Domingo,
15 de novembro de 2015

DEUS E SEUS PLANOS
Irmãos
Sentei aqui em casa, orando e pedindo a Deus que
me desse lucidez para escrever o que precisava dizer
à Igreja, rebanho que o Senhor me concedeu
pastorear, comunicando sentimentos e fatos, para que
todos saibam onde estamos e quais as nossas
reações diante dos propósitos de nosso Pai Celeste,
porque entendo que todos aqueles que nos amam têm
interesse e precisam saber o que está acontecendo
aqui em nosso lar.
Estamos surpresos com os caminhos de Deus. Tudo
tem acontecido com muita rapidez. Fazíamos planos
para o futuro, mas o Senhor tinha os dEle, já
decretados há muito e que, por serem perfeitos, são
todo abrangente. Por serem agradáveis, produzirão os
frutos para a Sua glória e o nosso bem. Por serem
bons, revelarão a Sua graça, amor e misericórdia.
Há cerca de 30 dias eu e Regina estávamos voltando
de Juazeiro na Bahia e ao chegarmos, Regina foi
acometida de uma forte dor nas costas, ora na coluna
cervical, irradiando para o braço, ora para a lombar,
irradiando para a perna. Era de tal intensidade que
nos restou interná-la. Exames, laboratório, raio x, e os
ortopedistas chegaram à conclusão que sua estrutura
óssea encontrava-se normal para o que se podia
esperar para a sua idade. As dores também não eram
de uma cólica renal, como inicialmente
suspeitávamos.
Três dias depois, Regina recebeu alta do hospital sem
que se chegasse a um diagnóstico. Medicamentos
fortes para a dor, fisioterapia. Dias depois, voltando a
consultar com um clínico geral, observou-se um
detalhe que havia sido considerado de menor
importância: anemia. Dr. Claret entendeu que este fato
não poderia ser desprezado. As dores fortes
continuavam. Precisou voltar ao hospital e ser
medicada para que as aplacasse.
Nosso genro, que é médico, nos sugeriu então que
buscássemos uma segunda opinião. Fomos a um
novo clínico geral. Seu parecer foi idêntico ao do Dr.
Claret. Indicou-se um hematologista. No mesmo dia,
pela providência de Deus, os dois médicos nos
atenderam. Um de manhã e o outro ao entardecer.
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Agora, o hematologista, vendo o resultado dos
exames, constatou ser algo grave e nos enviou direta
e imediatamente à uma especialista. Ligou para ela,
ali na nossa frente, e marcou a consulta. Ontem fomos
a esta especialista. Estávamos nos agarrando a um fio
de esperança. Mas a médica, não teve dúvida,
quando nos afirmou e diagnosticou: mieloma múltiplo.
Empalidecemos pelo impacto! Ficamos mudos!
Esta médica nos atendeu e mostrou muito
conhecimento no que falava, ao mesmo tempo que
nos pareceu sensível e humana. Disse tudo o que
precisávamos saber, sem rodeios. Do ponto de vista
humano, trata-se de uma enfermidade que a medicina
não conhece a cura. O primeiro ciclo do tratamento
será de seis meses com quimioterapia. Depois um
transplante de medula.
Hoje, eu e Regina, fomos ao laboratório para coleta de
mais material para exames. No carro, ela segurando a
minha mão, me fez lembrar de um hino e cantamos
juntos: "Os seus intentos cumpre Deus no decorrer
dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com
Seus planos." Ficou até um bonito dueto. Chegamos
no laboratório... dores, tristezas, lágrimas no meio de
alegrias e paz que o Senhor tem nos concedido.
Percebemos que é possível exultação e

