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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

A PAZ DE DEUS
No Antigo Testamento o termo hebraico
“shalom”, traduzido por “paz”, aponta para
a ideia de ausência de conflito (1Cr 22.9;
Pv 17.1). Entretanto, quando olhamos
para a Palavra de Deus como um todo,
percebemos uma extensão bem mais
ampla do significado daquele termo. Em
especial no Novo Testamento (NT) o
termo grego “eirene”, também traduzido
por “paz”, que ocorre em todos os livros do
NT, exceto em 1 João, aponta para a
satisfação da ira de Deus por meio da obra
vicária de Cristo na Cruz. Cristo é o
príncipe da paz, pois Ele veio trazer e
estabelecer a paz (Lc 2.14,29; 19.42), ele
ensinou a necessidade de paz (Mt 5.9;
Jo 14.27), e a trouxe por meio de sua
morte e ressurreição (Rm 15.33).
O Apóstolo Paulo escreveu sobre a paz
em todas as suas treze cartas e aos
filipenses ele afirmou: “E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa
mente em Cristo Jesus”(4.7). Os
filipenses conheciam muito bem a
linguagem que Paulo estava usando,
afinal, as sentinelas romanas montavam
guardas para proteger aquilo que lhes era
designado proteger. Agora num sentido
muito mais profundo, diz Paulo, a paz de
Deus guardará nossos corações e
mentes, isto é, impedirá que nossa mente
seja invadida por pensamentos malignos
e indignos, paz que nos leva a ausência
de perturbação e medo, implicando na
certeza de salvação e da presença
amorosa e soberana de Deus em todos os
momentos de nossa vida (Mt 6.25-34,
Rm 8.28).
Essa paz, a paz verdadeira, provém de
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Deus. Escrevendo aos Tessalonicenses
Paulo afirma: “O próprio Senhor da paz
lhes dê a paz…”, (2Ts 3.16). A primeira
característica da paz genuína é que ela é
originada no próprio Deus, sendo um dos
aspectos do fruto do Espírito. Pacificar as
circunstâncias é um atributo de Deus,
afinal, Ele é um especialista nisso, pois
Deus vive em perfeita paz. Ele não se
estressa, não sente medo, não tem
dúvidas sobre quaisquer situações, não
se abala diante de notícias ruins. Tudo
isso porque ele é o Senhor, dono da nossa
vida, da Igreja, da história e nada frustra
seus planos eternos. Ele não apenas tem
o controle de tudo, como é o autor de cada
segundo de nossas existências (Jó 42.2).
Aos romanos o mesmo Apóstolo disse:
“Justificados, pois mediante a fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo”, (Rm 5.1). Essa é a paz a
que se refere o Senhor Jesus, quando a
desejou aos discípulos que estavam
tristes por suas palavras de despedida:
“Deixo-vos a paz a minha paz vos dou,
não vo-la dou como a dá o mundo”, (Jo
14.27). A paz que Deus concede ao salvo
é aquela que traduz a verdadeira
reconciliação com Ele através da obra
vicária de Cristo Jesus. Essa paz o mundo
não conhece e ela não depende de
circunstâncias, não é situacional, é
ultracircunstancial. Não significa ausência
de problemas na existência humana, mas
sim, paz em meio às vicissitudes em
nossa peregrinação rumo à Cannã
celestial. Somente pode experimentar
essa paz aqueles que estão unidos a
Cristo e não sem motivo Paulo faz alusão
a esta paz em cada uma de suas cartas,
geralmente na abertura ou no final.

Essa paz é um dom, um presente de Deus
para nós. Nosso Senhor Jesus, ao
anunciar aos discípulos sua ida para os
céus, afirmou claramente que deixaria
com eles, e com todos nós, a verdadeira
paz que só ele pode dar (Jo 14.27) e a paz
que o Senhor proporciona é algo
extraordinário pois nenhum de nós pode
promover a paz por nós mesmos. Se o
Senhor não derramar sobre nós sua
perfeita paz, permaneceremos aflitos,
perdidos, desesperados no mundo.
Somente aqueles que são presenteados
pelo Senhor podem desfrutar da “paz que
excede todo entendimento” (Fp 4.7).
Outra verdade destacada pelo Apóstolo
Paulo é que a paz está sempre presente.
Paulo afirma que o Senhor dará de sua
paz “continuamente”, o que significa dizer
que ele jamais deixará de oferecer a todos
quantos o buscarem, a satisfação e a
segurança plenas que ocupam o coração
pacificado pela paz perfeita de Deus.
Disse certo teólogo: “Paz é a bonança do
coração depois da tempestade do
calvário”. Essa Paz, que Deus estabelece
em Cristo, é que guarda nossos corações
e mentes. Paz é verdadeiro descanso e
satisfação plena.
Aparece como consequência e resultado
para aqueles que têm alegria no SENHOR
cotidianamente, não obstante as
intempéries da vida. Essa paz que excede
e sobrepuja todo o entendimento, todo
saber, toda elucubração é a paz que o
mundo não conhece, sendo uma das
consequências da justificação. Aprouve
ao SENHOR conceder essa paz aos seus
filhos.
A paz que as Escrituras nos apresentam é
também a paz gerada pelo consolo
absoluto do Espírito Santo no coração do
crente (Jo 14.16). Foi essa paz que Davi

