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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 7 DE JANEIRO DE 2018

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

MENSAGEM PASTORAL
DEUS ONIPRESENTE E ONIPOTENTE

Jeremias 23.24: “Ocultar-se-ia alguém em
esconderijos, de modo que eu não o veja? —
diz o SENHOR; porventura, não encho eu os
céus e a terra? —diz o SENHOR”.
Uma das maiores verdades bíblicas que
aquece o nosso coração muitas vezes aflito é
saber que o nosso Deus é onipresente e
onipotente. O SENHOR tem todo o poder e está
presente em todos os lugares. Ao olharmos
para o ano que se inicia, essas verdades fazem
muito bem ao nosso coração.
Contudo, não devemos simplesmente pensar
sobre o SENHOR como se ocupasse todos os
espaços, porque Ele não tem dimensões
físicas. É como espírito que ele está em todo
lugar. Ainda que isso exceda a compreensão de
criaturas como nós, presas ao corpo, o próprio
Deus está presente em toda parte, em sua
majestade e poder.
Almas necessitadas que oram a Ele de toda
parte no mundo estão à sua vista e recebem
sua atenção pessoal. A crença na onipresença
de Deus é ensinada nas Escrituras em diversas
passagens (Sl 139.7; Jr 23.23-24; At 17.27-28).
Quando Paulo fala do Cristo que subiu ao céu
como enchendo todas as coisas (Ef 4.8-10), a
disponibilidade de Cristo em toda parte, na
plenitude do seu poder, certamente faz parte do
significado.
Pai, Filho e Espírito Santo são onipresentes,
ainda que a presença pessoal do Filho
glorificado não seja física (no corpo).
“Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus
planos pode ser frustrado” (Jó 42.2). Jó testifica
que Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso.
Deus tem poder para fazer tudo aquilo que, em
sua perfeita sabedoria e vontade, Ele deseja
fazer.
Onipotência não significa que Deus possa fazer
literalmente tudo: Deus não pode pecar, não
pode mentir, não pode mudar sua natureza ou
negar as exigências de seu caráter santo (Nm
23.19; 1 Sm 15.29; 2Tm 2.13; Hb 6.18; Tg
1.13,17).
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Não pode fazer um círculo quadrado, porque a
noção de um círculo quadrado é contraditória.
Deus não pode cessar de ser Deus. Porém tudo
o que quer e promete Ele pode e fará. Creia
nisso, aleluia!
Teria sido um exagero de Davi dizer: “Eu te
amo, ó SENHOR, força minha. O SENHOR é
minha rocha, a minha cidadela, o meu
libertador; o meu Deus, o meu rochedo em que
me refugio; o meu escudo, a força da minha
salvação, o meu baluarte”?, Sl 18.1-2.
Teria sido exagero do salmista ao declarar:
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações”?, Sl 46.1.
Teria sido um engano dizer essas coisas se
Deus fosse menos que onipotente e
onipresente. Porém, não foi um engano ou
exagero, longe disso.
O reconhecimento da grandeza de Deus,
incluindo sua onipresença e onipotência,
produz grande fé e elevado louvor no peregrino
que milita e aguarda sua glorificação.
Como é bom saber ao adentrarmos em 2018,
que temos um Pai no céu que vela por nós.
E este Pai, é onipotente e onipresente. A Ele a
glória e o louvor, eternamente, amém.
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

JANEIRO – MÊS DE TEMPORADA DE
ACAMPAMENTO – VERÃO / 2018

“Espera pelo SENHOR, tem bom ânimo,
fortifique-se o teu coração; espera pois pelo
SENHOR”. Salmo 27:14

O mês de janeiro e também o mês de julho,
são meses especiais em nosso acampamento. Afinal, realizamos as temporadas de
acampamento. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens que nos auxiliam, orientadores,
enfim, a Igreja se envolve nas temporadas no
intuito de evidenciar a união fraterna e a
colaboração tão necessária para que as
temporadas transcorram bem e promovam o
crescimento espiritual de todos aqueles que
participam destes momentos especiais.

