1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 15 DE DEZEMBRO DE 2019

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

MENSAGEM PASTORAL

17 DE DEZEMBRO - DIA DO PASTOR PRESBITERIANO
"Obedecei aos vossos guias e sede
submissos para com eles; pois velam
por vossa alma, como quem deve
prestar contas, para que façam isto com
alegria e não gemendo; porque isto não
aproveita a vós outros". (Carta aos
Hebreus, cap. 13, verso 17)
O Dia do Pastor Presbiteriano é uma
alusão à ordenação do Rev. José
Manoel da Conceição, ocorrida em 17
de dezembro de 1865, tornando-se
assim o primeiro Pastor Protestante
nascido no Brasil.
José Manoel da Conceição foi ordenado
Padre em 1844 e a primeira Igreja que
ele pastoreou foi na cidade de Limeira
(SP). José Manoel era um Padre
diferenciado, pois pregava com firmeza
a Palavra de Deus em seus sermões,
muitos deles considerados heréticos
por seus superiores.
O Padre Conceição, como era
chamado, antes mesmo de ser
Sacerdote conheceu uma família
inglesa que estava morando no Brasil,
também no interior de São Paulo, e ficou
impressionado com o modo como
aquela família, aos domingos, deixava
todos os seus afazeres para dedicar-se
ao estudo da Bíblia, orar e cantar juntos.
Sua admiração por tamanha dedicação
à Palavra de Deus foi tal que ele foi
estudar inglês e alemão para se
comunicar melhor com seus amigos
estrangeiros, contam os relatos
históricos da época.
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Em 1863 o Missionário americano
Alexander L. Blackford fez sua primeira
viagem ao interior paulista e visitou
aquele Padre que aconselhava o povo a
ler a Bíblia. No ano seguinte José
Manoel da Conceição foi encontrar
Blackford em São Paulo e depois de
muitas entrevistas decidiu, finalmente,
deixar o sacerdócio romano.
Foi com Blackford para o Rio de Janeiro,
onde se encontrou com o Rev. Ashbel
Green Simonton e no dia 23 de outubro
de 1864 o emocionado José Manoel foi
batizado na Igreja Presbiteriana diante
de algumas dezenas de pessoas,
passando a ajudar Simonton na
evangelização do Brasil, fazendo
questão de retornar a todas as cidades
em que havia sido Padre, para pregar,
agora com um novo entendimento, o
Evangelho de Cristo.
Em 17 de dezembro de 1865 o agora expadre José Manoel da Conceição tornase o primeiro Pastor Presbiteriano
brasileiro.
Seu sermão de prova teve como textobase o Evangelho segundo Lucas,
capítulo 4, versos 18-19, quando o
evangelista reproduz as palavras do
profeta Isaías: "O Espírito do Senhor
está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para
proclamar libertação aos cativos e
restauração da vista aos cegos, para
pôr em liberdade os oprimidos, e
apregoar o ano aceitável do Senhor".

Portanto, o dia da sua ordenação, 17 de
dezembro, foi escolhido o Dia do Pastor
Presbiteriano.
Que Deus abençoe a todos os servos
que deixaram tudo para ter o privilégio
de auxiliar o Supremo Pastor na

condução do rebanho que é dele, o
Senhor Jesus. Que sejam eles
renovados de poder e graça e de atos de
misericórdia no cumprimento de seu
mister. Soli Deo Gloria!
Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo," (Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, cap. 4, verso 15)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: Rute
Relatora: Eliane
17 de dezembro, Homenagem ao Pastor
O dia 17 de dezembro, data da ordenação do Rev. José Manoel da Conceição
como primeiro Pastor protestante nascido no Brasil, é para nós da Igreja
Presbiteriana do Brasil uma data muito importante e hoje queremos fazer nosso
agradecimento e reconhecimento de tudo que o Pastor representa para nós, pois
compreendemos que somos ovelhas e precisamos da sua ajuda para reconhecer
a Palavra do Senhor Jesus por meio dos seus conhecimentos.
Pastor, um dia a ordem divina soou mais forte em seu coração dizendo: "Filho vai
hoje trabalhar na vinha." (Mt 21.28b), e o irmão, consciente da necessidade das
almas, decidiu consagrar toda a sua vida ao serviço da expansão do Reino de
Deus na terra. A voz do Pastor se faz ouvir por cidades grandes e pequenas, vilas
e aldeias, anunciando a mensagem da cruz, nada temendo, porque seu coração é
consolado pelas promessas da Bíblia: "O Senhor é quem vai adiante de ti, ele
será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te
atemorizes." (Dt 31.8)
Rogamos a Deus pelas vidas de nossos queridos e amados Pastores Edson,
Rogério, Raimundo e Elcio. Lembrem-se sempre que a SAF ora diariamente por
vocês.
Que Deus continue abençoando e sustentando a cada um dos nossos Pastores.
P – Paciência, Tg 5.8
A – Apascentar, 1 Pe 5.2
S – Santificar, 1 Ts 5.23
T – Temor, Sl 119.38
O – Obreiro, 2 Tm 2.15
R – Recompensa, 1 Pe 5.4
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, José Luiz
Espeschit, João, Natanias, José
Maria, Thiago Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Rubem Pacheco e Saul
Nogueira
ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313
Sagrada Família
Tel. 3046-3784
Equipe 2
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 615/1201
Funcionários
Tel. 3224-2641
Dia 19 – Quinta Feira
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel. 98795-6155 (Andreia, filha)

