1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 26 DE JANEIRO DE 2020

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

MENSAGEM PASTORAL

ESTÍMULOS DE CRISTO À ORAÇÃO (PARTE IV)
Chegamos ao fim da nossa curta série
sobre os estímulos de Cristo à prática da
oração, descritos em Lucas 11.9-13, e
neste último artigo pastoral vamos tratar
sobre o elemento possivelmente mais
controverso da referida passagem bíblica,
não apenas porque aborda aspectos
sobre os quais há muita confusão (a
saber, os elementos relativos à ação do
Espírito Santo na Igreja, particularmente
quanto ao seu lugar na prática da oração),
mas também porque no texto paralelo de
Mt 7.7-11 repousa uma diferença entre as
narrativas, pois Mateus não faz
referências ao Espírito Santo, mas
registra apenas a promessa de coisas
boas.
Ao concluir seu texto sobre os estímulos
de Cristo à prática da oração, Lucas
destaca que o Senhor dará o Espírito
Santo àqueles que o pedirem. Tal registro
lucano pode gerar confusão na cabeça de
muitos leitores. O que Cristo quis dizer
com isso? Se a presença do Espírito é
permanente, qual é a razão desta
afirmação e por que ela é diferente do que
foi registrado por Mateus? Vejamos.
O terceiro e último ensino de Cristo nestes
versículos é que o Espírito Santo é o
agente Divino na Igreja: "Ora, se vós, que
sois maus, sabeis dar boas dádivas aos
vossos filhos, quanto mais o Pai celestial
dará o Espírito Santo àqueles que lho
pedirem?" É com estas palavras que o
nosso Senhor Jesus conclui seu estímulo
à prática da oração e é dentro deste
contexto temático que nós devemos
interpretá-las para que sejamos
devidamente edificados. Ao concluir suas
palavras referindo-se à terceira pessoa da
Trindade como uma dádiva do Pai às
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petições dos seus filhos, o Senhor Jesus
está evidenciando que o Espírito Santo é
o agente Divino na Igreja, pois Ele é a
primeira e a maior dádiva que alguém
pode receber de Deus e é por meio dEle
que os cristãos vêm a experimentar toda a
plenitude da obra da redenção em sua
própria vida.
No texto de Lucas, em contraste com a
passagem citada de Mateus, aparece
Espírito Santo e não boas coisas,
exatamente porque é a terceira pessoa da
Trindade o agente eficaz de toda a obra de
Redenção que Deus está operando no
seu povo, pois na economia divina é o
Espírito o agente a nos aplicar toda a sorte
de bênçãos espirituais que o Pai nos
reservou através da obra vicária do Filho
em nosso favor. Recordemos um pouco
do que significa a ação do Espírito nos
pecadores eleitos.
O Espírito Santo regenera e converte o
pecador (Jo 3.3), operará eficazmente na
igreja, guiando-a a toda a verdade (Jo
16.13) e santificando os crentes pela
aplicação pessoal de Cristo
(conformação) e sua obra no seu povo,
entregando a nós a herança que Cristo
conquistou para o povo dele (Tt 3.5-7).
Portanto, quando Lucas indica o Espírito
Santo como a dádiva do Pai aos cristãos,
ele enfatiza o Espírito como a primeira das
dádivas de Deus à Sua Igreja e destaca a
operação e a mediação dele, o Espírito,
na concessão de todas as demais
bênçãos que Deus tem para distribuir ao
Seu povo.
Sendo a primeira dádiva, o Espírito Santo
é o selo de Deus que a Igreja do Senhor
carrega consigo e também é o penhor da

nossa glorificação plena (Ef 1.13-14), pois
a sua presença permanente nos crentes é
a garantia do nosso sucesso final na
jornada cristã, pois "os que Deus aceitou
em Seu bem-amado, eficazmente
chamados e santificados pelo seu
Espírito, não podem cair do estado de
graça, nem total nem finalmente; mas com
toda a certeza hão de perseverar nesse
estado até ao fim, e estarão eternamente
salvos", segundo a Confissão de Fé de
Westminster (CFW), cap. 17, Parte 1.
E, como dádiva maior, tributamos ao
Espírito Santo toda a eficiência que os
cristãos têm na sua vida, pois "somos
transformados de glória em glória, na sua
própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito" (2Co 3.18). Sobre isto afirma a

