Domingo,
10 de abril de 2016

EXAMINE-SE E PARTICIPE!
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim,
coma do pão, e beba do cálice....; 1 Co 11.28
Rev. Edson Costa Silva
obediência e santa gratidão a ele. Olhamos para a
nossa pecaminosidade para aprender novamente a
profundidade da nossa depravação, e para nos
assegurarmos de que nosso coração não tem nos
enganado, que não estamos tentando ocultar nossos
pecados, e para que possamos odiar mais o pecado e
correr para a cruz.

O apóstolo Paulo ordena o autoexame para aqueles
que desejam ir à mesa do SENHOR. O imperativo do
verbo “examinar” no tempo presente, indica que
qualquer pessoa que deseja participar da mesa do
Senhor deve examinar-se com regularidade.
Não é a vida dos outros que somos chamados a
examinar, mas sim a nossa. O exame dos outros leva
à justiça própria, o exame de nós mesmos leva-nos ao
verdadeiro arrependimento e fé em Deus. O exame
dos outros é geralmente a nossa forma de evitar o
autoexame.
Autoexame é submissão ao exame que Deus faz de
nós, através da sua Palavra. O propósito do
autoexame não é ver se somos salvos ou se temos fé.
Isso seria uma impossibilidade. Aqueles que não têm
fé não podem realizar um autoexame verdadeiro, e
aqueles que têm não devem duvidar ou encorajar
dúvida, em si mesmos. Antes, o propósito do
autoexame é determinar se estamos na fé, isto é,
vivendo em piedade e honestidade, e andando por fé
diante de Deus.
Com isso em mente, o autoexame envolve o escrutínio
de nossa própria pecaminosidade, da obra da graça de
Deus em e por nós, e do nosso chamado a viver em
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Examinamos a obra da graça de Deus em nós para
que possamos estar mais convencidos de que é tão
somente pela graça que vivemos, nos movemos e
existimos, como afirmou Paulo aos atenienses (At 17).
Por esta graça, temos nossa existência espiritual, para
que possamos ser mais gratos por tudo que Deus tem
feito por nós, e para que possamos depender mais da
graça somente.
Somos, então, chamados a examinar toda a nossa
vida cristã, conduta e experiência à luz da Palavra de
Deus. Onde nossa vida e experiência não satisfazem o
padrão que nos é apresentado na Palavra de Deus,
somos requeridos a nos arrepender, correr para Cristo
e orar por graça. Então, o autoexame se torna uma
reforma pessoal e é, abundantemente, frutífero para a
glória de Deus e para o nosso crescimento na graça e
no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.
Examine-se e participe! O princípio é: O autoexame
seguido de participação. Está implícito que o
autoexame deve nos levar a deixar práticas errôneas,
porém, não podemos nos esquecer de que somos e
seremos sempre indignos, por nós mesmos. Nossa
dignidade está em CRISTO.
Hoje, por ocasião do culto matutino, estaremos ao
derredor da mesa do SENHOR para o banquete
espiritual. Examine-se, mas participe! Venham à mesa,
convida o SENHOR!

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

CORAL JUVENIL

Reunião de Oração:
Dia 12/04/16 - Terça-feira - 8h30 e 14h30
Departamento responsável: Noeme
Coordenadora: Miriam Gherardi Ribeiro - 98648 3171

Ensaio hoje ás 16h30min devido a reunião da UCP e
UPJ. Não falte, nem se atrase.

UCP e UPJ
ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3669
Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074
Próximo Domingo:
Equipe 1:
Vera Teresinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder, Paulo Cassete, Sérgio Linares, Ariel,
Jessé Oliveira, Ricardo Serra
Segunda-feira: Zuelton
Quinta-feira: Antonio Augusto

Hoje teremos mais uma reunião às 17h30min.
Estamos estudando o tema: FALANDO DE JESUS,
com o objetivo de capacitar as crianças e juvenis a
pregarem o evangelho aos que estão perdidos.
Não deixem de vir.
No próximo sábado, dia 16, nos encontraremos na
casa de nossos irmãos Marcelo e Adriana, pais do
Mateus e da Beatriz. Mais informações serão
enviadas por e-mail aos pais.