Reunião de Oração:
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz
Coloque em sua agenda:
No dia 24 de janeiro teremos reunião
departamental em conjunto às 14h30min no
salão João Calvino.
Traga uma amiga ou alguém da família que
talvez esteja em sua casa. Será um prazer
para nós receber visitantes.

CALENDÁRIO DE LEITURA BÍBLICA
ANUAL

Desde 1974 nosso acampamento abre as
portas para receber e abençoar o povo de
Deus que ali se refugia em retiro espiritual.
Portanto, neste ano completamos 44 anos de
atividades em nosso acampamento.
Que o SENHOR da Igreja nos abençoe em
mais uma temporada que se inicia nesta
semana.

Disse Jesus: “Examinai as Escrituras, porque
julgais ter nelas a vida eterna, e são elas
mesmas que testificam de mim”. Jo 5.39.

ATENÇÃO – ÚLTIMO DIA PARA AS
INSCRIÇÕES PARA A SEMANA DA UCP

Como de costume, distribuímos ao final do
ano, o calendário de leitura bíblica anual.
Nossos irmãos Pb. Cassiano e D. Martha
oferecem com muito amor e desejo de que
todos se apliquem à leitura da Santa Palavra.

Neste domingo, 07/01, encerraremos as
inscrições para a primeira semana de
acampamento neste mês de janeiro. Crianças
na faixa etária de 5 a 9 anos.

Os calendários estão à porta da Igreja. Não
deixe de levar e exercitar!

GRATIDÃO – SEMANA UNIVERSAL DE
ORAÇÃO
Agradecemos a toda Igreja pelo envolvimento
na semana universal de oração, realizada na
primeira semana de janeiro. Louvamos a Deus
pelas diversas lideranças de ministérios que
estiveram à frente na condução dos
momentos edificantes que tivemos. Que ao
longo do ano possamos valorizar a oração,
esse meio tão precioso que o SENHOR deixou
para dialogarmos com ele.

Amanhã, segunda-feira, bem cedinho, a lista
será repassada à empresa de ônibus não
tendo como depois acrescentar nomes.
Portanto, faça ainda hoje, após os cultos
matutino e vespertino a inscrição de seu filho.
Procure o Sem. Vanderson no salão social da
Igreja.