contristamento ao mesmo tempo, sem ficarmos loucos.
Só Deus pode permitir emoções tão contraditórias no
mesmo espaço de nossa mente e coração, com
propósitos tão sublimes: "para que o valor da nossa fé,
muito mais preciosa do que ouro, mesmo depurado
pelo fogo, redunde em louvor e glória na manifestação
de Cristo."
Eu ensinei a nossa Igreja a cantar: "Ele é o dono da
chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do
chorar..." Vocês se lembram? Chegou a hora para a
nossa família, e especialmente para a Regina Helena,
provarmos e privarmos desta confortadora verdade:
Deus é o dono do nosso choro, Ele é o dono da nossa
dor. Ele é o Senhor de nosso pesar e da nossa alegria.
Devemos e precisamos registrar a nossa mais
profunda gratidão aos irmãos que compartilham
conosco desta hora. Os telefonemas, e-mails, visitas e
tantos outros que oram. Estamos confiantes, ainda que
estupefatos pela maneira surpreendente que Deus faz
executar os Seus planos.
As primeiras visitas à nossa casa foram a dos dois
anciãos de nossa Igreja, o Presbítero Euler e o
Presbítero Tito. Cumpriu-se o que fora dito por Tiago
em sua epístola: "Está alguém dentre vós enfermo?
Chame os presbíteros. (...) A oração da fé salvará o
enfermo." A unção com óleo, como sempre temos crido
e pregado, são os medicamentos, que já estão sendo
ministrados, a oração está sendo elevada ao nosso
Deus, fonte de toda a vida. Deus fará cumprir a Sua
vontade, que neste momento para nós é abscôndita.
Quando os "anciãos" saíram, eu e Regina ficamos
sozinhos e, abraçados, choramos muito fazendo
considerações sobre a visita bíblica, que acabávamos
de receber. Os dois oraram. O "Major" leu o Salmo
145. Confortante o momento, concedido por Deus a
nós em nome de todos. Deus nos visitou ali. Eles
saíram. Deus ficou. Fomos para cama e dormimos em
paz durante toda a noite.
Acabamos nos lembrando do Salmo e cantamos:
"Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa,
só Ele é a minha rocha, só Ele a minha esperança, só
Ele é a minha salvação... Não serei jamais abalado!"
Nosso plano para estes dias era o de irmos para
Governador Valadares, estar com nossa filha no
nascimento de nosso sexto neto, a Ana Clara. Deus
mudou também estes planos. Dado o desastre em
Mariana, as águas do Rio Doce foram poluídas e,
segundo fomos informados, há uma ameaça de falta

d'água naquela cidade. Por isto, resolveram vir
amanhã de carro para Belo Horizonte e nossa netinha
nascerá aqui e ficarão hospedamos nestes próximos
dois meses em nossa casa. Alegria!
Irmãos, quando olhei pela primeira vez para a Regina
Helena, com aquele interesse especial... nem éramos
namorados ainda... e já se vão mais de 40 anos... ela
estava cantando com o coral jovem de sua igreja. O
hino que cantavam dizia: "Deus tem um plano em cada
criatura, ...". Pois é... desde então, temos visto os
planos de Deus se desenrolarem diante dos nossos
olhos. Grande parte deles passados aqui no meio dos
irmãos da Primeira Igreja. Nossos filhos, netos... que
nem cabem mais ao derredor da nossa mesa... filhos
como rebentos da oliveira ao derredor de nossa mesa.
E a Regina arrumando a mesa com aquele primor.
Temos até hoje, intactos, todos os pratos e talheres
que ganhamos e compramos no nosso casamento, há
40 anos. Capricho, cuidado, integridade, fé e
constância. Mulher super-virtuosa.
Eu sei que Deus é poderoso e tudo pode. Pode nos
dar e pode nos tirar. Porque Seus intentos e decretos
Ele os faz cumprir de acordo com os Seus, os Seus
planos, e não os nossos. Se for para a glória dEle, Ele
pode também fazer um milagre, e reverter o
diagnóstico tão triste e chocante, se Ele quiser. O
nosso genro que tem conhecido o evangelho da graça
de Deus, marido de nossa filha Lilian, disse: "Não há
impossíveis para Deus!" E de fato, não há!
Estamos tristes, mas em paz. Chocados, mas não
desesperados. Abatidos, mas não desanimados.
Perplexos, mas não derrotados. Confiantes e em paz.
Amamos a Deus ainda mais do que nunca. Sabemos
ser Ele a nossa mais rica porção.
Nestes dias as nossas emoções estão à flor da pele e,
por isso, temendo ser traído por elas, me absterei de
meus deveres no púlpito de nossa Igreja, até que as
águas se acalmem e se decante e se amaine o
sentimento agitado por estas surpresas
surpreendentes que só de Deus se poderia esperar.
Contamos com as orações dos amados irmãos. Se
quiserem, venham tomar um chazinho em nossa casa.
Será um prazer.
Ludgero Morais
Escrito na quarta-feira,
11 de novembro
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Terça-feira, dia 10 de novembro:
Reunião de oração - 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz (2127.1939)

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua Matriz 129 A – Venda Nova
Tel.: 3451.4430
Equipe 2:
Eufrásia Heringer Silva
Rua Nunes Vieira, 56/202 – Santo Antônio
Tel.: 3342.1847

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Fernando Boson, Zuelton, Fredeiro Mendes,
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Fernando Ferreira,
Armando Melillo
Segunda-feira: Fernando Boson
Quinta-feira: Éder Mello

Próximo domingo:
Equipe 1:
Lea Santos de Oliveira
Rua Adilfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227
Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049

CONVOCAÇÃO – UPH
Os homens presbiterianos estão convocados para
reunião plenária de eleição da nova diretoria da UPH
para o ano de 2016, no dia 16 de novembro, segundafeira, às 20h30min em nossa igreja.