ESCALAS DOS CORAIS
NO MÊS DE DEZEMBRO
Primeiro Domingo, 01/12
Manhã - Coro Misto
Noite: Coro Infantojuvenil - Cantata
Cante o Natal
Segundo Domingo, 08/12
Manhã – Coro Feminino
Noite - Coro Misto
Terceiro Domingo, 15/12
Manhã: Coro Masculino
Noite: Coro Jovem
Quarto Domingo, 22/12
Manhã: Conjunto de Sinos / Árvore
de Sinos
Noite: Orquestra de Sinos
Culto de Natal – 25/12
Quarta-feira
Noite – 20h – Coral de Natal com
Orquestra – Cantata de Natal

CONVITE AOS CORISTAS
Os Corais de nossa Igreja se juntam
para louvar ao SENHOR nos Cultos de
Natal e de Vigília.

CANTATA DE NATAL – 25/12
Neste ano teremos uma Cantata
Especial, acompanhada por
Orquestra, no Culto de Natal do dia
25/12 às 20h. Todos os Coristas da
Igreja estão convidados a se juntarem
em louvor ao nosso Deus pela dádiva
do Natal. Reserve esta data, convide
pessoas e participe conosco.
Vinde Cantai: Jesus Nasceu!
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Para a organização da agenda,
anunciamos as datas para os ensaios
da Cantata de Natal.
Tome nota:
Terça-feira, 17/12– 20h
Quinta-feira,19/12– 20h30
No dia do Culto, quarta-feira 25/12, o
ensaio acontecerá às 18h30
Contamos com todos os Coristas.

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
«Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus..."
(Hebreus 13.7)
Dia do Pastor Presbiteriano
O dia 17 de dezembro é celebrado na Igreja Presbiteriana do Brasil como "o Dia
do Pastor Presbiteriano". Nós da UPH não poderíamos deixar esta data passar
em branco, e embora nenhum pastor atenda às expectativas de todos, o princípio
bíblico nos manda acatar com apreço os que trabalham presidindo e exortando o
rebanho (1Ts 5.12-13).
Então, o crente é incentivado a lembrar-se, em suas orações, daqueles que
pregam a Palavra de Deus, expressando gratidão pelos que cumprem fielmente
o Pastorado.
Respeite a liderança de seus Pastores, procure aproximar-se deles e conhecêlos melhor, cumpra seus deveres como cristão e membro da Igreja local e ore de
forma constante e incessante por eles e suas famílias.
Ao fazer isso você honrará, de maneira especial, os Pastores que Deus colocou
em sua vida e na vida da sua família.

DOAÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR
"Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os
necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bemaventurado é dar que receber". (Livro dos Atos dos Apóstolos cap. 20, verso 35)
Muitos materiais escolares deste ano não nos serão úteis no ano de 2020 mas
podem ter grande valor para outras crianças de nossa cidade. Por isso pedimos
aos irmãos que façam a doação de itens que não lhes serão necessários no
próximo ano letivo (mochilas, cadernos, livros, lápis de cor e outros objetos
escolares). Serão muito bem-vindos!
Todo o material arrecadado será organizado pela nossa irmã Ester Duarte e
doado à Escola Estadual Lúcio dos Santos, cuja Diretora é nossa irmã
Guilhermina.
Pais, aproveitem para envolver seus filhos nesse projeto. O material poderá ser
entregue na Secretaria da nossa Igreja. Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (61) 99245-7580 com nossa irmã Ester.
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos
que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem
das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham". (Livro do Apocalipse,
cap. 14, verso 13)
Foi chamada à presença do SENHOR no dia 08/12, aos 70 anos de idade, nossa
irmã Eleuze Joana Lino Campos, esposa do Sr. Antônio Carlos Pires, filha de
D. Luiza Evangelista Campos e José Lino Campos e mãe do Dr. Paulo José
Campos Pires. Nossa irmã faleceu na madrugada do domingo, após um infarto
fulminante, tendo seu corpo sido velado e sepultado no Cemitério Parque da
Colina.
Expressamos nossa solidariedade aos familiares de D. Eleuze, rogando ao
Deus eterno, Pai de infinitas misericórdias, para que amenize a dor de seus
queridos neste momento de luto, sabendo que nossa irmã descansa de suas
fadigas nos braços do SENHOR.
Oremos em favor da querida família.