TORNE-SE MEMBRO DA IGREJA
A partir de fevereiro, após o período de feriado
de carnaval, teremos o início da classe de
catecúmenos que tem por objetivo preparar
aqueles que desejam se tornar membros da
Igreja. Você que tem freqüentado a nossa
Igreja e deseja se tornar membro comungante
dela, seu lugar é nesta classe.
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ESCOLA DOMINICAL - 2018
A Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte está preparando um currículo diversificado e
desafiador para os próximos anos. Para o ano de 2018, os
alunos adultos haverão de contar com algumas opções
temáticas em três classes distintas (Adultos 1, 2 e 3).
Além destas, são mantidas as tradicionais classes que
agregam as sociedades internas da Igreja em faixas etárias.
Desta forma, mantém-se a estrutura de todo o departamento
infantil e juvenil da Igreja, incluindo a classe dos
adolescentes, (UPA), assim como a da mocidade (UMP) e
das senhoras (SAF).
Destacamos a seguir uma sinopse do que haverá de ser
estudado em algumas destas classes ao longo do ano de
2018:
UPA (teontologia): Esta classe dos adolescentes estudará ao longo do ano o tema: “O ser de Deus e
os seus atributos”; e terá como objetivo e esperança o crescimento espiritual dos nossos
adolescentes no conhecimento do próprio Deus conforme Ele se revela nas Escrituras Sagradas.
UMP (calvinismo): A classe dos jovens funcionará no Salão João Calvino e estudará ao longo do ano o
tema:“A busca pelo cristianismo genuíno seguindo a tradição reformada”; e terá como objetivo
despertar nos alunos a consciência crítica da longa, difícil e rica trajetória trilhada pelo calvinismo na
busca da restauração do cristianismo bíblico em diálogo, contraste e resposta à diversidade do mundo
e da cristandade.
Adultos 1 (cristologia e antropologia): a classe de adultos 1, que continuará funcionando no Templo,
estudará dois temas clássicos da teologia cristã: no 1º semestre, o assunto será: “A pessoa do nosso
Senhor Jesus Cristo” e no 2º semestre, “O ser humano”; o alvo é que os alunos cresçam tanto no
conhecimento do seu redentor, quanto no de si mesmos.
Adultos 2 (pneumatologia no AT): a classe de adultos 2 conduzirá uma pesquisa nas páginas do Antigo
Testamento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, pois não poucas vezes este tema é
despercebido pelos leitores da Palavra de Deus.
Os alunos desta classe terão a oportunidade de buscar e encontrar a revelação que o próprio Espírito
fez de si mesmo na antiga aliança.
Adultos 3 (família e casamento): a classe de adultos 3 estudará sobre essa instituição essencial da
humanidade, a família, com aulas voltadas à vida cristã.
Os alunos serão expostos à graça que vem do lar no 1º semestre; e no 2º terão a oportunidade de
descobrir como e porque é o casamento temporário. Tais temas são literalmente os títulos das obras a
serem estudadas.
Esses e outros temas serão objeto de pesquisas bíblicas, reflexões teológicas e debates entre os
participantes das classes de Escola Dominical da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte no ano de 2018.
O nosso desejo, empenho e oração são para que muitos sejam enriquecidos pelo estudo do conteúdo
da nossa fé cristã. Você é nosso convidado! Oremos e participemos!
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ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS – 9H. TEMA: FAMÍLIA DA ALIANÇA
Esse foi o tema escolhido para os estudos em 7 domingos consecutivos no período de férias em
nossa Escola Dominical, 17/12 a 28/01.
Vivemos dias maus! A família tem sido atacada de maneira devastadora. Mas cremos pela graça de
Deus, que o SENHOR preserva essa Instituição que foi criada por Ele, para a Sua própria glória.
Nos domingos 17 e 24/12, o Rev. Raimundo conduziu os estudos trabalhando os seguintes
subtemas: 17/12: “A Origem Bíblica do casamento e a necessidade de redenção nas relações
familiares”. 24/12: “Os efeitos da queda na família. O contraste entre a visão secular e a bíblica
sobre o amor e a sensibilidade para com os casos de crise na família”. No último domingo, 31/12, o
Rev. Edson conduziu o estudo apresentando o subtema: “O Desafio de conciliar família e trabalho –
Uma questão de Mordomia”. Vimos sobre o perigo de não sabermos conciliar a atividade
profissional e ao mesmo tempo desempenharmos nossas responsabilidades em casa.
Neste domingo, 07/01, o Rev. Rogério Bussinger conduzirá o estudo apresentando o subtema: “A
Espiritualidade na Família”. Venha participar conosco! 9h no Templo.
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CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UCP - 2018!
5 A 9 ANOS - INFORMAÇÕES AOS PAIS
Data: 9 a 13 de Janeiro.
Saída: dia 9, terça-feira, às 9h30min (chegar com 30 min de antecedência).
Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim, em frente à Igreja
Metropolitana.
Não podemos esperar pelos retardatários
Retorno: dia 13, sábado, às 12h, horário de chegada na Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa).
Pedimos aos pais que estejam impreterivelmente aqui neste horário.
Documentos: Levar cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade.
O que levar: Roupas de cama e banho, roupas para esporte e piscina, produtos de higiene pessoal e
qualquer medicamento que a criança faça uso constante (o medicamento deverá ser entregue aos
equipantes). Levar uma roupa velha para as brincadeiras.
Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia.
Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas. O acampante deverá levar dinheiro
para adquirir estes produtos. Este dinheiro deverá ser entregue aos responsáveis pela cantina no
embarque, para evitar perdas.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor. A Igreja não poderá se
responsabilizar pelo estrago ou desaparecimento dos mesmos.
Responsável: Sem. Vanderson – (033) 98428-2356
Um pedido à Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, pai de infinitas misericórdias, nos
revista de graça e proteção.