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA
ESCOLA DOMINICAL - SALA DA UMP

Hoje, dia 15/11, em nossa Escola Dominical daremos início
ao estudo da lição 17 do livro "Grandes Doutrinas da
Graça - volume 3", às 9h, na sala da UMP.
Jovem, aqui é o seu lugar!

CORAL JUVENIL
SEXTA JOVEM

Ensaio hoje às 17 hs. Cantaremos no culto da noite
com calça/saia preta e blusa do uniforme.
Hoje não haverá o ensaio com os pais para termos
mais tempo de nos prepararmos para o culto da noite.
Não haverá ensaio no próximo domingo (22/11),
devido ao retiro de casais. Retomaremos com nossos
ensaios dia 29/11 com a presença e o ânimo de
todos.
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Na próxima sexta-feira, dia 20/11, esperamos toda
juventude para nossa Sexta Jovem, às 20h no Salão João
Calvino. Nesse semestre o Rev. Edson Costa tem
conduzido um estudo no livro do Eclesiastes com o tema:
Valores x Futilidades. Aguardamos todos os jovens!
TRILHA

Nossa diretoria está programando uma trilha para este
sábado, dia 21/11. Fiquem atentos, em breve mais
informações com horário e local!

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.

ELEIÇÕES DAS SOCIEDADES INTERNAS
Solicitamos às diretorias das Sociedades Internas
que comuniquem ao Conselho da Igreja o resultado
de suas eleições, para a aprovação final e
oportunamente suas posses.
Louvamos a Deus pelos resultados já obtidos e a
maneira ordeira com que se reuniram suas
assembleias escolhendo suas diretorias.
A posse se dará no último domingo do mês de
dezembro, por ocasião do culto da manhã.

CORAL JOVEM NA
CONGREGAÇÃO BELÉM
O coral jovem estará cantando louvores a Deus em
nossa congregação Belém neste domingo, quando
participa do culto vespertino. Sairá da porta de
nossa igreja às 17h30min. O culto na congregação
acontece no mesmo horário aqui de nossa igreja,
às 19h.

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN!

RETIRO DE CASAIS
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA!
Amados irmãos!
Na próxima sexta-feira, 20/11, à noite, daremos início
ao nosso tão esperado retiro de casais no Hotel
Canto da Siriema. Temos colocado esta
programação na presença de Deus em oração, e
temos a convicção de que Ele haverá de nos
abençoar grandemente.
O Rev. Tchaikovski, que foi pastor de nossa igreja,
hoje é pastor na 2ª Igreja Presbiteriana de Alto
Caparaó, será o nosso Preletor. O tema do retiro
será: “Uma Família Transformada como Água em
Vinho”, Jo 2.1-11. O preletor solicita aos inscritos
que estudem o livro do Eclesiastes, como leitura
prévia.
Os pastores de nossa Igreja estão organizando o
conteúdo espiritual do nosso encontro. Coloque a
vida deles nas mãos de Deus para que sejam
usados para nossa edificação.
Em relação à parte social devemos nos preparar
para termos atividades bem animadas. Ao longo da
semana, os inscritos receberão informações quanto
aos demais preparativos.
Oremos em favor deste evento!

CANCELANDO NOSSO
SEMINÁRIO SOBRE FINANÇAS
Infelizmente tivemos que cancelar o Seminário
Sobre Finanças, visto a baixa adesão, mesmo
depois de termos feito uma divulgação durante
várias semanas. Tivemos a inscrição de um
presbitero, um diácono e alguns poucos irmãos
de nossa igreja.

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar a
Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça e
no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.

Cremos que poderemos encontrar outro local
onde o curso possa ser oferecido e alguns dos
pastores da igreja participarem, para, depois
trazermos, por meio de nossos pastores, para a
nossa Igreja.

Estamos estudando o evangelho de Jesus segundo a
narrativa de João. Daremos continuidade aos
estudos do capítulo 17. Participe conosco!

Agradecemos o apoio dado pelos inscritos e o
investimento feito já lhes tem sido devolvido.
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CONTINUA O NOSSO

DESAFIO
15/11
Aldemir Bissaco
Marina de Ávila Aguiar
17/11
Bernardo Eler Ramos
Elenice Perilo de Carvalho
Larissa Ricarte de A. Pupo Domiciano
Paulo Eduardo Gibram Silva
18/11
Antonio Carlos de Araújo
Miguel Rezende
Selva Leo Ribeiro
19/11
Camila Rodrigues Tiago
20/11
Dalva Mendes Ferreira de Moraes
Nilson Ussem
Temos o alvo de 150 mil reais e cremos em
Deus que haveremos de alcançá-lo até o final
deste ano. Participe. Há uma obra imensa e
preciosa à nossa frente e precisamos dar conta
dela, em nome de Deus.

Alcançado:

R$ 83.404,00
CAMINHANDO...
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56%

21/11
Roseli Braz Boaventura Bastos

