
Cristo, mais incógnito Ele permanece, visto que seu
ministério por excelência é exaltar a Cristo.
Lembre-se que Deus lhe deu o seu Espírito Santo. Se
algum dia você reconheceu em Cristo a sua única
esperança, é sinal precioso que Ele tenha tomado você
para Si. Mas, para além desta verdade, as Escrituras
nos afirmam que o amor de Deus é derramado em
nossos corações. Não o nosso amor por Deus, mas o
amor de Deus por nós. A Bíblia repetidas vezes nos
afirma: "Sim, Deus nos ama." Uma outorga sem
nenhum arrependimento. Deus jamais haverá de voltar
atrás em Seu amor por nós. O amor de Deus não foi
simplesmente dado, este amor foi derramado em
nossos corações pelo Espírito Santo.
Ele traz consigo uma consciência do amor de Deus por
nós e é por causa do amor de Deus e do dom do seu
Filho que a justiça de Jesus Cristo foi declarada a nós.
E é a justiça de Jesus Cristo que nos dá confiança de
podermos resistir naquele grande dia, vestidos da
justiça de Jesus Cristo. E, também, é verdade, que
este amor é o que nos sustenta nos momentos de

nossos sofrimentos.
É por isso que o cristão é capaz de alegrar-se em seu
sofrimento, porque sabe que o amoroso Pai Celestial
está a fazer-nos bem por estas veredas de sofrimento.
Ele está nos moldando. E ele tem esse grande fim em
vista - transformar-nos à imagem de Cristo. Ele nos ama
demais para nos deixar à maneira como ele nos
encontrou. E por isso sabemos que essa esperança
nunca nos decepciona, porque o amor que está por trás
de nossa justificação é o mesmo amor que nos sustenta
em nossa experiência de sofrimentos. Como se isto não
bastasse, estamos confiantes que o Espírito Santo
derramado em nossos corações é, realmente, uma
experiência presente da realidade final, como um
antegozo.
Não tem sido poucas as vezes que o nosso conceito a
respeito de Deus nos faz ver a vida de uma maneira
árida. "Deus tem sido duro para comigo", pensamos.
Pensamos a respeito de Deus como a parábola
daquele que enterrou o seu talento, porque pensou a
respeito de seu Senhor e o imaginou como alguém
duro, intransigente, irascível.
Mude o seu conceito a respeito de Deus. Quando
passamos a ter plena certeza do insondável amor de
Deus por nós, revelado em suas últimas consequências
na cruz, começamos a colocar a nossa perspectiva no
contexto deste incrível derramamento ocorrido no
Calvário. Quer você prova maior do que esta?... Deus
deu provas cabais de seu amor... Deus, pelo seu
Espírito lhe outorgou tudo o que ele tem. Ele deu a você
o seu Filho no Calvário e ele, Jesus lhe deu o seu
Espírito como penhor do seu amor e com o seu Espírito
os sabores do seu amor.
Podemos ser tomados com a noção de que Deus
realmente não nos ama. Tenho ouvido muitos
pregadores dizerem que Deus nos ama porque Cristo
morreu por nós. Mas, meus irmãos, isto não é o
Evangelho. O Evangelho jamais será “Deus me ama
porque Cristo morreu por mim”. Jamais! Jesus não
inclinou a Deus, o seu Pai, a me amar. Deus amou
antes, Deus amou sempre e por isto Cristo foi entregue
por seu Pai. Não é Jesus que força e torce a Deus o
Pai a amar aquilo que é desagradável. Deus antes de
dar o seu Filho, amou. E porque amou deu.
O Evangelho apenas ressalta que a revelação do amor
de Deus manifestado em Cristo na Cruz é confirmada
pelo amor que o Espírito Santo derrama em nossos
corações.
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O Espírito derrama dois amores: O amor infindo do
Pai pelo Filho e o amor de Deus por nós dando-nos o
seu Filho. Deus escolheu nos amar em Jesus Cristo.
Mesmo não encontrando qualquer motivo em nós para
nos amar, Deus promove motivos sublimes e sobejos,
fora de nós, para nos amar. E o motivo sobreexaltado que Deus mesmo promove para nos amar é
Cristo, é tão somente Cristo. Eis o motivo sobejo do
amor incomparável de Deus.
Eu admiro o conceito que nos é trazido na palavra
"graça", tal como é encontrado nas Escrituras. Tenho
ouvido muitos definirem "graça" como "favor
imerecido". É isso mesmo, mas eu não entendo ser
esta a melhor definição. Para mim "graça" tem a ver
com "graciosidade", beleza em movimento, não
estática. Conheço muitas mulheres muito bonitas, mas
que não possuem graça, graciosidade. Somente a
graça de Deus é que nos faz atraentes aos olhos de
Deus. É aquilo que ele nos dá que nos embeleza aos
Seus olhos. É o que Ele nos deu, que nos tornou