REUNIÃO DA DIRETORIA - UPH
Os membros da diretoria da UPH estão convocados
para se reunirem amanhã, segunda-feira, dia 11, às
20h30min, após a reunião de oração, na sala de
reuniões da Primeira Igreja.

CORAL DA IGREJA
NOITE DE TORTAS & SORVETES
O Coral da Igreja irá promover no próximo domingo,
dia 17/04, após o culto vespertino, uma noite de tortas
e sorvete no salão social de nossa igreja. Estamos
levantando recursos para a nossa próxima viagem.
Venha participar conosco deste delicioso evento,
aproveitando para estreitar a amizade com os irmãos.

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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“Ah! Todos vós os que tendes sede, vinde às águas; e vós os que não tendes dinheiro, vinde,
comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Is. 55.1
Palavra de uma aconselhada do Disque Paz:
Meu nome é MPBO tenho 52 anos e quero
agradecer o ministério Disque Paz por ter sido
instrumento de Deus para abençoar a minha vida
nestes últimos 6 anos. Fiz meu primeiro contato por
telefone quando fazia tratamento no Hospital das
Clínicas de uma dor crônica que eu sofria e a Clínica
da Dor fez indicação de fisioterapia com
acompanhamento psicológico, psiquiátrico e ou
psicanalítico e com um profissional da área clínica
me acompanhando com medicamentos os quais me
causavam insônia e ansiedade. Fiz análise com um
Pastor por 6 meses. No Hospital das Clínicas fui
orientada a buscar outro tipo de ajuda devido a
minha necessidade. Foi então que conheci o Disque
Paz e através dele a conselheira Suely.
Tenho encontrado nesse ministério da respeitada e
amada Primeira Igreja Presbiteriana, consolo,
orientação, comunhão, incentivo para encarar novos
desafios e tranquilidade pela maneira ética, discreta,
sem cobranças, discriminação e julgamentos, pois
sou crente, esposa de um pastor missionário e
missionária também e amo ao meu Senhor, por isso
sinto-me acolhida e estimulada.

Hoje me sinto uma mulher mais completa, tenho
descoberto talentos e capacitações que até então
desconhecia, outras que estavam adormecidas
estão vindo à tona. Trabalho com o meu esposo no
ministério em período integral, nosso relacionamento
é mais intenso, mas me sinto mais segura para “sins
e nãos”, e quando me bate a insegurança ou tristeza
profunda, recorro à Palavra de Deus que me dá
segurança e alegria. Sei também quem Deus tem
enviado para me ajudar.
É notório a minha mudança na maneira de ver a
vida, na minha comunhão com Deus e no meu
relacionamento com as pessoas.
Agradeço a Deus por este serviço do Disque Paz tão
oportuno nos dias atuais.
Atendimentos em fevereiro e março
29 atendimentos
06 visitas
3.565 ouvintes das mensagens pelo telefone
“Quão formosos, são sobre os montes, os pés do
que anuncia as boas novas.” Is. 52.7

INTERCESSÕES!
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). 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. Toda a Igreja é chamada ao
fascinante ministério da intercessão.
Continuemos as nossas intercessões em favor da
Pátria, de nossos amados irmãos enfermos, idosos,
daqueles que estão em recuperação de sua saúde e

de tantos outros motivos.
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.
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NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR!
“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

A Palavra de Deus nos convida a estarmos
congregados. Por valorizar este convite é que
nossa igreja oferece a todos os seus membros e
visitantes, oportunidades de crescimento espiritual
não somente aos domingos, mas também durante
toda a semana. Anote em sua agenda, e venha
congregar conosco!
Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min.
Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem
cessar”.
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina).
Disse Jesus: Orar é um dever de todo cristão,
precisa ser sempre, sem esmorecer, Lc 18.
Quarta-feira: Às 8h, reunião de oração no salão
social da igreja, sob a condução do casal Pb. Prof.
Cassiano e D. Marta. Venha orar conosco!
Quinta-feira: Às 19h30min, temos nosso Culto de
Estudo Bíblico Doutrinário.
Venha estudar a Palavra de Deus conosco e
crescer em graça e no conhecimento de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

