1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 17 DE MARÇO DE 2019

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

MENSAGEM PASTORAL

NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso
corpo por sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. (Carta do Apóstolo Paulo aos
Romanos, cap. 12, verso 1)
Diante da diversidade de igrejas e de
diferentes formas de culto em nossos
dias, é necessário buscar informações
que nos dêem direção segura quanto à
forma de culto que seja agradável a Deus.
O Reformador João Calvino, quanto à
adoração comunitária, diz que todo
conhecimento verdadeiro, ou sabedoria,
está no conhecimento que o homem deve
ter de Deus e de si mesmo, sendo que
este último é dependente do primeiro.
Consequentemente, o seu pensamento
quanto à adoração comunitária é que o
culto é lugar de conhecimento de Deus.
Este fato é citado em muitos textos da Lei,
dos Profetas e no Novo Testamento.
Todos eles não pretendem outra coisa
senão provar que Deus, o Criador do
mundo, nos é manifesto na Escritura, bem
assim o que devemos saber dele, para
que não andemos dando voltas como que
perdidos buscando outro deus
desconhecido.
Dessa declaração subtende-se que o
culto, e qualquer outra prática cristã, só
pode transmitir conhecimento de Deus se
for apoiado nas Escrituras, caso contrário,
seria divagar sem alcançar o
conhecimento devido. Portanto, é natural
a centralidade das Escrituras no
culto.
Em sua exposição de Romanos, no
capítulo 12, verso 1, o Reformador traz
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outro princípio regulador da adoração
comunitária, dizendo: “E se Deus só é
corretamente adorado pelo prisma de
seus mandamentos, então de nada nos
valerão todas as demais formas de culto
que porventura engendrarmos, as quais
ele com toda razão abomina, visto que
põe a obediência acima de qualquer
sacrifício”. O ser humano deleita-se com
suas próprias invenções e com suas vãs
exibições de sabedoria; mas aprendemos
que o Juiz Celestial se opõe a tudo isto,
quando nos fala por boca do Apóstolo
Paulo, conforme a passagem bíblica
citada na introdução deste texto. Ao
denominar o culto que Deus ordena de
racional, ele repudia tudo quanto contrarie
as normas de sua Palavra, como sendo
mero esforço insensato, insípido e
inconsequente.
Assim o Reformador entendia claramente
que o ponto alto do culto era a pregação
da Palavra, pois era o momento do próprio
Deus falar, por ser ele o autor da
pregação, bem como o responsável por
seus resultados.
Portanto, como Igreja do SENHOR, nós
devemos nos apoiar na Palavra de Deus
para por ela balizar nossos princípios de
adoração, que devem visar a Glória de
Deus e o crescimento espiritual do povo
dele. Não troque o culto por nada. O culto
é lugar de instrução e edificação do povo
cristão. Por isso, obedeçamos à santa
instrução do autor aos Hebreus: “Não
deixemos de congregar-nos como é
costume de alguns, antes façamos
admoestações, e tanto mais quanto
vedes que o Dia se aproxima!” Hb 10.25.
Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“De tudo o que se tem ouvido, a
suma é: Teme a Deus e guarda os
seus mandamentos; porque isto é o
dever de todo homem.”
(Eclesiastes, cap.12, v erso 13)
Reunião de Oração:
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Miriam
Reunião Departamental Conjunta
Dia 20/03, quarta-feira, às
14h30mim.
Contamos com a presença de todas
as Sócias e amigas.
Estamos arrecadando roupas e
sapatos (infantil e adulto) e
brinquedos para as famílias dos
Seminaristas do Seminário
P r e s b i t e r i a n o R e v. D e n o e l
Nicodemos Eller. Para fazer as
doações procure alguma das Sócias
da SAF.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel,
João, Natanias, José Maria, Thiago
Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Paulo Falcão
Quinta-feira: Paulo Cassete
Sexta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Tiago Muzel e Alysson
Bomfá

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel. 3282-7049
Equipe 2
Flauzina Jordão
Rua D. Luci, 281 – Palmeiras
Tel. 3374-3746
Próximo Domingo:
Equipe 1
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel. 3451-4430
Equipe 2
Irizena C. Souza
Rua Rio Apodi, 472 – Eldoradinho
Tel. 3393-3212

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E
TELEFONE
Convidamos os irmãos que mudaram
de endereço ou de número telefônico
(fixo e/ou móvel) a entrar em contato
com a Cristine, Secretária Pastoral,
pelo número (31) 3273.7044, para nos
informar.
É importante mantermos nosso Rol de
Membros atualizado. Agradecemos a
colaboração dos irmãos.
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MANIFESTO E COMOÇÃO
A Igreja Presbiteriana do Brasil ciente do trágico acontecimento na Escola
Estadual Raul Brasil da cidade de Suzano - SP, consternada, manifesta sua
comoção e externa suas orações de intercessão e de um clamor ardente.
As Igrejas Presbiterianas no Brasil oram em favor dos familiares das vítimas
deste lamentável acontecimento. Intercede junto a Deus buscando nele o
conforto, mormente neste momento crucial e cheio de dor e que chocou nossa
nação brasileira.
Conclamamos o povo presbiteriano para que intensifiquem suas orações em
favor de todos os que direta e indiretamente estão sofrendo com este trágico
acontecimento.
Louvamos a Deus pelo trabalho do Rev. Nelson Luiz Taibo Avidago Júnior,
Pastor da Igreja Presbiteriana de Suzano que não tem medido esforços para
interceder e estender a mão em favor das famílias deste acontecimento.
Expressamos nossas condolências e solidariedade com as famílias enlutadas,
na certeza de que “o Senhor levanta os abatidos" (Salmo 146.8b). E ciente de
que o Senhor nosso Deus é quem pode consolá-las neste tempo de dor e
angústia, pois “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações", (Salmo 46.1).
No amor de Jesus, O Senhor.
Igreja Presbiteriana do Brasil
Rev. Roberto Brasileiro Silva
Presidente do SC/IPB

