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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
UMA PALAVRA PARA QUEM TEM OUVIDOS!

No estudo das 7 cartas do apocalipse vemos
um refrão: “Quem tem ouvidos ouça o que o
Espírito diz às igrejas”. Isso me faz pensar:
Como ouvimos a Palavra de Deus? Como nos
preparamos?
Ouvir um sermão envolve mais que um
exercício mental, intelectual. Requer corações
receptivos à influência do Espírito de Deus.
Algo importante ocorre quando ouvimos um
sermão. Deus fala conosco. Através do
ministério interno de seu Espírito Santo, ele usa
sua Palavra para acalmar nossos medos,
confortar nossos sofrimentos, incomodar nossa
consciência, expor nosso pecado, proclamar a
graça de Deus e nos fortalecer em nossa fé.
Ouvir um sermão, nunca é apenas um exercício
intelectual. Precisamos receber a verdade
bíblica em nossos corações, permitindo que o
que Deus fala influencie a nossa vida como um
todo. O pastor John Piper apresenta dez
preparações práticas para ouvir a Palavra de
Deus.
1. Ore para que Deus te dê um coração bom e
honesto. O coração que precisamos é fruto de
uma obra de Deus. É por isso que oramos por
ele. Ezequiel 36.26, “E dar-vos-ei um coração
novo”. Jeremias 24.7, “E dar-lhes-ei coração
para que me conheçam”. Oremos, “ó Senhor,
dá-me um coração voltado para ti. Dá-me um
coração bom e honesto. Dá-me um coração
compassivo e receptivo. Dá-me um coração
manso e humilde. Dá-me um coração frutífero.
2. Medite na Palavra de Deus. Salmo 34.8, “Oh!
Provai, e vede que o SENHOR é bom”. No
sábado à noite, leia algumas porções deliciosas
de sua Bíblia, a fim de atiçar a sua fome por
Deus. Esse é o aperitivo para a refeição da
manhã de domingo.
3. Purifique a sua mente afastando-se do
entretenimento mundano. Tiago 1.21,
“Portanto, despojando-vos de toda impureza e
acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a
palavra em vós implantada, a qual é poderosa
para salvar as vossas almas”. Espanta-me ao
ver quantos cristãos assistem aos mesmos
programas de TV, midias sociais contendo
coisas muitas vezes banais, vazios, bobos,
triviais, insinuantes e imodestos que os
incrédulos assistem. Isso nos torna pequenos,
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fracos, mundanos e falsos na adoração. Em vez
disso, desligue destas coisas no sábado à noite
e leia algo verdadeiro, belo, puro, honrável,
excelente e digno de louvor (Filipenses 4.8).
Seu coração será renovado e capaz de sentir a
grandeza de Deus novamente.
4. Confie na verdade que você já tem. Aquele
que ouve a palavra de Deus e fracassa durante
a provação não tem raiz (Lucas 8.13). Qual é a
raiz que precisamos? A confiança. Jeremias
17.7-8 diz, “Bendito o homem que confia no
SENHOR, e cuja esperança é o SENHOR.
Porque será como a árvore plantada junto às
águas, que estende as suas raízes para o
ribeiro”, Sl 1. Confiar na verdade que você já
tem é a melhor forma de se preparar para
receber mais.
5. Descanse o suficiente na noite de sábado
para estar alerta e esperançoso na manhã de
domingo.1 Coríntios 6.12, “Todas as coisas me
são lícitas..., mas eu não me deixarei dominar
por nenhuma delas”. Não estou criando uma lei
aqui. Estou apenas dizendo que existem certas
noites de sábado que prejudicam a adoração da
manhã de domingo. Não seja escravizado por
elas! Sem dormir o suficiente, nossas mentes
ficam torpes, nossas emoções rasas, nossa
tendência à depressão mais elevada, e nossos
pavios mais curtos. Meu conselho: decida a que
horas levantará no domingo a fim de ter tempo
para comer, vestir-se, orar e meditar na
Palavra, preparar a família e chegar à igreja; e
então, subtraia 8 horas desse horário e
assegure-se de estar na cama 15 minutos
antes. Leia a sua Bíblia na cama e adormeça
com a Palavra de Deus em sua mente. Exorto
particularmente os pais a ensinar aos
adolescentes que sábado NÃO é a noite para
ficar fora até tarde com seus amigos. Lembrese: “A guarda do domingo, começa no sábado a
noite”.
6. Refreie-se de criar outra manhã de domingo
com lamentos e críticas. Salmo 106.25, “Antes
murmuraram nas suas tendas, e não deram
ouvidos à voz do SENHOR”. Resmungos,
controvérsias e brigas na manhã de domingo
podem arruinar o culto para a família. Quando
há algo sobre o que você está irado ou algum
conflito que você genuinamente pense que
precisa ser comentado, refreie-se. Claro, se