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 2 de fevereiro às 8h30min e às 14h30min
Departamento Henriqueta Bergo
Coordenadora: Maria Alba
Reunião Plenária:
Dia 3 de fevereiro às 14h30min no salão João
Calvino

belos aos Seus olhos, foi Jesus. Foi quando éramos
feios, quando éramos pecadores que Cristo morreu
por nós.
Oh, que maravilhoso amor é este.
Estava pregando em São Paulo e um jovem, exhomossexual, veio falar comigo. Ele contou a história
de sua vida miserável, como tinha sido abusado por
seu pai na infância e como se sentia abusado e sujo
em suas relações homossexuais promíscuas. Afirmou
que naqueles dias veio a conhecer o poder do
Evangelho, quando Cristo transformou radicalmente
a sua vida. Deixou a promiscuidade e passou a viver a
salvação do Evangelho. E ele concluiu: "Pastor, pela
primeira vez na minha vida, assim que Cristo me
transformou, eu soube, à partir daquele momento,
que eu era amado."
Bem, é por isso que esta esperança nunca nos
envergonha e nunca nos desaponta.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, José Maria, José Luiz, Natanias,
Sérgio Maciel, Zuelton, William Fernandes, João
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Ricardo Serra

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 - Sion
Tel.: 3261-6074
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Finalizamos ontem, a terceira semana de
acampamento, agora com os adolescentes da UPA.
Louvamos a Deus pela vida do Rev. Edson que junto
à sua equipe conduziu o acampamento de nossos
adolescentes. Hoje, por ocasião do culto vespertino
teremos o testemunho dos adolescentes sobre a
semana que passaram em nosso acampamento.

ESTÁ CHEGANDO O ACAMPAMENTO DA UMP
ÚLTIMO DOMINGO PARA INSCRIÇÃO!
Falta apenas uma semana para o nosso acampamento!
Se você ainda não fez a sua inscrição procure um dos
membros da diretoria após os cultos matutino e
vespertino hoje, 31/01, no salão João Calvino.
Se você já fez sua inscrição, mas ainda há pendências,
procure a diretoria.
Aproveite esses dias para estudar os 12 primeiros
capítulos da profecia de Isaías e se preparar para as
palestras que serão ministradas.
Gincana Bíblica: estude o livro de Daniel e vá
preparado para ajudar a sua equipe a responder as
perguntas.

Noite Especial: The Voice Nézer. Essa é a sua chance
de mostrar seu talento. Prepare a sua fantasia!
Link para inscrição: http://goo.gl/forms/0Hv2pBxQBG
Ore pelo nosso acampamento.
Escola dominical - UMP
A nossa classe retornará as suas atividades no
domingo, 14/02, após o acampamento, às 9h,
na sala da UMP. Este ano usaremos a apostila ''As
Grandes doutrinas da graça'' volume 4 do Rev. Leandro
Lima.
Se você ainda não adquiriu a sua procure a livraria de
nossa igreja.

5

CORAL FEMININO
Reinício dos ensaios nessa terça, dia 2 de fevereiro,
às 20 horas. Retornando com alegria de juntas
louvarmos ao nosso Deus!
Convidamos as senhoras e as jovens de nossa
igreja para se juntarem a nós nesse ministério tão
precioso. Esperamos por vocês.
Com carinho e amor,
Coral Feminino

NOTA DE AGRADECIMENTO
O irmão Jair Rocha agradece em nome da família,
o apoio e as orações da igreja e dos pastores
durante o longo período de doença e falecimento
da sua irmã, Silvia Rocha Almenara.
Registra o apreço pela participação do Rev. Edson
Costa na cerimônia fúnebre que trouxe a Palavra
de consolo para os familiares e amigos.
Salmo 23.3

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

www.primeiraipbh.com.br
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ESCALA DE PREGADORES
PARA O MÊS DE JANEIRO
Hoje, dia 31
Manhã
Noite

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Neste mês de janeiro temos a nossa Escola Bíblica
de Férias para adultos no Templo às 9h.