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Regozijai-vos na esperança, sede
pacientes na tribulação, na oração,
perseverantes;" (Carta do Apóstolo
Paulos aos Romanos, cap. 12, verso
12)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável:
Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena Bernardes
Reunião Comissão Executiva:
A SAF, por intermédio de sua
Presidente Rosane Arumaa, convoca
a Diretoria, Coordenadoras de
Departamentos e Secretárias de
Atividades para a Reunião da
Comissão Executiva, após a Reunião
de Oração, conforme segue:

CFW: "pelo contínuo socorro da eficácia
do santificador Espírito de Cristo, a parte
regenerada (dos santos) vence, e assim
os santos crescem em graça,
aperfeiçoando a sua santidade no temor
de Deus" (Cap. 13. Parte 3). Desta forma
entendemos que Jesus apresenta o
Espírito Santo como a maior dádiva para
os crentes, porque é por meio dEle que
nós obtemos todos as vitórias na vida. Ele
é o que opera eficazmente em nós todas
as boas dádivas que autonomamente
seríamos incapazes de produzir ou
receber; acima de tudo, conformando-nos
à imagem do Santo Filho de Deus, a quem
somos predestinados a nos tornar
semelhantes.
Rev. Raimundo Montenegro

- Data: Terça feira, dia 28 de janeiro, às
15h na Sala da SAF
Pauta:
- Preparação e planejamento da
Reunião Plenária;
- Calendário do mês de fevereiro;
- Outros assuntos relativos à
Sociedade.
Reunião Plenária de
Fevereiro
A SAF, por meio de sua
Presidente Rosane
Arumaa, convoca
todas as Sócias para a
Reunião Plenária para
tratar de assuntos
concernentes ao
trabalho da sociedade
em 2020 entre outras
pautas.
Data e hora: 05 de fevereiro, quarta
feira, às 14h30min
Local: Salão João Calvino
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José L. Espeschit, Carlos
Galvão, João, Natanias, José Maria,
Thiago Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Frederico Porto
Quinta-feira: Jessé Oliveira
Sábado: Paulo Falcão e Paulo
Cassete
FÉRIAS E ATENDIMENTO
PASTORAL NO MÊS DE JANEIRO
O Rev. Edson goza o segundo período
de férias entre os dias 23 e 29 e o Rev.
Élcio continua na condução das
Semanas de Acampamentos. Rev.
Raimundo, juntamente com o Rev.
Rogério, atendem às necessidades
pastorais da Igreja neste período.
Oremos em favor de nossos Pastores.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
(EBF) PARA ADULTOS E
CRIANÇAS
Neste domingo teremos a última aula
conjunta da EBF de adultos tratando
sobre a oração segundo as Escrituras,
no Templo, às 9h. Nossos Pastores
ministraram aulas especiais sobre o
Tema da nossa igreja em 2020,
DISCÍPULOS SANTIFICADOS
ORAM.
Os pequeninos também terão a última
aula desta EBF, com o mesmo tema
dos adultos, no quarto andar, das 9h às
10h. Pais, tragam seus filhos à Escola
Dominical pois o SENHOR tem
bênçãos especiais reservadas para
aqueles que se dedicam ao estudo
comprometido de sua Santa Palavra.
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CLASSE DE CATECÚMENOS:
PREPARE-SE PARA TORNAR-SE
MEMBRO DA IGREJA
Temos um convite para aqueles que
têm frequentado nossa Igreja e
desejam tornar-se Membros
Comungantes: matriculem-se na
Classe de Catecúmenos, onde vocês
serão instruídos sobre a Igreja
Presbiteriana, sua origem desde a
Reforma Protestante do século XVI,
forma de governo, convicções
doutrinárias, enfim, nossa identidade
como Igreja de Cristo, visando
prepara-los para a Pública Profissão
de Fé.
Mesmo aqueles que são oriundos de
uma outra denominação precisam
frequentar aquela Classe, pois não há
como tornar-se membro comungante
da Igreja Presbiteriana sem isso.
As aulas terão início no primeiro
domingo de março (01/03), após o
feriado de Carnaval. Caso tenha
alguma dúvida a respeito do assunto,
procure os Presbíteros Rubem ou
Valério.
RECESSO DO CULTO INFANTIL
A Equipe do Culto Infantil está em
recesso neste mês de janeiro e
retomará suas atividades no próximo
domingo, 02/02. Louvamos a Deus
pelos pais que, no período de
recesso, aproveitaram o momento
para cultuar no templo em família e
reforçaram com as crianças a
importância de participar do culto
público com gratidão, temor e
reverência. Com alegria retomaremos
os Cultos Infantis, para glória do
nosso Deus.