você é claramente o problema e precisa se
desculpar, faça isso o mais rápido possível
(Mateus 5.23-24). Mas se você está furioso por
causa de algum erro das crianças ou do
cônjuge, refreie-se, isto é, seja tardio para se
irar e pronto para ouvir (Tiago 1.19). Em oração,
abra-se para que Deus exponha a trave nos
seus olhos. Pode ser que todos vocês sejam
humilhados e corrigidos, e nenhum conflito seja
necessário.
7. Seja manso e ensinável quando chegar.
Novamente menciono Tiago 1.21, “Ser manso e
ser ensinável não é ser ingênuo. Você tem a sua
Bíblia e tem o seu cérebro. Use-os. Mas se
chegamos irritados e com suspeita da pregação
semana após semana, não ouviremos a
Palavra de Deus. Mansidão é uma abertura
humilde à verdade de Deus, com o desejo de
ser transformado por ela.
8. Aquiete-se ao entrar na igreja e foque a
atenção da sua mente e a afeição do seu
coração em Deus. Salmo 46.10, “Aquietai-vos,
e sabei que eu sou Deus”. Ao entrarmos no
Templo, “iniciemos a busca por Deus e
deixemos a busca por pessoas”. Achegue-se
com uma paixão silenciosa de buscar Deus e o
seu poder.
9. Pense seriamente sobre o que é cantado,
orado e pregado. 1 Coríntios 14.20, “Irmãos,
não sejais meninos no entendimento, mas sede

meninos na malícia, e adultos no entendimento.
Assim, Paulo diz a Timóteo”, “Que aprendem
sempre, e nunca podem chegar ao
conhecimento da verdade” (2 Timóteo 2.7).
Tudo que seja digno de ouvir, é digno de ser
falado. Se você presta atenção no que ouve,
pensará sobre o que ouviu.
10. Deseje a verdade da Palavra de Deus mais
do que deseja riquezas ou comidas.1 Pedro
2.2, “Desejai ardentemente, como crianças
recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para
que por ele vos seja dado crescimento”. Ao
assentar-se quietamente, orando e meditando
no texto e nos cânticos, lembre-se do que o
Salmo 19.10-11 diz sobre a Palavra de Deus:
“Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que
muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o
licor dos favos”.
Eis uma lista de boas sugestões para ouvirmos
um sermão. Ouvir, realmente ouvir, envolve
uma alma preparada, uma mente alerta, uma
Bíblia aberta e um coração receptivo. Mas a
melhor maneira de verificar se estamos ouvindo
é pela maneira que vivemos. Nossas vidas
devem repetir os sermões que ouvimos. Que o
SENHOR nos abençoe e nos faça crescer em
graça e no conhecimento dele, amém!
Rev. Edson Costa Silva
Bibliografia: John Piper – monergismo.com

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos! É como o óleo precioso sobre a
cabeça, o qual desce para a barba, a barba de
Arão, e desce para a gola de suas vestes. É
como o orvalho do Hermom, que desce sobre
os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a
sua bênção e a vida para sempre.” Salmo 133
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Mirian

Agradecimento
Queremos agradecer a todas as pessoas que
participaram da nossa gastronomia. Foi um
sucesso absoluto e muito apreciado. Tivemos
um excelente número de pessoas
participando.
Louvamos a Deus pela vida da nossas
queridas sócias Rosane e Marise, que se
dispuseram a trabalhar na obra do Senhor.
Que Ele continue derramando bênçãos sobre
suas vidas.
Que venha o próximo curso da gastronomia.

Reunião Departamental:
Quarta-feira dia 21/03 em conjunto com todos
os departamentos na casa da sócia Marise.