NOTA DE FALECIMENTO
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Faleceu no Rio de Janeiro na última quartafeira, 03/01, Nilda Chaves, irmã de nossa
querida irmã Nilza Werner. Nilda estava com
Alzheimer e faleceu aos 85 anos. Foi uma
serva fiel do Senhor. Enquanto sua saúde
permitiu freqüentou a Igreja Presbiteriana de
Campo Grande no RJ. D. Nilza pede para que
oremos em favor dos filhos, João Luiz e Carlos
Alberto. Em 12 de novembro de 2017,
portanto, há menos de dois meses, D. Nilza
perdeu um irmão, Alvan, também no Rio, e
agora a Nilda. Que o Poderoso Deus console a
família enlutada, em especial nossa querida
irmã Nilza. Que a bendita esperança reanime
os corações dos familiares nesta hora de dor.

PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS!
Deus se agrada de
nossa pontualidade,
afinal, entendemos ser
ela também culto a
Deus.
Procure chegar antes dos horários dos cultos!
Utilize os minutos que antecedem a Escola
Dominical, ao culto para se preparar em
oração, para então, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus tendo já se
preparado antecipadamente de maneira
conveniente.

SANTA CEIA – PRÓXIMO DOMINGO!

INTERCESSÕES!

“Examine-se, pois,
o homem a si
mesmo, e, assim,
coma do pão, e
beba do cálice....;
1 Co 11.28

Interceder é colocarse no lugar de outro e
pleitear a sua causa,
como se fora sua
própria. Diz Tiago:
"Orai uns pelos outros"
(5.16).

O apóstolo Paulo ordena o auto-exame 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.

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.

Não é a vida dos outros que somos chamados
a examinar, mas 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 auto-exame. Examinese e participe! O princípio é: O auto-exame
seguido de participação. Está implícito que o
auto-exame 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.

Toda a Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão.
Continuemos as nossas intercessões em
favor de nossos amados irmãos enfermos,
idosos, em recuperação de sua saúde.

No próximo domingo, 14/01, segundo domingo
do mês, por ocasião dos cultos matutino e
vespertino, estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para o banquete espiritual.
Examine-se, mas participe! Venham à mesa,
convida o Senhor!

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.

INÍCIO DE ATIVIDADES - CONGREGAÇÃO PRESBITERIANA PEREGRINOS
O primeiro domingo de janeiro, 07/01, marcará o início das atividades semanais da mais nova
congregação de nossa Igreja, em parceria com a Igreja Presbiteriana da Pampulha, a Congregação
Presbiteriana Peregrinos.
Algumas famílias se comprometeram a participar deste importante trabalho de plantação de uma
nova igreja na região do Bairro Itapoã e Planalto.
Convidamos os irmãos a nos visitarem e junto conosco adorarem ao Senhor.
Horários das atividades dominicais:
Reunião de Oração – 09h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
Endereço: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto (entrada pela rua lateral).
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

07/01
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã /
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis
da Igreja
Sem. Waslan Judson - Cursando o 3º ano no
Seminário

Rachel Brigagão do Nascimento Nogueira
Rejane Wagner Protzner Silero

08/01
Bárbara Madureira Wanderley
Letícia Cioglia Carvalho de Oliveira
Paula Lobenwein Martins

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
Terça-feira: 8h30min e 14h30min Reunião de
oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quinta-feira: 8h Reunião de oração no salão
João Calvino 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.
Agende-se e venha participar conosco!

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 (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto
(entrada pela rua lateral).
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

09/01
Cristiana Bahia Galante Boson
João Marcelo Dayrell Pirfo Galuppo
João Vitor Alvarenga Cabaleiro
Martha Rúsia Benites Gonçalves
Paulo Ribeiro Ferreira
Thiago Furtado Fonseca

10/01
Déborah Zaghi Borges Reis

11/01
Laura Helena Boy Paiva
Rhode Rocha Silva de Oliveira

12/01
Júlia Luck Stocks
Rayssa do Rêgo Pacheco Santos

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal:
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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13/01
Felipe Oliveira Montenegro

