Domingo,
30 de outubro de 2016

499 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE DO SÉCULO XVI
31-10-1517 / 31-10-2016
Rev. Edson Costa Silva
“O justo, viverá pela fé”, Rm 1.17.
“O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus”, 62ª Tese.
Foi exatamente em 31 de outubro de 1517, que o
monge Martinho Lutero afixou as 95 teses na catedral
de Witemberg, na Alemanha, em protesto aos dogmas
impostos pela Igreja de Roma. Somos fruto da
Reforma Protestante.
De certa forma, 31 de outubro, é nosso aniversário!
Todas as igrejas e denominações que adotaram a
Bíblia como única regra de fé e prática são filhas da
Reforma. Mas qual tem sido a influência da Reforma
em nosso País? Será que as denominações
evangélicas estão seguindo os parâmetros da
Reforma? Ou ainda temos um misticismo medieval
em nosso meio?
A Reforma Protestante foi um marco na história do
Cristianismo. Representou um resgate de doutrinas
que estavam esquecidas na mente cristã. A
importância de Lutero, poderosamente usado por
Deus, é fato inconteste nesta história. Antes de entrar
para o convento, Lutero possuía duas formações:
Filosofia e Direito. Mas sua alma sempre desejou
conhecer mais a Deus.
Nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha,
na vila de Eisleben, Saxônia Prussiana, filho de um
humilde minerador de prata. Criado e levado aos
bancos escolares em Mansfeld na Turíngia. Decidiu ir
para um convento agostiniano por causa de um
livramento de uma fortíssima tempestade. Clamava
dizendo que se houvesse livramento, viraria padre.
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alma: “O justo, viverá pela fé” (Rm 1.17). E esse texto
não saía de sua mente até o dia em que
compreendeu o verdadeiro sentido de justiça, que o
levou a dizer: “Então me achei recém-nascido e no
Paraíso. Todas as Escrituras tinham para mim outro
aspecto; perscrutava-as para ver tudo o que
ensinavam sobre a justiça de Deus. Antes, estas
palavras eram-me detestáveis; agora as recebo com o
mais intenso amor. A passagem me servia como a
porta do Paraíso”.
Depois dessa descoberta, Lutero começou a pregar,
conclamando o povo para a liberdade em Cristo, o
que o levou a fixar as famosas 95 teses na porta da
Igreja de Wittenberg. Intimado a retratar-se, sua
resposta foi: “Não posso retratar-me, nem me
retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem
seguro agir contra a consciência. Minha mente está
cativa à Palavra. Deus me ajude! Amém”.
Excomungado e ameaçado de ser lançado na
fogueira, o príncipe da Saxônia o escondeu em seu
castelo, de onde produziu livros e traduziu a Bíblia
para a língua alemã, com o fim de torná-la acessível a
todos, já que, até então, só poderia ser lida no original
e em latim.
Em 1529 escreveu um catecismo menor explanando
os Dez Mandamentos, o Credo Apostólico, o Pai
Nosso, e alguns pontos sobre a vida cristã no método
perguntas e respostas.

Sua vida no convento foi marcada por uma intensa
busca pela santidade, fato que o fez declarar: “Dá-me
santidade ou morro por toda a eternidade; leva-me ao
rio de água pura e não a estes mananciais de águas
poluídas; traze-me as águas da vida que saem do
trono de Deus!”

Após sair do exílio, deixou a vida monástica e casouse com uma ex-freira, Catarina Von Bora, e passou
toda a sua vida pregando e ensinando a verdadeira
liberdade do evangelho até perecer na sua cama
citando por três vezes o texto de João 3.16. Dizia
Lutero que se a Bíblia fosse apenas Jo 3.16, já seria o
suficiente.