HERANÇAS DO SENHOR
"Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão" (Salmo
127, verso 3)
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Clara Cruz de Souza,
ocorrido em 07/12, filha de Joana Cruz de Souza e Ricardo Meneghini, sendo
avós maternos Marcos Vieira de Souza e Jacimar Cruz de Souza e avós
paternos Sebastião Meneghini e Neide Marisa Meneghini. Clara nasceu
pesando 2,530kg, com 48 cm de estatura.
Também nos alegra comunicar o nascimento de Sofia Souto de Carvalho,
ocorrido em 08/12, filha de Müller Carvalho dos Santos e Nayara Barbosa
Soares Souto, sendo avós paternos Geraldo Inácio de Carvalho (in memoriam)
e Márcia Jane Sarmento de Carvalho e avós maternos Willie Max Souto e Eliete
Barbosa Soares Souto. Sofia nasceu pesando 3,140kg, com 47 cm de estatura.
Rogamos ao Senhor que ele abençoe abundantemente a vida da Clara e da
Sofia e que elas, a exemplo de Jesus, cresçam não somente em estatura, mas
também em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Parabéns
às queridas famílias.
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TEMA ANUAL 2020
"Orai sem cessar" (1 Tessalonicenses 5.18)
Ao trabalharmos com ênfase em Missões neste ano de 2019, fomos
conscientizados sobre nosso dever de levar as boas novas de salvação aos que
ainda jazem nas trevas, sem Cristo e sem esperança. Avaliando esta
caminhada ao longo do ano, vemos que, pela graça de Deus, aumentamos
nossa percepção da importância do dever de obedecer à Grande Comissão que
nos foi dada pelo Senhor da Igreja, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do
SENHOR.
Desejamos manter essa chama missionária acesa em 2020 e juntar a ela a
chama da Oração. Nosso tema para o ano de 2020 será "DISCÍPULOS
SANTIFICADOS ORAM".
Este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções bíblicas
sobre a nossa vida e diálogo com Deus, sendo nosso objetivo com esse tema
unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades Internas e demais Forças de
Integração da Igreja em prol de uma vida de oração. Supliquemos ao Pai Eterno
que nos abençoe neste solene objetivo.

GRATIDÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DOMINICAL
"Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura
para sempre". (Salmo 136, verso1)
Amados irmãos,
o Conselho de nossa Igreja aprovou o nome do Pb. Marco Antônio Fonseca
Paiva para atuar em nossa Escola Dominical (ED) no ano de 2020 como
Superintendente, após nossa querida irmã Isabel Cristina, atual
Superintendente da ED, solicitar um ano sabático para descanso e cuidados
pessoais e familiares.
Registramos nossa gratidão a Deus por nos abençoar com a condução sempre
sábia, gentil e zelosa de nossa querida irmã Isabel nestes anos à frente de
nossa Escola Dominical, reconhecendo seu esforço, dedicação e intenso labor
na causa do Divino Mestre. Isabel, aproveite o ano de 2020 para descansar e
renovar suas forças e que o Pai Eterno te recompense com dadivosas bênçãos
provindas dos altos céus.
Pb. Marco Paiva, oramos ao SENHOR para que Ele o revista de graça e lhe
conceda sabedoria do alto para dar continuidade a esta distinta e importante
função que é ser Superintendente de nossa querida Escola Dominical, agência
do Reino de Deus.
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ESCOLA DOMINICAL: ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Neste domingo encerraremos o Ano Letivo Regular de nossa Escola Dominical
(ED). Louvamos a Deus por mais este ano escolar que se finda, onde
crescemos em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, através das aulas ministradas em nossa ED.
Nos domingos 22 e 29/12, e em todo o mês de janeiro, os Pastores da Igreja
ministrarão Aulas Especiais no Templo, sobre o Tema que trabalharemos com a
Igreja em 2020, "Discípulos Santificados Oram". Tributamos ao Senhor a honra,
a glória e o louvor.

ANIVERSARIANTES
15/12
Isabel Cristina Santos Ribeiro
16/12
Breno Ayres Chequer Lopes
João Cury Nogueira
17/12
Elisa Ayres Chequer Lopes
18/12
Ester Vilela Paes Figueiredo
Manoel Silva de Melo Rocha
Samuel Goecking de Araújo
19/12
Adenir Rodrigues de Oliveira
José Alberto Muinhos
20/12
Kevia Cristina Bastos Jorge
21/12
Eunice da Silveira Andrade Nogueira
Frederico Porto Caldeira
Rômulo da Silva Leitão
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