3

DIÁCONOS DE PLANTÃO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DA LIVRARIA

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, Frederico
Porto, Marco Cassete, Aldemir Bissaco, Luiz
Neto, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira:Natanias
Quinta-feira: Sérgio Maciel
Sexta-feira: Thiago Bryan
Sábado: Valter Lopes, Ariel
NASCEU LAURA
HERANÇA DO SENHOR!
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do
ventre seu galardão”. Sl 127.4
Nos alegramos com nossos irmãos Rogério
Júlio Borges da Costa e Luciane Morais da
Costa pelo nascimento da filhinha Laura
Morais da Costa. Laura nasceu no último dia
11/03, pesando 2.950Kg, medindo 49cm.
Avós paternos, Rogério Eustáquio e Marisa e
avós maternos Ana Ventura e José Francisco
(in memoriam).
Parabéns queridos irmãos! Que o Senhor
abençoe ricamente esta família querida.
VISITANTE ILUSTRE!
Damos as boas-vindas ao Rev. Gustavo
Henrique Quintela Franca, pastor da Primeira
Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Será
ele o pregador do culto vespertino deste
domingo. Rev. Gustavo foi seminarista de
nossa Igreja entre os anos de 2004 a 2007 e
pastor de 2008 a 2013. Foi colega de classe do
Rev. Edson no Seminário e trabalharam juntos
aqui em nossa Igreja por todos esses anos
mencionados. Que Deus em sua bondade e
misericórdia continue abençoando o
ministério do Rev. Gustavo. A Deus Honra e
Glória!
CULTO DA RESSURREIÇÃO
1 DE ABRIL: 6H
No domingo da ressurreição, dia 01/04,
teremos uma programação especial, como de
costume em nossa igreja.
6h - Culto da Ressurreição e Ministração da
Santa Ceia
7h30min - Confraternização da Igreja – Café
Comunitário
9h – Escola Dominical
Não teremos o culto das 10h20min
19h – Culto Vespertino, normalmente
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Visite nossa livraria.
Segunda feira: 14h às 18h30min
Quarta feira: 14h às 18h30min
Sexta feira:18h às 21h30min
Sábados esporádicos, dependendo de
programação da igreja.
Domingo de manhã após o culto até 12h30min
Domingo à noite, a partir das 18h até às
21h30min, fechando durante o culto.
Estão em nossa livraria os Cds da “Bíblia
Falada”, Se você não adquiriu no domingo dia
04/03 quando recebemos em nossa Igreja o
Pr. Cornélio Augusto e deseja adquirir, procure
nossa livraria

CULTO DAS 7 PALAVRAS DA CRUZ
30/03
Na última sexta-feira deste mês de março, dia
30, às 19h30min, na chamada “sexta-feira
santa ou da paixão”, teremos aqui em nossa
Igreja um culto de louvor a Deus pelo sacrifício
expiatório de Jesus Cristo na Cruz do calvário
remindo assim os nossos pecados.
Teremos uma exposição bíblica das 7
palavras proferidas por Jesus na Cruz antes
de se entregar por nós. Coloque em sua
agenda e participe conosco.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E
TELEFONE
Estamos ao longo deste ano
procurando atualizar os
endereços e contatos dos
membros de nossa Igreja. Se
porventura houver alteração
no endereço ou telefone dos irmãos,
solicitamos que nos comuniquem para
podermos manter estas informações
atualizadas. Liguem (31) 3273.7044 e falem
na secretaria da Igreja.

ACAMPAMENTO DE CASAIS
NOVEMBRO 2018

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
ESPIRITUAL!

A liderança do Ministério de Casais bloqueou
junto ao Maquiné Park Hotel, em
Caetanópolis, a 95 km de Belo Horizonte, 50
apartamentos para realizar o Acampamento
de Casais de 2018, no período de 16 a 18 de
novembro.
O Hotel oferece uma excelente estrutura de
acomodação e lazer para os seus hóspedes,
contando também com salão de convenções e
reuniões. Confira no site
http://www.maquineparkhotel.com.br
As inscrições estarão sendo recebidas desde
já através do e-mail do Pb. Erdman,
erdmanfc@gmail.com, permitindo-se o
pagamento à vista, com desconto, ou o
parcelamento. Ore pelo nosso encontro.
Aproveite a oportunidade. Invista em seu
relacionamento conjugal e familiar.

“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

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.