Após receber uma Bíblia de presente, uma vulgata
latina, logo, um texto penetrou profundamente em sua

Morreu em 18 de fevereiro de 1546, em sua cidade
natal, aos 62 anos. Filipe Melanchton dirigiu o culto

fúnebre. A influência de Lutero seguiu curso não só na
Alemanha, mas também na Holanda, Suécia,
Dinamarca e Noruega, e adentrou ao mundo.
Martinho Lutero não descobriu uma nova doutrina ou
um novo modo de ler a Bíblia, somente resgatou a
importância da Palavra, por isso, preocupou-se tanto na
sua tradução. Recolocou-a no lugar de onde ela jamais
poderia ter saído. A doutrina da Justificação pela fé,
somente em Cristo, principal doutrina resgatada por ele,
ensina que todos os nossos pecados são perdoados
porque Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda
éramos os seus inimigos e que, por isto, não
precisamos de mais nenhuma obra para chegarmos a
Deus.
Também militou contra as indulgências, a venda de
relíquias supostamente de santos e também a troca de
moedas por almas libertas do purgatório. Seu
adversário nesse conflito foi Johann Tetzel,
representante do Papa Leão X.
Os ensinos deste grande reformador são atualíssimos e
devem nos levar a pensar sobre qual o nosso papel

diante dessa crise de ensino que vivemos em nossos
dias. Como precisamos de homens como Lutero!
Homens que se dediquem a ensinar a Bíblia com
fidelidade e combata as heresias. Precisamos
também de um resgate da suficiência de Cristo
para a nossa salvação. Precisamos entender e
ensinar a singularidade de Cristo e a simplicidade
do Evangelho da Graça de Deus frente aos
falsos ensinamentos de uma pseuda teologia
antropocêntrica.
Lutero ainda fala para a nossa geração. Não
obstante a erros como qualquer mortal, esse
homem de Deus amou a Palavra do SENHOR, lutou
para que Ela fosse proclamada suficiente e amou
também o seu povo. Lutero ainda nos ensina e
mesmo depois de morto ainda fala, Hb 11.4.
Que nesse 31 de outubro de 2016, possamos como
Igreja, refletir sobre a importância da Reforma
Protestante do Séc. XVI, e assim, bendizermos a Deus
pelos 499 anos deste movimento que trouxe a Igreja de
volta para a Sagrada Escritura. Que o Poderoso e
Eterno Deus nos abençoe! Amém!

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando Boson,
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Armando Melillo
Segunda-feira: Jesse Oliveira
Quinta-feira: Leandro Gomes
Sexta-feira: Marco Vince

CULTO PELO BEBÊ
ATENÇÃO PAPAIS:
Data: 05/11/16
Horário: 16 horas
Local: Salão João Calvino
Contato: Miriam miriangherardi@hotmail.com

Sábado: Nei Ovídio

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

www.primeiraipbh.com.br
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais
estamos alegres". Salmos 126:3
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 01/11 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Rosane Arumaa
No último dia 26 aconteceu mais uma
gastronomia solidária, dessa vez com D.Edmar
ministrando o curso de ornamentação de mesas
e pratos com legumes.
Foi uma excelente de aula, de cores e
aprendizado. Louvamos a Deus pela vida de D.
Edmar que se esmerou em dar esse curso.
Que Ele continue a derramar bênçãos sobre sua
vida e de sua família.
CONVOCAÇÃO SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
A Diretoria da Sociedade Auxiliadora Feminina –
SAF convoca todas as sócias para a reunião
plenária extraordinária, que constará da eleição
da Diretoria para 2017, no Salão João Calvino,
às 14h30 do dia 09 de novembro de 2016 –
quarta feira.
Para realização da referida reunião será
necessário quórum mínimo de mais da metade
das sócias conforme artigo 10, § 2o. do Guia do
Trabalho das Sociedades Internas da Igreja
Presbiteriana do Brasil.
Daisy Dias Lopes
Presidente
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UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
Sexta Jovem
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João Calvino,
os jovens e adolescentes de nossa igreja adoram e
meditam na Palavra de Deus. Se você ainda não
participa, não perca essa oportunidade. 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!
Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco
todos os domingos às 09h, na sala da UMP
para juntos estudarmos a apostila ''As Grandes
Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev.
Leandro Lima.
Coro Jovem – Eleições para Diretoria 2017
Informamos que a eleição da diretoria para o próximo
ano ocorrerá no dia 05/11, sábado, às 17h (horário do
nosso ensaio). Pedimos que cada um ore por isso e
nos dê indicações de nomes para serem votados, de
forma que não façamos isso apenas no momento da
eleição.