REINÍCIO DA ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES
As atividades regulares da nossa Escola Dominical se iniciam neste ano a partir
do próximo domingo, 02/02. Estimulamos todos a desfrutar, desde o princípio do
ano, da nossa oferta educacional bíblica, teológica e piedosa segundo a proposta
curricular da nossa Igreja. Lembramos que são oferecidas classes de Escola
Dominical para todos os seguimentos etários e societários da Igreja, desde o
Berçário, passando pelos juvenis e jovens, até adultos, que neste caso podem
escolher o Tema/Classe que pretendem frequentar neste semestre tendo como
opções os seguintes temas:
1. Estudos de Teologia Dogmática (Baseados na Confissão de Fé de
Westminster)
Professor: Rev. Raimundo
Local: Salão João Calvino
2. Estudos de Teologia Bíblica: O Plano Futuro de Deus revelado nas palavras de
Jesus, o Messias
Professor: Presb. Marcos Vieira
Local: sala 303
3. Estudos de Teologia Prática: Vida Cristã
Professores: Presb. Erdman e Bethese e Presb. Hildemar e Marise
Local: sala 410
4. Cristo no Antigo Testamento: Estudos variados com a SAF e UPH
Professores: Fátima, Miriam e Presb. Rômulo
Local: sala 103
Dedique-se ao estudo da Palavra de Deus e suas verdades redentoras, ore por
você, pelos demais alunos e os professores da nossa Igreja e semeie a Palavra,
convidando pessoas a se juntarem nós, na dependência do Espírito Santo,
buscando crescer "na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo" (2Pe 3.18).
Equipe da Superintendência da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte.