mencionou e que o levava a deitar e
dormir (Sl 4.8) e que só pode ser sentida
por aqueles que tiveram o coração
transformado pela graça soberana do
Senhor, pois experimentam a “boa,
agradável e perfeita vontade de Deus”
(Rm 12.2). Sem essa experiência vital de
transformação, é impossível viver a paz
genuína. Essa certeza é que dá ao
coração crente a segurança de viver a
vida com os olhos postos no autor e
consumador da fé, Jesus Cristo,
(Hb 12.2).
Finalmente, observemos que a paz é o
caminho para a unidade. Paulo tinha
preocupação com esse aspecto da vida
congregacional, porque ele sabia que
para viver em unidade, no lar, na Igreja, ou
em quaisquer relacionamentos, onde
coexistem pessoas com percepções
heterogêneas a respeito do mundo que
nos cerca, é necessário que haja o
concurso da paz.
Pensando nessa carência de unidade, o
Apóstolo escreveu aos colossenses:
“Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso
coração, à qual, também, fostes
chamados em um só corpo; e sede
agradecidos” (Cl 3.15). Portanto,
lembremos, que a paz tem origem em
Deus, é um presente de Deus, e estará
sempre presente nos corações dos
remidos do SENHOR.
Estes, e tão somente estes, são bemaventurados, identificados como filhos de
Deus e são promotores da Paz. “Bemaventurados os pacificadores, porque
serão chamados filhos de Deus”; “Ora, é
em paz que se semeia o fruto da justiça,
para os que promovem a paz”
(Mt 5.9, Tg 3.18). Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Confia no SENHOR de todo o teu
coração e não te estribes no teu
próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele
endireitará as tuas veredas.” (Livro
dos Provérbios, cap. 3, versos 5 e 6)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes,
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, Luiz
Neto, Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Segunda-feira:João
Quinta-feira: José Maria
Sexta-Feira: Marco Vince
Sábado: Natanias e Sérgio Maciel

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min
Departamento Responsável:
Evangelina Deslandes

TEMPORADA DE
ACAMPAMENTO DE INVERNO
2019

Às 14h30min
Departamento Responsável:
Noeme

UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos
Data: 15 a 20/07
Tema: “Santificados e Enviados”
Preletor: Rev. Giovan Amaral
Casteluber

Homenagem aos Diáconos:
Na próxima terça-feira, 09/07,
comemoraremos o Dia do Diácono,
aquele que está sempre pronto para
servir. Jesus ensinou, com palavras e
atitudes, que no ambiente cristão,
servir é um dos privilégios mais
elevados. Servir a Deus, à Igreja e às
pessoas, é um dever e privilégio
conferido a todos os crentes.
Entretanto, este privilégio é dado de
um modo particular aos Diáconos.
“Diácono” no grego significa “servir”.
Portanto, ao dizer que “veio para
servir”, Jesus se apresentou como um
genuíno Diácono. A Sua postura
dignifica o Oficialato Diaconal e a SAF
glorifica a Deus pela vida daqueles
que Ele mesmo chamou para exercer
o Diaconato.
Nossa gratidão a Deus pela vida de
todos os irmãos Diáconos.
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UPA – Faixa etária 14 a 18 anos
Data: 22 a 27/07
Tema: "Conectados à Missão"
Preletor: Rev. Charley Fernandes de
Souza
Inscrições abertas!