UCP/UPJ – UNIÃO PRESBITERIANA DE
CRIANÇAS E UNIÃO PRESBITERIANA DE
JUVENIS
Programações de Encerramento
Queridos irmãos, no mês de novembro teremos
duas programações importantes:
Domingo (13/11): Plenária para eleição de novas
diretorias.
Sábado (26/11): Programação de encerramento
com um delicioso churrasco.
Anotem na agenda essas datas.

Plenária UMP - Eleições para Diretoria 2017
O presidente da União de Mocidade Presbiteriana da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Pedro
Fonseca dos Reis, convoca a sociedade para a quarta
reunião plenária do ano de 2016, a realizar-se no
domingo, 06/11, na sala da UMP, às 17h, em primeira
convocação, havendo quorum de metade mais um de
sócios, e em segunda convocação às 17h30min, com
número mínimo de um terço dos sócios. Na
oportunidade deliberaremos sobre as atividades de
encerramento do ano, prestação de contas do caixa
da sociedade e eleição para a diretoria de 2017. Se
você ainda não é sócio, mas deseja ser arrolado,
participe também. Sejam pontuais!
Viagem aos Pomeranos
Os jovens de nossa igreja - UPA, UMP e Coro Jovem,
estão se organizando para irem em viagem até o
trabalho missionário entre os Pomeranos. No ano de
2014 foi feita a primeira viagem, que pela graça de
Deus produziu alguns frutos. Motivados por isso e a
convite da missionária Hilde, temos mais um desafio
pela frente. A data já está próxima: nossa viagem
acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro,
sábado até o feriado (terça-feira). As inscrições
poderão ser feitas pelo link e vão até o dia 31 de
outubro: https://corojovem.typeform.com/to/mktKDU.

CORAL JUVENIL
Atenção! Hoje não haverá ensaio!
Retornamos no próximo domingo e já estamos nos
preparando para as celebrações dos 30 anos.
Se você é ex-corista, não deixe de participar dos
ensaios para que tenhamos todos uma
comemoração significativa deste aniversário.
Teremos apenas 05 ensaios e devemos entoar
nossos louvores no dia 11 de dezembro, no Culto
da Manhã.
Contamos com a presença de todos!
Até a próxima semana então.
Aninha e Equipe
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CAPÍTULO XII - ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS

lealdade à Confissão de Fé, aos catecismos e à
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Art.26 - Quando a Igreja eleger alguém para o
ofício de presbítero ou diácono, deverá o Conselho,
julgadas a idoneidade do eleito para o cargo e a
regularidade da eleição, fixar dia, hora e local para
a ordenação e investidura.

Art.29 - Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o
seu ofício e também manter e promover a paz,
unidade, edificação e pureza da Igreja.

Art.27 - Em reunião pública, o presidente do
Conselho ou o ministro que suas vezes fizer,
realizará a cerimônia solenemente, com leitura da
Palavra de Deus, oração e imposição de mãos dos
membros do Conselho sobre o ordenando,
cabendo-lhe também, em momento oportuno, fazer
uma exposição clara e concisa da natureza do
ofício, sua dignidade, privilégios e deveres.
Art.28 - Os presbíteros e diáconos assumirão
compromisso na reafirmação de sua crença nas
Sagradas Escrituras como a Palavra de Deus e na

ESCOLA DOMINICAL – CLASSE CONJUNTA
TEMA: REFORMA PROTESTANTE
Neste domingo, as classes de adultos terão classe
conjunta no Templo. Teremos aula com nosso pastor
Rev. Edson sobre a Reforma Protestante, afinal,
estamos comemorando os 499 anos da Reforma
Protestante do Séc. XVI.
Participe conosco! Chegue no horário – 9h.

§ 1º - Após a ordenação, os membros do Conselho
darão ao recém-ordenado a destra de fraternidade
e, em seguida, o presidente o declarará
solenemente ordenado e investido no ofício para
que foi eleito.
§ 2º - Quando o presbítero ou diácono for reeleito
ou vier de outra Igreja Presbiteriana, omitir-se-á a
cerimônia de ordenação.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2017
Fazemos o lembrete a todas as Sociedades
Internas, bem como aos corais para que realizem
as eleições das suas diretorias para o ano de
2017.
O prazo determinado pelo Conselho vai até o dia
15/11, porém, incentivamos a todos a realizarem
antes suas eleições.

ELEIÇÕES DO CONSELHO

ELEIÇÕES DO CORAL

O Conselho realizará a eleição da diretoria 2017 na
primeira segunda-feira do mês de novembro, dia 07.

