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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

REINA O SENHOR!
O Salmo 93 é um salmo de entronização
e nos acalma em nossas muitas aflições
e ansiedades na peregrinação rumo à
Canaã Celestial. Afinal, nesta
caminhada pelo deserto existencial,
podemos ser acometidos por
intempéries e vicissitudes comuns à
existência humana. Os salmos de
entronização referem-se ao Governo
Soberano de Deus. São exemplos de
salmos de entronização os Salmos 47,
93, e os Salmos 96 a 99. Por meio deles
reconhecemos a grandeza de Deus;
Sua Majestade; Seu Poder; Sua
soberania sobre toda a sua Criação.
Nada é melhor, mais consolador e
confortador do que ouvir a premissa:
REINA O SENHOR!
A afirmação de que Deus é
absolutamente soberano na criação, na
providência e na salvação é básica à
crença bíblica e ao louvor bíblico. A
visão de Deus reinando de seu trono é
repetida muitas vezes na Santa Palavra
(1 Rs 22.19; Is 6.1; Ez 1.26; Dn 7.9; Ap
4.2; conforme Sl 11.4; 45.6; 47.8-9; Hb
12.2; Ap 3.21)e somos constantemente
lembrados, em termos explícitos, que o
SENHOR reina como rei, exercendo o
seu domínio sobre grandes e pequenos,
igualmente (Ex 15.18; Sl 47; 93; 96.10;
97; 99.1-5; 146.10; Pv 16.33; 21.1; Is
23.23; 52.7; dn 4.34-35; 5.21-28; 6.26;
Mt 10.29-31).
O domínio de Deus é total e determina
como Ele mesmo escolhe e realiza tudo
o que lhe apraz e nada pode deter seu
propósito ou frustrar os seus planos. Ele
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exerce o seu governo no curso normal
da vida, bem como nas mais
extraordinárias intervenções ou
milagres, mas as criaturas racionais,
angélicas ou humanas, gozam de livre
ação, isto é, têm o poder de tomar
decisões pessoais quanto àquilo que
desejam fazer. Esse fato nos confronta
com um mistério: o controle de Deus
sobre os nossos atos livres, atos que
praticamos por nossa própria escolha, é
tão completo como o é sobre qualquer
outra coisa, mas Deus conferiu
responsabilidade aos agentes morais,
no que concerne aos seus
pensamentos, palavras e obras,
segundo a sua justiça.
Não seríamos seres morais,
responsáveis perante Deus, o Juiz, se
não fosse assim e nem seria possível
distinguir, como as Escrituras o fazem,
entre os maus propósitos dos agentes
humanos e os bons propósitos de Deus,
que soberanamente, governa a ação
humana como meio planejado para
seus próprios fins (Gn 50.20; At 2.23;
13.26-39).
O maravilhoso do Salmo 93 é que ele
nos ensina que o governo soberano de
Deus garante a estabilidade do mundo
contra todas as forças do caos (vs. 1-4);
confirma a fidedignidade de todas as
declarações e ensinos de Deus (v. 5) e
exige a adoração do seu povo (v. 5).
Este Salmo era usado nas festividades
de Israel e era entoado por ocasião do
Ano Novo dos hebreus. O salmista não

se preocupa em dar detalhes sobre o
porque "Reina o SENHOR”, pois a
Palavra não se preocupa em comprovar
a existência de DEUS. Moisés
perguntou: Quem és tu Senhor? Disse
Deus: Eu Sou o que Sou. (Ex 3; Jo 8.58).
Assim como a Palavra não se preocupa
em provar que Ele é o Criador (“No
princípio criou Deus o céu e a terra” (Gn
1.1)), tampouco o salmista se preocupa
em detalhar o Reinado de Deus. Ele
simplesmente apresenta a premissa:
Reina o SENHOR. Sabemos e
confiamos neste governo e reinado,
pois confiamos na Palavra que nos diz
que Ele Reina. Cremos e descansamos
nesta verdade. As esperanças do povo
de Deus são renovadas mediante esta
bendita lembrança de que o Senhor é
REI, ancoradouro seguro para o seu
povo. Nele descansamos pois nele
temos um refúgio e uma fortaleza, um
socorro bem presente na hora da
tribulação (Sl 46).
O governo soberano de Deus é exercido
pela pessoa do Senhor Jesus, o Rei do
Universo, pois nele "habita,
corporalmente, toda a plenitude da
Divindade" (Cl 2.9), ele "é o resplendor
SAF
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"Dar-lhes-ei coração para que me
conheçam que eu sou o SENHOR:
eles serão o meu povo, e eu serei o
seu Deus; porque se voltarão para
mim de todo o seu coração”.
(Livro do Profeta Jeremias, capítulo
24, verso 7)