NOTA DE FALECIMENTO
“O Senhor deu e o SENHOR tomou; bendito
seja o nome do Senhor”. Jó 1.21
Registramos em nosso boletim o falecimento
do sobrinho do Pb. Rômulo Leitão, Oswaldo
Genari Filho, aos 66 anos. Oswaldo era
membro da Igreja Presbiteriana Central de
Uberlândia e faleceu na última quarta-feira,
14/03. Nossos sentimentos à família do
querido Pb. Rômulo e nossas orações para
que o SENHOR, Pai de infinitas misericórdias,
console os corações enlutados.
Registramos também o falecimento do
cunhado de D. Maria Josina, Gérson
Fernandes, irmão do saudoso Diác, William
Fernandes. Gérson faleceu na última terçafeira, dia 13/03. Expressamos os nossos mais
sinceros sentimentos à família, rogando ao
Senhor, doador e mantenedor da vida, o
consolo de seu Santo Espírito.

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 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: Reunião de Oração 8h. Sala da
SAF. “Orar é um dever”, Lc 18.1
Quinta-feira: Às 19h30min, temos nosso
Estudo Bíblico Doutrinário. Venha estudar a
Palavra de Deus conosco e crescer em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que
nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados
para toda boa obra, 2 Tm 3.17
Sexta-feira: Às 20h, temos a “Sexta-Jovem”,
onde os jovens de nossa igreja se encontram
para louvar a Deus e estudar a Santa Palavra.
Pergunta o salmista: De que maneira poderá o
jovem guardar puro o seu caminho? Ele
mesmo responde: Observando-o segundo a
tua palavra, Sl 119.9
Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das
sociedades internas de nossa Igreja: UCP /
UPJ / UPA / UMP / SAF / UPH. Crianças,
juvenis, adolescentes, jovens, senhoras e
senhores, todos estão inseridos no
testemunho e proclamação das verdades
eternas. Agende-se e venha participar
conosco!
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PROFISSÃO DE FÉ, FILHOS DO PACTO E CLASSE DE CATECÚMENOS
Filhos do Pacto
Prepare seu filho para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu 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”. Pv 22.6
Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto,
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos
comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e
disciplinar seus filhos. Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade
com a ajuda da igreja. Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar mais
íntimo e uma rica porta de comunicação entre pais e filhos.
a) Qualificações quanto à idade: A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação
específica sobre esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir
como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, os pais já podem começar a
conscientizar seus filhos de forma mais contundente sobre o que significa crer em Cristo e as
responsabilidades que estão aí relacionadas. A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10
anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos
idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo: A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus
Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser
tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e outras importantes bênçãos da graça
de Deus estarem envolvidas, requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos, não
desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de
quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta importantíssima
tarefa.
c) Instrução dada pelos pais: O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de
serem examinados.
d) Exame: Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos
serão examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.
Classe de Catecúmenos – Prepare-se para se tornar membro da Igreja
Você que tem freqüentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é
na classe de catecúmenos! Lembramos a todos que esta classe visa não somente a preparação
para a pública profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se tornar membros
de nossa Igreja vindos de outras denominações.
Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do
século XVI, sua forma de governo, suas convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja
de Cristo.
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma Igreja local por coerção de
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de
preparo oferecido a todos!Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você
será matriculado.
As aulas tiveram início no dia 18/02 às 9h – terceiro andar.
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PASTORES DA IGREJA
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. W. Judson Fialho - Cursando o 3º ano no
Seminário
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!

18/03

ANIVERSARIANTES

Clarice Alvarenga Cabaleiro
Letícia Vince Ribeiro
Martha Brant Heringer
Patricia Barbosa Nogueira

19/03
Cátia Aparecida de Oliveira Gomes
Jéssica Machado de Souza
Lucas Santana Ramos

20/03
Alba Furtado Ribeiro
Helmut Alexander Riegg
José Paulo dos Santos
Marco Antonio Queiroz Cassete
Murilo José França
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira

21/03
Bruna Furtado da Fonseca
Procópio Cardozo Neto

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira 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
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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Rosilene Tavares Pereira
Waldir Dias Duarte

22/03
Lídia Campos Gomes Boy
Letícia Araújo Ribeiro

23/03
André Barbosa Linares Vieira
Marise Bernardes Falcão

24/03
André Assis Lopes do Carmo
Lara Cifuentes Dutra Tostes
Lucas Fonseca Rodrigues