NOTAS DE FALECIMENTOS
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações”. “O Senhor o deu e o
SENHOR o tomou; bendito seja o nome do Senhor”.
Sl 46.1; Jó 1.21
Comunicamos com pesar, o falecimento de nossa
querida irmã Vanda Sathler, aos 85 anos de idade,
ocorrido na última segunda-feira, dia 04, sendo o seu
corpo velado na terça-feira aqui em nossa Igreja com
sepultamento no mesmo dia no Cemitério Parque da
Colina.
O culto fúnebre foi conduzido pelos nossos pastores
Rev. Ludgero e Edson. D. Vanda, filha do saudoso
pastor Orlando Sathler, pastor que batizou o Rev.
Ludgero, deixa saudades em nosso meio. Serva
destemida, amorosa e gentil, partiu para a glória para
tomar posse da coroa da justiça.
Expressamos à sua família nossos sinceros
sentimentos e rogamos ao Pai de infinitas misericórdias
seu consolo eterno.
Faleceu também, no mesmo dia de D. Vanda, nossa
querida irmã, Helenita Borja. Nossa irmã, sendo
membro da Oitava Igreja, foi velada naquela Igreja
irmã. Nossos pastores Rev. Ludgero e Edson
participaram de seu sepultamento no Cemitério Parque
da Colina, quando o Rev. Ludgero expressou todo o
sentimento da família da Primeira Igreja à querida
família Borja.
D. Helenita deixa um legado de fé e de prestimosos
serviços prestados, em especial, na área do ministério
infantil. Viajava pelo Brasil ministrando palestras,
ensinando e capacitando irmãos e irmãs para tão nobre
área da vida da Igreja.
Ao seu filho Murilo, à nossa querida irmã Estela, irmã
de D. Helenita, e aos demais familiares, expressamos
nossos sinceros sentimentos e rogamos a Deus, o Pai
de toda misericórdia e consolação, o conforto eterno.
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UMP-UPA
Decadum – UPA/UMP
No último sábado, 02/04, a UPA e a UMP se reuniram
na casa do Rev. Edson e Clayde para o estudo do
tema "Machismo e Feminismo". Foi um momento de
edificação espiritual conduzido pelo nosso querido
pastor Rev. Ludgero Bonilha. Agradecemos a todos
que participaram e especialmente ao Rev. Ludgero.
Sentiremos muita alegria em termos o nosso querido
pastor conosco em outras programações. Se você
não pôde ir, baixe o áudio do debate e desfrute desse
aprendizado tão importante: https://goo.gl/CB0ddW

10/04
Eleonora de Oliveira Santos
11/04
Cláudia Mara Figueiredo Boy de Oliveira
Mateus Bernardes Falcão
12/04
Gabriel Zorzin Fonseca
13/04
Andrea Reis Guimarães Muschioni
Lucas Álvares Seabra
Luiza Beatriz de Oliveira Alves

Sexta Jovem
Convidamos a todos os jovens para estarmos juntos
todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João Calvino,
para juntos louvarmos a Deus e aprendermos mais
de Sua Santa Palavra. Durante esse semestre o Rev.
Edson está ministrando estudos das Cartas de Paulo
a Timóteo. Esperamos por você!
Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens que
desejam cantar, para os ensaios que acontecem
todos os sábados a partir das 17h no templo de
nossa igreja. Venha louvar a Deus!