O presidente do Coral da Igreja, Pb. Giovani Coutinho
Lenza, convoca os coristas para a eleição da diretoria
2017 no próximo domingo 06/11, às 16h50min.
Contamos com preciosa participação de todos.

Oremos em favor desta eleição.

6

Art.30 - A Igreja comprometer-se-á a reconhecer o
oficial eleito e prometerá, diante de Deus, tributarlhe o respeito e a obediência a que tem direito, de
acordo com as Escrituras Sagradas.

CONVOCAÇÃO
CORAL FEMININO
"E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando
por Ele graças a Deus Pai". Cl 3.17
A presidente do Coral Feminino convoca todas
as coristas para reunião de eleição da diretoria
para o ano de 2017.
Será realizada no dia 08 de novembro de 2016,
às 20h30min em primeira convocação e às 20h e
45min em segunda convocação com qualquer
número de membros.
Não faltem e coloquemos nossas vidas diante e
a serviço do nosso Deus.

CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DIRETORIA – 2017 - UPA
A presidente da União Presbiteriana de Adolescentes
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Rayssa Pacheco, convoca a sociedade para a
reunião de eleição da nova diretoria -2017, a realizarse neste domingo, dia 30/10, às 17h em primeira
convocação havendo quorum, e ou às 17h15min com
qualquer número de sócios, aqui em nossa igreja.

REUNIÕES DE ORAÇÃO!
Todas as segundas-feiras, às 19h30min.
Às terças-feiras às 8h30min e às
14h30min.
Às quintas-feiras às 8h.
Momentos propícios para juntos elevarmos
a Deus nossas petições, intercessões e
gratidão por tudo o que o SENHOR tem
bondosamente nos oferecido através de
suas dadivosas mãos.
Separe um momento e venha juntar-se a
nós em oração.
Grandes bênçãos o Senhor tem reservado
para aqueles que o buscam com
perseverança, sem esmorecer, através
deste precioso meio, a oração.

Solicitamos a todos os sócios que priorizem esta
importante data e nos coloquemos diante de Deus
em oração para esta eleição.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
Os irmãos cujos nomes foram aprovados, estão
sendo contatados para em seguida, em momento
oportuno, serem apresentados à Igreja, bem como
serem instruídos para a Eleição no mês de
dezembro. Aguardemos em oração!
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Próximo Domingo:
Equipe 1:
D. Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055
Equipe 2:
D. Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064
Reunião da Escola Itinerante, equipe 2, na casa de
D. Olga Martins Porto, realizada no domingo
passado, 23/10.
Tivemos um encontro muito abençoado, em que D.
Olga que é filha de pastor, e é viúva do Pb Murilo
Porto, de nossa Igreja, pode dar um testemunho de
sua fé e falar dos seus filhos.
Irmãos presentes: D. Olga, Pb. Tarcísio, Lívia, Pb.
Paulo Arumaá e Rev. Delfino. Louvamos a Deus pela
vida de D. Olga.

31/10
Ana Helena Rabelo Ramos
Yumara Siqueira de Castro
01/11
Beth Coelho Leite
Elisa Braz Cota
Fabíola Silva Pereira
João Silva Rodrigues Rosa
Letícia Ussem
Thiago Bryan Soares de Azevedo
Virgínia Celma Almeida de Castro Leite
02/11
Gabriela Egg Mendonça
Laís Piuzana Leite
Marco Terenzi de Bessa Pinto
Vilma Santos de Carvalho
03/11
Joana Silva Moreira
José Ferreira Gomes
04/11
Letícia Alves Oliveira do Carmo
Suzana de Oliveira Santos Freire
Thais Guerra Campolina
05/11
Polyana Almeida Compart

VIAGEM DO CORAL
Neste final de semana, o Coral da Igreja viajou para
a Cidade de Montes Claros. No sábado, 29/10, se
apresentou em um Shopping da cidade, e hoje,
30/10, se apresenta na Primeira Igreja Presbiteriana
daquela cidade que é pastoreada pelo Rev. Gustavo
Quintela, que foi pastor aqui em nossa Primeira
Igreja.
Oremos em favor desta viagem e que frutos sejam
colhidos para a Honra e a Glória do Eterno Deus.
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