CORAL JOVEM
A Diretoria do Coro Jovem e o Regente Jônatas Reis, convidam os jovens e
adolescentes da igreja para participarem do Coro. Os ensaios começam nesta
segunda-feira, 27, às 20h30min, no Templo. Esperamos vocês!
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DISQUE PAZ, DESENVOLVENDO O ACONSELHAMENTO
NA "MARCHA LENTA"
Normalmente somos motivados para realizar tarefas onde, na maioria das vezes,
podemos ver os resultados em curto prazo. Quando, aparentemente, não vemos
nenhum progresso, torna-se difícil manter o foco naquelas tarefas. Esta também
pode ser uma realidade no Ministério Pastoral, desde o Púlpito (ministério público),
até o trabalho de aconselhamento particular, no Gabinete Pastoral. Precisamos,
pois, desenvolver graça para trabalhar e colaborar no crescimento daqueles que
andam em outro ritmo e duas passagens da Escritura devem nos levar a pensar
nesta situação.
Em Gn 33.12-14, Jacó foi sábio ao "liberar" Esaú para seguir na frente enquanto
ele, de maneira lenta e mansa, caminhou no passo do gado e dos pequeninos. Foi
uma escolha humilde e sensata caminhar no ritmo dos mais lentos a fim de não
sacrificá-los. Em Hb 5.1-3, vemos que o sacerdote, a despeito de sua
responsabilidade diante de Deus quanto ao cuidado do povo, precisa também ter a
correta compreensão da sua própria necessidade de "sacrifícios pelo pecado",
visto que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Penso que esta seja uma situação
que nos desafia diariamente no tocante ao Ministério de Aconselhamento, pois
sempre haverá aquele que está caminhando em outro ritmo. Que o Senhor nos dê
a sensibilidade e a graça necessárias para pastorear de acordo com a capacidade
de cada um.
Rev. Eduardo Santos
De novembro/2019 a 10 de janeiro/2020, caminhamos no Disque Paz e fizemos 47
atendimentos contando com a conversão de uma pessoa, a qual está frequentando
a nossa Igreja, distribuímos 300 folhetos, 1.000 cartões de visitas e 3.430 Cada Dia
Natal.
Ao Deus Eterno, toda honra, todo louvor, toda glória!
Miss. Suely C. Maciel
HOMENAGEM
DESCERRAMENTO DA PLACA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Conforme anúncio feito anteriormente, o Conselho decidiu fazer uma homenagem
póstuma ao saudoso irmão José Antônio Lizardo, dando seu nome à Área de
Convivência ao lado do Salão João Calvino, em virtude de seus relevantes
serviços prestados à nossa Igreja.
Convidamos a Igreja para prestigiar a homenagem com o descerramento da placa
alusiva no próximo domingo, 02/02, após o Culto Matutino, com a presença de
nossa querida irmã Josefa Teixeira Lizardo, viúva do nosso amado irmão. Louvado
seja Deus.
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ACAMPAMENTO DA UNIÃO
PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES
(UPA)
"Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na
palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza". (Primeira Carta a Timóteo,
cap. 4, verso 12)
Tema: "Amando a Deus no Mundo»
Palestrante: Rev. Timóteo Klein Cardoso da Igreja Presbiteriana do Parque
Selecta, São Bernardo do Campo (SP).
Data: 27 de janeiro a 01 de fevereiro
Saída: Dia 27, segunda-feira, às 9h (chegar com 30 min de antecedência) da Praça
Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim, em frente ao
antigo templo da Igreja Metropolitana.
Retorno: Dia 01, sábado. Horário previsto para chegada na Praça Israel Pinheiro
(Praça do Papa): 12:00 h. Pedimos aos pais que não tardem em buscar seus filhos.
NÃO FAZEMOS PARADAS EM OUTROS PONTOS.
Atenção: É proibido parar no lado esquerdo do sentido Praça-Centro (descendo a
via). Portanto pedimos aos pais que estacionem seus carros no lado oposto,
sentido Centro-Praça, na subida, antes de fazerem o retorno.
O que levar: Bíblia, Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento (cópias),
roupas de cama e banho, roupas para esporte e piscina, protetor solar, produtos de
higiene pessoal, e qualquer medicamento de uso contínuo. Levar uma "roupa
velha" para as brincadeiras.
Pedido de oração: Oremos para que nosso Bondoso Deus proteja nossos
adolescentes e dê a todos um tempo de crescimento espiritual, emocional e social.

ACAMPAMENTO DA
UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
(UMP)
Dando continuidade às Semanas de Acampamentos neste início de ano,
informamos que as inscrições para a Semana da Mocidade estão abertas. O
evento ocorrerá de 21 a 26/02 (Feriado de Carnaval).
7

ANIVERSARIANTES

26/01
Celso Freire dos Reis
Cláudio Luiz Sadi
Eliane Mara Teixeira Reis
Estefânia Sarah Alexandre Gomes
Luciana Pohlmann Ramos
Maria Isbela do Nascimento Bastos
Matheus Silva de Castro
27/01
Elaine Bernardes Falcão
Paola Hoffert Castro Cruz
28/01
Bárbara Luana Teixeira Pereira
Ester Oliveira Montenegro
29/01
Léa Santos de Oliveira
Ozanam César de Oliveira
30/01
Marluce Lima Aguiar de Ávila
Orcendina Heringer de Souza
01/02
Hildaléia Soares
Meire Ferreira Faria
Saulo Batista Carvalho Barbosa
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