1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 12 DE NOVEMBRO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
SENDO VASO MOLDADO PELAS MÃOS DO OLEIRO

Não poderei eu fazer de vós como fez este
oleiro, ó casa de Israel? – diz o SENHOR; eis
que, como o barro na mão do oleiro, assim sois
vós na minha mão, ó casa de Israel.
Jeremias 18.6
Por que sofremos? Este é um dos problemas
mais difíceis de serem resolvidos e que inquieta
o ser humano desde os nossos primórdios. Da
perspectiva cristã, o dilema se torna ainda mais
agudo, pois a questão toma a seguinte forma:
se Deus é o bom soberano e o sofrimento é tão
ruim, por que sofremos?
A mensagem da Escritura Sagrada e o bom
senso nos conduzem a uma inicialmente
desconfortável resposta, mas eficiente nos
seus resultados, que é: As tribulações são
parte essencial da santificação da Igreja de
Deus neste mundo caído. Além da dor arbitrária
e do sofrimento injusto, aos quais todos
estamos sujeitos na vida, ainda colaboramos
com a dor devido à nossa resistência à
soberana agenda reconstruidora da graça
divina em nossa vida, pois paradoxalmente,
nossas tribulações são parte essencial do
processo de transformação que Deus executa
em pecadores a quem ele tem constituído seu
povo.
Abordando tal drama de forma poética,
perguntamos: como conviver com o desejo de
mais uma vez soltar a pipa que o cerol cortou e
que vai caindo cada vez mais longe dos nossos
olhos? Como saborear saudavelmente da vida
simultaneamente o doce e o amargo? Como
tomar docemente gotas de fel enquanto os
meus olhos da fé fixam a providencial mão
cuidadora que segura um frasco inteiro? Como
apreciar as palavras sinceras dos amigos que
juram nos fazer bem ao gentilmente dizer que
só colhemos o que plantamos? Como aprender
a viver a dura realidade da vida sob
expectativas em torno da vida palaciana?
A resposta exige a inclusão da dor na equação
da nossa redenção segundo o eterno, glorioso
e gracioso plano de Deus, pois o sofrimento é
uma ferramenta poderosa e eficaz da redenção
divina para um mundo caído e afetado pelo
pecado, estando no centro da obra salvadora
do Filho de Deus, a cruz, um lugar maldito, uma
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sentença cruenta, uma dor ontológica eterna,
uma compaixão sofrida, uma identificação
doída, lágrimas e sangue vertidos de ser
rasgado como um pão partido.
Como dirigir-se a esse lugar, o Calvário, e nele
encontrar, receber e entregar, pela graça, fé,
esperança e amor?
Somente pelo arrependimento e fé pessoais,
pois quando a sexta-feira mortal se abateu
sobre os santos ombros, o dia se tornou noite,
para que a luz e o poder da ressurreição
daquele domingo raiasse na vida dos que
crêem no paradoxo do Evangelho: da ferida
saiu a cura, da dor o consolo, da morte a vida,
da tristeza a celebração, da culpa o perdão, da
condenação a reconciliação, da fraqueza a
força, do orgulho a humildade, da rejeição a
aceitação, da fragmentação a união, da lágrima
o consolo, do vazio a santa presença dominical,
pascal, da cruz ao túmulo vazio, testemunha da
vitória da vida sobre a morte!
Quem é capaz de produzir o belo a partir do feio,
o colorido do monocromático, o brilho das
sombras, a ternura da indiferença, o amor da
dor? Senão aquele que da morte trouxe a vida e
na vida nos capacita a enfrentar a morte?
A nossa fé e esperança devem estar postas fora
de nós, exclusivamente naquele que é maior do
que somos, no infinito que se fez gente,
simples, homem de dores e que sabe o que é
padecer; contudo, agora, rei vitorioso que se
compadece das nossas dores por empatia, por
conhecê-las, por sábia e misteriosamente
saber usar a dor, em sua intensidade e duração
na medida certa para fazer florir o radiante
reflexo da sua presença, ainda que a minha
percepção seja a da experiência de apenas
mais um passo, mais um fôlego, mais um olhar
para o alto, mais um dia de sol escaldante,
recebendo com gratidão e a sorvos uma caneca
de água fria retirada do pote de barro, úmido,
descansado na sombra da casa, que mesmo
não sendo minha, me parece tão familiar,
acolhedora; me oferecendo um tempo de
refrigério no meio da árida peregrinação da
vida, vivida aos poucos, experimentada em
partes...
Rev. Raimundo Montenegro

SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Por esse menino orava eu; e o SENHOR me
concedeu a petição que eu lhe fizera"
1Sm1.27
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Ismaília de Moura Nunes
Avenida Carandaí 353/1201 - Funcionários
Tel.: 3282-7173
Equipe 2:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 - Sion
Tel.: 3285-2055

Dia 11/11 comemoramos o dia Nacional das
SAFs. Que possamos estar unidas em oração
pelas SAFs, por tudo o que ela representa
para nós, mulheres presbiterianas, e para que
mais e mais sócias possam ser inseridas na
SAF de sua igreja.

Próximo Domingo
Equipe 1:
Célia Paiva
Rua Estados Unidos, 127/401 - Sion
Tel.: 3284-5906

"Que formosos são sobre os montes os pés do
que anuncia as boas novas..."
Isaías 52.7

Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas 15/302 - Carmo
Tel.: 3281-5119

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram
Segunda-feira: Luiz Neto
Quinta-feira: Marco Cassete, Saul Nogueira
Sexta-feira: Marco Vince
Sábado: Marcos Egg, Natanias

JUNTA DIACONAL - CONVOCAÇÃO
Convoco todos os membros da Junta Diaconal
para sessão plenária a ser realizada nas
dependências da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte no dia 13/11/2017 (segundafeira) às 20h30min na primeira convocação
com a maioria dos membros ou às 20h45min
na segunda convocação com qualquer número
de membros.
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
Presidente da Junta Diaconal

BAZAR PARA O CRC
FAZER O BEM FAZ BEM!
Nossa irmã Valdete está organizando um bazar
de roupas e calçados para crianças e adultos.
As doações poderão ser entregues aos
domingos e também na quinta-feira à tarde na
casa ao lado da Igreja.
Contato de nossa irmã:
99679-2880 ou 98860-3407

CULTO PELO BEBÊ
Devido ao Acampamento de Casais, foi
alterada a data do culto pelo bebê.
Data: 02/12/2017
Hora: 16h - Salão Social da Igreja
Responsável: Miriam – 3646-0296
E-mail: miriangherardi@hotmail.com
Confirme presença com Cristine ou Ivna.
Envie foto.
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NOVO NÚMERO DE TELEFONE
Nossa irmã Zilma Rodrigues de Ávila,
comunica à igreja seu novo número de
telefone: 2536-3500

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.

NOTÍCIAS DO INTERCÂMBIO DE UMPs
Os jovens da nossa mocidade tiveram no
feriadão do último final de semana um tempo
abençoado com os jovens da mocidade da
Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Foi
um tempo precioso de comunhão cristã, com
devoção a Deus, crescimento espiritual e
confraternização.
Agradecemos ao Senhor por esta atividade de
intercâmbio que marcou de forma edificante a
etapa final deste ano.
Louvamos ao Senhor por todos os que se
empenharam na realização deste
acampamento, incluindo a diretoria, o
orientador Pb. César e os palestrantes
convidados, o Lic. Nabarrete e o Pr. Arlem,
além do pastor da mocidade que os
acompanhou com aconselhamento e
palestras.