14/04
Daniel Alberto Braz Bastos
Humberto Rodrigues Falcão
Lavínia Castello de Carvalho
Nayara Barbosa Soares Souto
Stephanny Arouca Nasser
Tiago Ribeiro Costa Perilo
15/04
Eva Souza Silva
Lucas Ramos Maciel
16/04
Léa Fadini Magalhães
Rebeca de Souza Borges

Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco aos
domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. Lembramos
aos adolescentes que a sala da UPA também está
estudando o mesmo currículo.
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42º ENCONTRO DA FAMÍLIA NO ACAMPAMENTO EBENÉZER.
PARADOXALMENTE – “1º DE MAIO SERÁ 21 DE ABRIL”
Amados irmãos!
Neste ano, em virtude do dia 1º de maio cair no domingo, excepcionalmente, conforme
ocorre quando esta data cai no domingo, realizaremos nosso Encontro da Família no
feriado do dia 21 DE ABRIL. Contamos com a preciosa participação de toda Igreja neste
evento.
Abaixo, listamos as comissões de apoio. Se você não puder participar, avise o mais
rapidamente possível um dos membros da comissão do encontro.
Se o seu nome não se encontra na lista, mas você deseja participar de uma das
comissões, pedimos a gentileza de também procurar a comissão para que seu nome
seja inserido. Contato: Membros da Comissão do Encontro ou pelo e-mail:
primeiraipbh@gmail.com

COMISSÕES DE APOIO PARA O ENCONTRO DA FAMÍLIA
21 DE ABRIL
Comissão do Encontro – Pb. Euler, Rev. Edson, Pb.
Valério, Pb. Hildemar, Diác. Cláudio Murilo, Pb. Erdman,
Pb. Celso, Diac. Marco Vince, Diác. Natanias, Eraldo,
Pb. Erasmo, Diác. José Luiz.

Instrumentistas e responsáveis pela música no
Culto – Maestro Pb. César Timóteo, Ana Lúcia, Pedro
Reis, Pb. Hildemar.
Trânsito – Junta Diaconal

Recepção – Oficiais da Igreja – Presbíteros e Diáconos.
Juventude da Igreja – UPA-UMP. Coordenação: Vicepresidente do conselho Rev. Edson, Presidente da
Junta Diaconal Diác. Ariel, Presidente da UMP Pedro
Reis e Presidente da UPA Rayssa Pacheco.

Imagem – Pb. Paulo Arumaá.

Culto Cívico – Coordenação: Rev. Ludgero, Rev. Edson
Hino Nacional – Sinos - Didison
Hasteamento da Bandeira – Des. Pb. José do Carmo
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Som – “Sem. Bruno”, Diác. Ariel, Diác. Fernando, Diác.
Cláudio Murilo, João Marcus.
Pronto Socorro – Dra. Noeme e Dra. Cláudia Sathler.
Diác. Marco Vince.
Refrigerantes – “Pedro Wagner”, Arthur Barbosa e Laís
Baumgratz, Guilherme Ferreira, Ivyan, André Zorzim,
Amanda, Paulo Falcão, Sarah Zaghi, Mariana
Gonçalves, Raquel, Amália, Ivan Barbosa.