CONJUNTO ORQUESTRAL DE
SINOS
Pelas misericórdias do Senhor,
nosso Conjunto de Sinos completou
17 anos no último mês de abril.
Neste período mais de 160 pessoas
já participaram do Grupo. Se você
quer participar do Conjunto de Sinos
e tem disponibilidade para ensaiar às
quintas-feiras, 20h30min, será muito
bem-vindo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no uso das
atribuições conferidas pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil,
conforme Capítulo II - artigo 9º, parágrafo 1º, alínea “a”. Capítulo VII, artigo 110º,
e Estatuto da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, conforme Capítulo
III – artigo 4º - parágrafo 2º, CONVOCA a Assembleia Geral para reunir-se em
caráter EXTRAORDINÁRIO no domingo 07/07/2019, às 10h20min, em culto
solene, seguido de eleição para PASTOR EFETIVO da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, envolvendo votação, apuração do quórum e
apuração de votos, encerrando-se às 13h30min, com proclamação do resultado
e aprovação da ata da Assembleia no culto vespertino do mesmo Domingo.
Será candidato único o Reverendo EDSON COSTA SILVA, devendo os membros
votarem SIM ou NÃO para a seguinte pergunta: “Você vota no Rev. Edson Costa
Silva para Pastor Efetivo da Primeira Igreja Presbiteriana de BH para o mandato
de três anos, contados de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022?” Os
votos serão por escrito e secretos, confirmando-se a eleição caso sejam
alcançados votos em número superior à metade dos votos válidos. Ocorrendo de
não ser alcançado o quórum de 220 votos (1/3 dos membros comungantes
residentes na sede) a Assembleia Geral Extraordinária fica, desde já,
programada, em segunda convocação, para o domingo 21/07/2019, às
10h20min com qualquer número de membros comungantes presentes,
observadas as mesmas regras de funcionamento para a eleição.
Os casos omissos serão decididos pela Mesa Central e referendados pelo
Conselho da Igreja. Belo Horizonte, 13 de junho de 2019.
"Comissão de Eleição Pastoral do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte".
MINISTÉRIO CONVIVENDO
"Convivendo" é um Ministério de nossa Igreja que tem como objetivo
proporcionar um ambiente agradável para edificação dos irmãos e o
fortalecimento de vínculos de amizade e relacionamentos saudáveis pautados
na Santa Palavra. É destinado aos que não vivem em relacionamento conjugal
(viúvos, separados), e adultos solteiros que têm idade acima dos 35 anos.
Nosso primeiro encontro será no dia 19 de julho, sexta-feira, às 20h.
Tema: O Cristão e os Relacionamentos Interpessoais
Palestrante: Rev. Eduardo Santos (Pastor da Igreja Presbiteriana de ItaguaraMG, e nosso colaborador no Ministério Disque Paz)
Se você se enquadra nesse grupo, ligue para a Missionária Suely, nos números
telefônicos 3213 9232 / 99241 5236 e inscreva-se, ore e participe.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
“Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei
diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos
homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”.
(Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, cap. 10, verso 32)
Para você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro
comungante dela, temos a Classe de Catecúmenos, onde você será instruído
nas principais doutrinas bíblicas, segundo a visão da Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB), preparando-o para a pública Profissão de Fé.
Nesta classe você conhece as origens da IPB (desde a Reforma Protestante do
século XVI), forma de governo, convicções doutrinárias, enfim, nossa identidade
como Igreja de Cristo. A Classe de Catecúmenos é o meio pelo qual você poderá
fazer parte do Rol de Membros de nossa Igreja.
No domingo passado as atividades do primeiro semestre da Classe de
Catecúmenos foram concluídas, quando o Conselho da Igreja, tendo à frente o
Rev. Edson, reuniu-se com aqueles que manifestaram o desejo de publicar sua
fé em Cristo somente. Foram momentos especiais. Esses irmãos serão
recebidos no domingo 21/07, por ocasião do Culto Matutino.
Aos interessados em participar da Classe do segundo semestre, informamos
que a mesma terá início no próximo domingo, 14/07. Não é necessária inscrição
prévia. Você que deseja participar do curso, dirija-se à Sala 301(3º andar), no
horário da Escola Dominical (9h). Aguardamos por você com muita alegria!
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as inculcarás a
teus filhos, e delas falarás...” (Deuteronômio 6. 6-7a).
“Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se
desviará dele”. (Livro dos Provérbios, cap. 22, verso 6)
Nos domingos 21 e 28/07, como em todos os anos no período de férias escolares,
acontece em nossa Igreja a Escola Bíblica de Férias para adultos. As classes de
Escola Dominical, a partir da UPA, se reúnem no Templo para estudarem temas
de grande relevância em nossa caminhada cristã. No referido período o Rev.
Edson e o Rev. Raimundo estarão ministrando aulas sobre o Tema "Responsabilidade Pactual”. Dentro desta temática conscientizaremos os pais quanto a
necessidade de prepararem seus filhos acima de 10 anos para a pública Profissão
de Fé, bem como conduzirem suas casas no temor do SENHOR. Esta é uma
responsabilidade pactual.
Oremos e participemos!
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ANIVERSARIANTES

07/07
Renata Andrade Cruz Monteiro
08/07
Marcus Vinícius Rodrigues Silveira
09/07
Fernanda Rabelo de Lemos
Sarah Salles Frigini Campolina
Zenir Rodrigues de Sales
10/07
Artur Bernardes Borja
Cássio Rodrigues Pereira
Getúlio Vernuto de Oliveira Souza
Marcela Bernardes Borja
Ruth Marinho de Carvalho
Samuel Bernardes Borja
11/07
Marco Túlio Caldeira Figueiredo
Patrícia Paes Rocha Lopes
Rafael Dias de Araújo Goulart Leal
Ricardo Domiciano Ferreira
12/07
Gláucia Magda Alves Santos de Paula
Theomar Dutra Fonseca
13/07
Diva de Souza e Silva Rodrigues
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