UMP - CONVOCAÇÃO
O presidente da União de Mocidade
Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, Diác. Hildemar Neto,
convoca a sociedade para a reunião Plenária
de Eleição da nova diretoria para o ano de
2018, a realizar-se no domingo, 12/11, na sala
da UMP, às 17h, em primeira convocação,
havendo quorum de metade mais um dos
sócios, e em segunda convocação às
17h30min, com número mínimo de um terço
dos sócios.
Na oportunidade elegeremos a nova Diretoria
para o ano de 2018, avaliaremos as atividades
do ano 2017, arrolar e desarrolar membros, e
prestaremos contas do caixa da sociedade. Se
você ainda não é sócio, mas deseja ser
arrolado, participe também. Sejam pontuais!
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ACAMPAMENTO DE CASAIS
Desde sexta-feira vários casais de nossa Igreja
estão em nosso Acampamento Ebenézer
participando de um retiro espiritual visando o
fortalecimento dos laços conjugais e também
desenvolvendo a comunhão fraterna entre as
famílias.
O preletor especialmente convidado é o Rev.
Obedes Jr, pastor da Igreja Presbiteriana
Nacional de Brasília, a quem agradecemos por
ter aceitado nosso convite e oramos para que
ele seja poderosamente usado por Deus neste
encontro. À noite, por ocasião do culto
vespertino, teremos um momento de gratidão
por este retiro espiritual.

CADA DIA NATAL
Continuam sendo entregues, hoje, após os
cultos matutino e vespertino, o devocional
Cada Dia Natal aos irmãos que fizeram seu
pedido. Procurem nossa irmã Missionária
Suely no salão social.

ORDENAÇÃO DO DIÁC. PAULO FALCÃO
NESTE DOMINGO
Neste domingo, 12/11, por ocasião do culto da
noite, teremos a Ordenação de nosso irmão
Paulo Bernardes Falcão ao Oficio do
Diaconato. Nosso irmão, em virtude de uma
viagem, ficou impossibilitado de participar junto
aos demais irmãos que foram Ordenados no
último dia 29/10.
Oremos em favor deste momento.

BATISMO INFANTIL
O que é batismo?
O nosso Breve Catecismo, em sua pergunta 94, responde da seguinte forma: “Batismo é um
sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, significa e sela a
nossa união com Cristo, à participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de
pertencermos ao Senhor”.
O batismo assim como a Ceia, é um sinal visível de uma graça invisível.
A quem não deve ser administrado o batismo?
O batismo não deve ser administrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não
professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da
igreja visível devem ser batizados. (Gn 17.7,10; At 2.38-39; At 18.8; At 16.14-15; 1Co 7.14)
Recebemos hoje, por ocasião do culto matutino, as gêmeas Larissa Duarte Coelho Riegg e Clara
Duarte Coelho Riegg, filhinhas de nossos irmãos Pb. Helmut e Adriana. Louvamos a Deus por estas
Heranças do SENHOR, e rogamos ao Pai Celestial que o crescimento delas seja semelhante ao de
Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, Lc 2.52.