da glória e a expressão exata do Ser de
Deus, sustentando todas as coisas pela
palavra do seu poder" (Hb 1.3).
Somente Ele pode aliviar nossa aflição,
dissipar as trevas de nossas vidas, pois
somente Ele é a LUZ do mundo (Jo
8.12). Jesus é eterno e tudo foi criado
por intermédio dEle; sem Ele, nada do
que foi feito se fez (Jo 1.3). Este Cristo
que Reina é o mesmo que virá nos
buscar e os que creem n'Ele e
entregaram suas vidas a Ele, reinarão
com Ele Eternamente. Que gloriosa
promessa! Que descanso e consolo!
Que possamos, uma vez descansados
no governo soberano do Senhor Jesus,
afirmar assim como fez o Apóstolo
Paulo: “Pois, nele, foram criadas todas
as cousas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados,
quer potestades. Tudo foi criado por
meio dele e para ele. Fiel é esta palavra:
Se já morremos com ele, também
viveremos com ele, se perseveramos,
também com ele reinaremos”. (Cl 1.16,
2Tm 2.11-12). Aleluia! Amém e amém!
Rev. Edson Costa Silva
Reunião de Oração
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável:
Terezinha Lara
Relatora: Elani
Reunião Plenária
Quarta feira, 03 de julho.
Como sempre, contamos com a
presença de todas as Sócias.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje:
Carlos Galvão, José L.
Espeschit, João, Natanias, José
Maria, Thiago Bryan e Marco Vince
Segunda-feira:Cláudio Murilo
Quinta-feira: Hildemar Neto
Sexta-Feira: Paulo Falcão e Paulo
Cassete
Sábado: Paulo Gibram e Rubem
Pacheco
SERMÕES EM TIAGO
CRISTIANISMO PRÁTICO
Para encerrar o
Capítulo 3 de sua
Carta, Tiago volta a
um assunto que já
mencionou anteriormente, no Capítulo 1.
Ele retorna ao tema da
sabedoria. O seu
intento é nos mostrar que precisamos
de Sabedoria para viver neste
mundo, para lidar com as
circunstâncias e com as pessoas.
Tiago nos afirma, no final do Capítulo
3, que existe uma sabedoria do alto e
uma sabedoria terrena e ali nos
recomenda tomar muito cuidado,
pois, afinal, a sabedoria terrena pode
ser animal e demoníaca. Ele então
contrasta a sabedoria terrena e a
divina. A pergunta que precisamos
responder é: “Qual sabedoria dirige a
nossa vida? A da terra ou a do Céu?”
Neste domingo, mercê de Deus,
encerraremos a exposição do
Capítulo 3 dessa maravilhosa carta.
Estude a carta, ore e participe
conosco desses momentos de
crescimento espiritual na Palavra.
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CORAL NA SANTA CASA
Neste domingo cantaremos, como de
costume, no 5º andar da Santa Casa.
Falar do amor de Deus, em meio a
tantas carências e sofrimentos, não é
uma tarefa fácil, mas confiamos que
Aquele que não poupou Seu próprio
Filho há de confortar, consolar e
completar o que não pudermos fazer
por nós mesmos.
Que Deus seja servido em nos
abençoar neste ministério, como tem
feito até agora e que as palavras ali
proferidas não voltem vazias, mas
que façam o que apraz ao Senhor e
prospere naquilo para que foi por Ele
mesmo designada.
Encontro às 15h45min na Portaria
dos Colaboradores.

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313
Sagrada Familia
Tel. 3046-3784
Equipe 2
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte,
605/1201 – Funcionários
Tel.: 3224-2641

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no uso das
atribuições conferidas pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil,
conforme Capítulo II - artigo 9º, parágrafo 1º, alínea “a”. Capítulo VII, artigo 110º,
e Estatuto da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, conforme Capítulo
III – artigo 4º - parágrafo 2º, CONVOCA a Assembleia Geral para reunir-se em
caráter EXTRAORDINÁRIO no domingo 07/07/2019, às 10h20min, em culto
solene, seguido de eleição para PASTOR EFETIVO da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, envolvendo votação, apuração do quórum e
apuração de votos, encerrando-se às 13h30min, com proclamação do resultado
e aprovação da ata da Assembleia no culto vespertino do mesmo Domingo.
Será candidato único o Reverendo EDSON COSTA SILVA, devendo os membros
votarem SIM ou NÃO para a seguinte pergunta: “Você vota no Rev. Edson Costa
Silva para Pastor Efetivo da Primeira Igreja Presbiteriana de BH para o mandato
de três anos, contados de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022?” Os
votos serão por escrito e secretos, confirmando-se a eleição caso sejam
alcançados votos em número superior à metade dos votos válidos. Ocorrendo de
não ser alcançado o quórum de 220 votos (1/3 dos membros comungantes
residentes na sede) a Assembleia Geral Extraordinária fica, desde já,
programada, em segunda convocação, para o domingo 21/07/2019, às
10h20min com qualquer número de membros comungantes presentes,
observadas as mesmas regras de funcionamento para a eleição.
Os casos omissos serão decididos pela Mesa Central e referendados pelo
Conselho da Igreja. Belo Horizonte, 13 de junho de 2019.
"Comissão de Eleição Pastoral do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte".
NOTA DE GRATIDÃO
Queridos irmãos, a vocês a nossa profunda gratidão pelo carinho e cuidado
demonstrados nesse momento de luto e dor. Podemos dizer, como Paulo, da
alegria no Senhor porque, uma vez mais, renovastes o vosso cuidado em nosso
favor! Temos certeza de que as orações e o amor dos irmãos nos fortalecem um
pouco mais a cada dia, fazendo com que nossos olhos continuem firmes nos
projetos do Senhor.
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.” (1Ts 5.18)
A Deus toda a glória, honra e louvor!
Elani Ferreira de Assis Figueiredo e família.
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ANIVERSARIANTES

30/06
Judismar Wailton Figueiredo Andrade
Sofia Santos Campolina Vidal
01/07
Andrei Ricarte de Almeida Pupo Domiciano
Jessé de Oliveira
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Raphael do Rêgo Pacheco Santos
03/07
Ana Luísa Castro de Souza
Geraldo Magela Costa
Henrique de Souza Mendonça
Samuel Gonçalves Silva
04/07
Nina Maria Hauck Iacomini
05/07
Hanna de Melo Santos
Isaac de Camargo Generoso
Lucas Andrade e Araújo
Luciane Mitraud Carvalho
06/07
Clara Duarte Coelho Riegg
Emerson Santos Carvalho
Gustavo de Oliveira Cazotti
Larissa Câmara Las Casas
Larissa Duarte Coelho Riegg
Sérgio Luiz de Souza Pereira
Wanda Dias de Araújo
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