Rev. Fôlton Nogueira
Rev. Edson Costa

Responsável por todas as liturgias e sua condução:
Rev. Edson Costa.
Os corais da Igreja estarão em seu período de
recesso, embora continuaremos contando com a
participação preciosa de nossos organistas e
pianistas.
Os cultos das segundas e quintas-feiras estarão sob
a responsabilidade do Rev. Edson.

Nossos preletores, Rev. Edson e Rev. Fôlton estão
trazendo estudos preciosos. Com o Rev. Fôlton
estamos estudando sobre os pastores e as sete
Igrejas do apocalipse.
Com o Rev. Edson estamos estudando sobre o tema
“Testemunho e Evangelismo”, com base no livro de
Atos dos apóstolos.
Nossa escala: 31/01 - Rev. Fôlton Nogueira.
Participe conosco e cresça em graça e no
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.

Qualquer necessidade, os irmãos podem ligar para a
secretaria pastoral de nossa Igreja e falar com a
Cristine pelo telefone 3273.7044 ramal 6.
Agradecemos a colaboração de todos.

FRALDAS NO VARAL
ESCOLA DOMINICAL
O currículo 2016 de nossa escola dominical terá início
no segundo domingo de fevereiro, dia 14. Participe
conosco! Adquira sua apostila na livraria de nossa
Igreja para nossos estudos. Apostila 4 do Rev. Leandro
Lima – Série “Doutrinas da Graça”.

Com muita alegria e gratidão a Deus anunciamos o
nascimento de Ana Beatriz, filha de nossos irmãos
Jalme e Claudiane. A pequena Ana Beatriz nasceu
no dia 24/01. Louvamos a Deus por esta cordeirinha
do SENHOR que chega para alegrar ainda mais o lar
de nossos irmãos e a Igreja do Senhor. “Herança do
SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu
galardão”. Sl 127.3

SERMÕES NA CARTA AOS
GÁLATAS
Como lidamos com a Liberdade Cristã?
Fomos libertos de quê e para quê?
Não muito tempo depois dos gálatas
terem recebido o evangelho, surgiram
alguns agitadores entre eles.
Estas pessoas atacavam o apóstolo
Paulo querendo descredenciá-lo e
apresentavam um “outro evangelho”.
Exigiam dos gálatas até mesmo a
circuncisão dos conversos, 6.12.

Os gálatas eram gentios, portanto,
incircuncisos. A tese dos judaizantes
era algo do tipo: “Não basta somente o
sacrifício de Cristo, é preciso mais
alguma coisa”. Com isso, eles estavam
afirmando que para os gálatas serem
cristãos verdadeiros, eles precisavam
cumprir a Lei de Moisés para serem
salvos. Com isso, estes falsos mestres
estavam abalando a Doutrina Central
do NT – A Justificação tão somente
pela Fé.
O Rev. Edson está pregando uma série
de sermões nesta impressionante
carta. Participe com suas orações.
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CLASSE DE CATECÚMENOS!
Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se
unir a ela, tornando-se membro comungante, seu
lugar é na classe de catecúmenos!
01/02
Clênio Teixeira de Siqueira
Hildaléia Soares
Meire Ferreira Faria
Saulo Batista Carvalho Barbosa
02/02
Ricardo Serra de Souza Bonilha Morais
03/02
Hilda Maria Elller
04/02
Liciane Faria Traverso Gonçalves
Maria Luiza Almeida Aires
05/02
Adriano Alves Faria
Célia Maria Freire
Diego Roscoe Portugal França
Lucas Vince Ribeiro
Marlene Maria Maia de Castro

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.
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!
Início do curso: Segundo domingo de fevereiro, dia
14, às 9h.

06/02
Gustavo Dias Lopes

CATECÚMENOS
Iniciação Doutrinária

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem cessar”.
Tome nota e participe conosco!
Segunda-feira: 19h30min.
Terça-feira: 8h30min e às 14h30min
Quarta-feira: às 8h.
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RETORNO DO CORAL DA IGREJA ÀS SUAS
ATIVIDADES EM 2016
“Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!" – Sl 150.6
Caros coristas, nosso coro volta às suas atividades normais
na próxima quarta feira, 03/fev, quando teremos nosso ensaio
às 19h50min. Contamos com a presença e o entusiasmo de
todos! Estendemos o nosso convite aos demais irmãos que
desejam ingressar neste maravilhoso ministério. Procurem
nossa regente Ana Elvira para conversar. Estamos precisando
de novos coristas, principalmente para as vozes masculinas.