CULTO DE GRATIDÃO PELO
“DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS”
4ª quinta-feira do mês de novembro,
dia 23/11
“Porque tudo vem de Ti...” 1 Cr 29.14b
A instituição do Dia Nacional de Ação de Graças, em nosso
país, ocorreu através do presidente Gaspar Dutra, através
da lei 781, de 17 de agosto de 1949, por sugestão do
embaixador Joaquim Nabuco.
O que o motivou, foram as comemorações que vira em
1909, quando embaixador em Washington. Em 1966, a lei
5110 estabeleceu que a comemoração de Ação de Graças
se daria na quarta quinta-feira de novembro.
Esta data é comemorada por muitas famílias de origem
americana, igrejas cristãs, universidades confessionais
entre outras.
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 bençãos concedidas a todos nós.
Portanto, renovamos o convite e solicitamos a todos os irmãos que anotem em suas agendas: Dia
23/11 às 19h30min. Não deixe passar esta oportunidade, de juntos rendermos 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.
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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VENHAM À MESA, CONVIDA O SENHOR!
NÃO NEGLIGENCIE ESTE PRECIOSO MOMENTO!
Momento singular na vida da Igreja e de alto privilégio é quando
nos reunimos ao derredor da mesa do SENHOR para
participarmos da Ceia. Este é um momento especial na vida de
todos aqueles que um dia, confessaram Jesus Cristo como
Salvador e Senhor de suas vidas.
A Ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma
refeição cerimonial, na qual os servos do Senhor participam do
pão e do vinho, rememorando assim, o sacrifício vicário de nosso
Senhor Jesus Cristo e celebrando o novo relacionamento segundo a aliança que desfrutamos com o
Senhor.
Diz o reformador João Calvino que a promessa acrescentada ao mistério da Ceia demonstra
claramente o propósito pelo qual foi instituída. Isto é, nos confirma que o corpo do Senhor nos foi
dado de uma vez por todas de tal forma que é, agora, nosso e assim será perpetuamente. O
derramamento do seu sangue semelhantemente confirma-nos que Ele também é, e sempre será
nosso.
Os sinais, “pão e vinho”, nos quais o Senhor nos apresenta a verdadeira e espiritual comunhão de
seu corpo e sangue, evidencia a verdadeira satisfação como vínculo de seu espírito. O pão e o vinho
nos alimentam espiritualmente. Assim como o pão nutre, sustenta e preserva a vida do nosso corpo,
o corpo de Cristo é o alimento e a preservação da nossa vida espiritual.
A Ceia do Senhor tem uma referência passada, aponta para a morte de Cristo. Tem uma referência
presente, diz respeito à nossa participação corporativa em Cristo, mediante a fé. Possui também,
uma referência futura, pois, aponta para o retorno glorioso de Cristo, o supremo noivo, que voltará
para buscar a sua noiva gloriosa para as bodas do cordeiro.
Participarmos da Ceia é sermos encorajados a continuarmos nossa caminhada rumo a Canaã
celestial. É demonstrarmos gratidão para com a bondade generosa de Deus para conosco. É
abraçarmos mutuamente em uma unidade tal, como a que une os membros de um mesmo corpo. Diz
Calvino 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, mas porque ele se faz comum a todos, ele
também nos faz um em si mesmo.
A constituição de nossa Igreja em seu princípio de liturgia nos exorta a não negligenciarmos este
privilégio que é participarmos da mesa do Senhor.
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, é pão, é corpo, é vinho, é sangue. Não cremos no
mero simbolismo; cremos sim, no que chamamos “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.
Hoje, por ocasião dos cultos matutino e vespertino, teremos este banquete espiritual. Venham à
mesa, convida o Senhor!
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INTERCESSÕES!

CURSO DE NOIVOS

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).

O Curso de Noivos ministrado aos casais
que se preparam para o enlace matrimonial
foi uma grande bênção!
Seis casais participaram dessa importante
conscientização.

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.

Hoje, 12/11, eles receberão, por ocasião do
culto vespertino, um certificado marcando
assim esse momento especial.

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.

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E
PATRIMÔNIO
“AS OBRAS CONTINUAM”
“Não andeis ansiosos de
coisa alguma; em tudo,
porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela
súplica, com ações de
graças.” Filpenses 4.6.
De fato temos sempre motivos para rendermos
graças a Deus. No mês passado entregamos à
Igreja o novo Banheiro Masculino e já estamos
adiantados no assentamento do novo piso do
Salão João Calvino. Também no mês passado
obtivemos o “habite-se” para os imóveis da
sede da Igreja, prédios do Templo e de
Educação Religiosa.
Temos ainda muitos desafios diante de nós,
mas em todas as coisas, por Sua graça e
misericórdia, Deus nos tem conduzido, de
forma que vamos avançando na restauração
do patrimônio de Sua e nossa Igreja.
Somos gratos a Deus pela vida dos irmãos que
têm orado e também contribuído para a
realização destas obras.
A Deus toda a glória!
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

12/11
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson – Servindo a IP Metropolitana

Bárbara Luiza de Souza Fernandes
Jônatas Rodrigues Lima
Melise Carvalho Pereira D`Agostini
Tiago Müzel Rentes

13/11
Júnia Maria de Figueiredo Sadi
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
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

14/11

Agende-se e venha participar conosco!

Marina de Ávila Aguiar

Dayana Lima Rodrigues Amorim
Gabriel Nogueira Chagas
Nicole Nogueira Chagas
Wildes Lima Câmara

15/11
Aldemir Bissaco

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
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17/11
Bernardo Eler Ramos
Elenice Perilo de Carvalho

Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Larissa Ricarte de A. Pupo Domiciano

Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h

18/11

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901)

Miguel Rezende

Paulo Eduardo Gibram Silva

Antonio Carlos de Araújo
José Fillipe de Souza Pagio

Selva Leo Ribeiro