BÍBLIA DE ESTUDO HERANÇA REFORMADA
Estamos listando os nomes dos irmãos que desejam
adquirir esta Bíblia, pois conseguimos um desconto
especial para aquisição de quantidades maiores da obra.
Se você deseja adquirir um exemplar, procure o Diácono
Thiago, na Livraria, após os Cultos e dê o seu nome.
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CURSO DE NOIVOS
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA
O casamento dá origem à família.
Olhando para a sua gênese,
descobrimos que ele aconteceu por
iniciativa exclusiva de Deus e como tal
não deve ser compreendido e vivido
num contexto meramente social. (Gn 2)
A Igreja, por sua vez, tem a
responsabilidade de conscientizar os
noivos antes de assumirem tão
importante e solene compromisso.
Ainda que o casal pense que já está
pronto, é sempre importante que se dê
oportunidade para que os noivos
dialoguem e, então, guiados pela
Palavra de Deus, nossa única regra de
fé e prática, possam refletir sobre tão
importante passo na vida.
O presente Curso tem esse objetivo, qual seja, levar os nubentes a refletir
profundamente sobre o compromisso que vão assumir diante de Deus e da
Igreja, sobre as condições que devem buscar como casal para entregar-se um ao
outro e construir um casamento feliz e estável. O casamento é acima de tudo uma
instituição santa, que é edificada na presença do Senhor (Sl 127).
No próximo final de semana teremos o Curso de Noivos, pré-requisito para o
casamento na Igreja. Se vocês, noivos, ainda não se inscreveram neste evento
tão importante, liguem para a Secretária Pastoral, Sra. Cristine, 3273 7044, e
inscrevam-se.
Data: 22 e 23/03
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 22/03 – 19h30min às 21h30min
Sábado, 23/03 – 9h às 12h, 13h às 15h
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MINISTÉRIO DE CASAIS – 30/03 – COLOQUE EM SUA AGENDA
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de Casais promoverá uma programação especial no último sábado
de março, dia 30, em nosso Acampamento Ebenézer.
Nosso palestrante será o Rev. Leonardo Leão, Pastor da Igreja Presbiteriana
Monte Sião em Santa Luzia e Professor de nosso Seminário Teológico Rev.
Denoel Nicodemos Eller.
Iniciaremos aquele dia com um café da manhã, onde cada família deverá levar
uma "quitanda". A responsabilidade do almoço será da Igreja, sendo as
despesas rateadas com os participantes.
Também teremos programação para as crianças.
Coloque em sua agenda de atividades e de oração!
Invista espiritualmente em sua família. Ela é o bem terreno mais precioso que
você tem.
CONFERÊNCIAS - 2019
“Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e
declaramos as tuas maravilhas”. (Salmo 75, verso 1)
Nossa CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA realizada no último final de semana foi
uma grande bênção! Fomos impactados pela Palavra do SENHOR e também
por conhecer o que o Poderoso Deus tem feito em rincões distantes de nosso
País de dimensões continentais. Nosso Preletor nos trouxe conhecimento de
um trabalho árduo, porém, de frutos eternos que estão sendo colhidos para a
Glória de Deus. Que o SENHOR em sua infinita bondade continue a nos
despertar a cada dia, para elevarmos os nossos olhos e contemplarmos a Seara
que continua grande e os trabalhadores que são poucos conforme nos ensinou
nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho (Mt 9.37-38).
Neste ano, mercê divina, teremos mais três Conferências:
17 a 19/05: CONFERÊNCIA VIDA CRISTÃ.
23 a 25/08: CONFERÊNCIA DE AÇÃO DE GRAÇAS (dentro das atividades de
comemoração do aniversário de nossa Igreja).
No mês de outubro (data a ser definida): CONFERÊNCIA TEOLÓGICA.
O viés temático das Conferências deste ano de 2019 é: “DISCÍPULOS
SANTIFICADOS ENVIADOS PARA A MISSÃO”.
Agradecemos a Deus e aos irmãos pela excelente participação na Conferência
Missionária. Conclamamos a todos a orar em favor das próximas Conferências.
Soli Deo Gloria.
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ANIVERSARIANTES

17/03
Maria Aparecida da Silva
Raquel Mendes F. R. de Oliveira
18/03
Clarice Alvarenga Cabaleiro
Letícia Vince Ribeiro
Martha Brant Heringer
Patricia Barbosa Nogueira
19/03
Cátia Aparecida de O. Gomes
Jéssica Machado Martins
Vinícius Andrade
20/03
Alba Furtado Ribeiro
Helmut Alexander Riegg
José Paulo dos Santos
Marco Antonio Queiroz Cassete
Murilo José França
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
21/03
Bruna Furtado da Fonseca
Procópio Cardozo Neto
Rosilene Tavares Pereira
Waldir Dias Duarte
22/03
Lídia Campos Gomes Boy
Letícia Araújo Ribeiro
23/03
Marise Bernardes Falcão
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro –
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio – Missionário
Sem. David Freitas – 2º ano no
Seminário / Crianças, Juvenis e
Adolescentes da Igreja
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no
Seminário / Congregação Redenção

VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às
19h30min
Congregação Redenção – Parceria
Nossa Missão e IP Vespasiano
Bairro Providência – Rua Américo
Martins da Costa, 180 - Providencia

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração

Plantação de Igreja – Cidade de Pará
de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões
Nacionais - JMN
Plantação de Igreja – Cidade de Bom
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais JMN

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
Agende-se e venha participar conosco!
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CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