Doces – “Amarilis Fadini”, Bárbara Fernandes, Ana
Luisa, Lina Silva, Júlia Peixoto, Laura Porto, Renata
Coimbra, Patrícia Barbosa, Mileyde Lutes, Letícia
Cioglia, Lucília Cabral, Larissa Ricarte, Juliana Barbosa,
Lucas Porto, Samuel Lehman, Davi Lehman.
Sorvetes – “Pedro Reis”, Artur Borja, Mathias, Victor
Eliel, Jonathan Rocha, Daniel Braz, Mateus Figueiredo e
Luisa Figueiredo.
Carrinho de Sorvete – “Leonardo Boy”, Samuel Borja,
Marcela Borja, Mateus Falcão, Daniel Falcão, Nathan
Costa, Laura Boy, Jeniffer Rocha, Isabela Lourenço,
Letícia Vince, Débora Zorzim, Maria Luiza, Luis Antônio,
Lucas Vince.
Frutas – “Gladson Fernandes”, Wânia, Glaucio,
Emanuella, Hamilton, Nereu e Roseli, Cássio Tostes,
Diác. Fernando Boson, Cristiana, Claudio Simões, Leila,
Diác. Jessé, Luiz Oliveira Neto, Adenir Rodrigues, Rilker,
Edilene, João Marcus e Ana Paula, Maria Renata,
Emanuelle Lehman e Marco Túlio, Diác. Éder Melo Jr.
Almoço – “Reníria Lutes”, Lucília Cabral, Edmée, Maria
Clícia Souza, Ieda Alvarenga França, Jorge Laguardia,
Maria Diomar.
Almoço 3ª Idade – “Célia Ribeiro”, Maria Josina, Diác.
José Maria, Zilma, Zulmira, Maria Helena Bernardes,
Estela Bessa, Jurema, Débora Zaghi.
Churrasco – ‘’ Eraldo’’, Diác. José Luiz Espeschit,
Diác. Éder Freitas, Diác. Serginho, Antônio Marcos, Pb.
Celso Freire, Rubem Pacheco, Diác. César Vieira, Pb.
Flávio Gibram, Pb. José do Carmo, Diác. Paulo Cassete,
Diác. José Ronaldo, Pb. Tito Flávio, Diác. Paulo Gibram,
Fernando Baumgratz, Diác. Armando Melilo, Didson, Pb.
Erdman Cunha, Pb. Giovani Lenza, Roberto Bessa.
Diác. Antonio Augusto.
Churrasquinho / Milho Verde / Caldo de Cana –
“Erasmo Borja”, Any, Diác. Nei Ovídio, Daisy, Ecymo
Fernandes, Diác. José Câmara, Pb. Marco Paiva, Diác.
Frederico Porto, Murilo França, Olga Linares, Diác.
Paulo Ribeiro, Diác. Jessé, Diác. Sérgio Linares, Diác.
Natanias, José Ribeiro, Jussara, Pb. Erasmo Borja
Sobrinho, Marcelo Cali, Adriana Cali, Ricardo e Renata,
Marcelo e Daniela Campolina.

Esportes – “Hildemar Neto”, Thiago Baêta, Paulo
Falcão, Diác. Cláudio Murilo, Cássio Rodrigues, Sem.
Bruno Melo, Vinícius Alves, André Zorzim.
Caixas – “Pb. Lino Silva”, Pb. Cassiano, Rev. Delfino
Costa, Pb. Ilton Elias, Pb. Rômulo.
Cantina – “Pb. Marcos Vieira”, Diác. Domingos, Priscila,
Ana Lúcia Melo, Bethese, Rosane Arumaá, Márcia
Amorim, Any Borja, Lívia Oliveira, Elani Figueiredo, Cecy
Gibram, Eliane Reis, Gê, Ivanete Maciel, Jacimar Cruz,
Jane P. Silva, Léa Fadini, Sônia Gibram, Mariza Reis,
Shirley Borja, Miriam Xambre, Nilza Werner, Claudia
Mara Boy Oliveira, Raquel Boy, Alessandra Zorzin, Lívia
Sousa, Jacqueline Rodrigues, André Figueiredo e
Claudia, Juliana Santos, Diác. Fernando e Luciana
Laranjo, Lívia Andrade, Mônica Lehman, Fátima Costa.
Recreação / Crianças – “Sem. Bruno”; Pb. Humberto e
Elaine, Saulo e Hérica, Giovani e Rúbia, Wânia
Fernandes e Gladson, Valdete Laranjo.
Gincanas Esportivas – Saulo e Hérica
*Nomes entre aspas, responsáveis pela comissão.

Lembretes!
Toda a família reunida – 21 de abril é o seu dia!
Recreação / Esporte / Hora de lazer e comunhão!
Salgados, doces e frutas – para você. Os preços você
sabe! Churrasco irresistível...

Ônibus Especial:
Saída da porta da Igreja (Av. Afonso Pena) às 7h30min,
pontualmente.
Retorno as 17h, saindo do Acampamento. Ligue para
Igreja e dê o seu nome completo com RG para a Kênia
ou Cristine no horário comercial, até no máximo,
segunda-feira dia 18/04.
Endereço do Acampamento – BR 381, sentido VitóriaES, Km 436,3 – Em frente a Fábrica Cotochés –
aproximadamente 2 Km após o trevo de Ravena.

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos”. Sl 133.1
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