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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 28 DE MAIO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
FINALIZANDO O MÊS DE MAIO COM UMA REFLEXÃO SOBRE A ADORAÇÃO FAMILIAR!

Qual a importância da adoração em família?
Sinceramente, creio que todo crente e em
especial os pais, responderão positivamente
quanto à importância da adoração em família,
não é mesmo? Então, surge outra pergunta:
Por que nem todos colocam em prática? Ao
olharmos para a Sagrada Escritura não é de
todo difícil comprovar a obrigação da piedade
doméstica como uma responsabilidade
pactual.
Consideremos alguns exemplos bíblicos.
Primeiramente, Abraão, o pai dos crentes,
chamado amigo de Deus. O SENHOR
reconheceu sua piedade doméstica conforme
comprovamos em Gn 18.19: "Porque eu o
escolhi para que ordene a seus filhos e a sua
casa depois dele, a fim de que guardem o
caminho do SENHOR e pratiquem a justiça e o
juízo".
O patriarca é aqui elogiado por instruir seus
filhos e a seus servos na mais importante de
todas as obrigações: "O caminho do Senhor", a
verdade acerca de Sua gloriosa pessoa, Suas
elevadas afirmações a nosso respeito, Suas
exigências para nós. Note bem as palavras:
"Ele há de ordenar a seus filhos"; ou seja, ele
usará a autoridade que Deus lhe havia dado
como pai e cabeça de sua casa para fazer valer
as responsabilidades da piedade familiar.
Abraão também orava com sua família e a
instruía: onde quer que armasse sua tenda, ali
edificava um altar ao Deus Eterno (Gn 12.7;
13.4). Somos "descendência de Abraão" (Gl
3.29) se não fazemos "as obras de Abraão" (Jo
8.39) e descuidamos da importante
responsabilidade da adoração em família,
como ficará o desempenho de nossa
responsabilidade diante de Deus?
Os exemplos de outros santos homens são
similares ao de Abraão. Considere a piedosa
determinação de Josué, o qual declarou a
Israel: "Eu, e a minha casa serviremos ao
Senhor" (Js 24.15). Ele não permitia que nem
os elevados postos que ocupava nem as
prementes responsabilidades públicas que se
acumulavam sobre si atraíssem sua atenção
até o ponto de descuidar do bem-estar
espiritual de sua família. Na declaração de
Josué vemos uma determinação "eu", uma
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responsabilidade "e a minha casa" e um
objetivo específico "serviremos ao SENHOR".
Outro exemplo impactante é o de Jó. O
patriarca ensinou seus filhos o significado de
viver em família: "Seus filhos iam às casas uns
dos outros e faziam banquetes, cada um por
sua vez, e mandavam convidar as irmãs a
comerem com eles" (Jó 1.4). Eles aprenderam
a viver em família. Jó assumiu a função de
liderar espiritualmente sua casa: "...Chamava
Jó a seus filhos e os santificava; levantava-se
de madrugada e oferecia holocaustos segundo
o número de todos eles" (Jó 1.5).
Claramente vemos Jó pagando o preço
espiritual ao separar tempo para dedicar a
edificação espiritual de sua família. Está
implícito aqui o investimento que ele faz em sua
agenda. Ele priorizava seu tempo para proteger
seus filhos. Levantar de madrugada nem
sempre é fácil. Demonstra como isto tinha
importância para sua vida e como ele levava a
sério esta verdade para com sua família.
Pensemos na história de Timóteo, que foi criado
num lar piedoso. Paulo se lembrou da "fé sem
fingimento" que havia nele e, acrescentou, "a
qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em
tua mãe, Eunice" (2 Tm 1.5). Há alguma
surpresa, então, que o apóstolo pudesse dizerlhe: "Desde a tua meninice sabes as Sagradas
Escrituras" (3.15)?
É triste constatar que existem muitas famílias
pagãs que se reúnem para adorar a seus falsos
deuses, muitas delas com mais vigor do que as
famílias cristãs.
Não é suficiente que oremos como indivíduos,
em privado, em nosso lar; é-nos requerido que
honremos a Deus também em nossa família.
Não se deve permitir que nada interfira com
esta obrigação: todas as outras necessidades
domésticas devem ser adequadas a ela. A
cabeça da família é quem deve dirigir as
devoções, mas, se estiver ausente, ou não for
um crente no SENHOR Jesus, então, a esposa
deve tomar seu lugar. Em nenhuma
circunstância deve-se faltar com a adoração em
família. Se vamos desfrutar da bênção de Deus
sobre nossa família, então, que seus membros
se reúnam diariamente para o louvor e a

oração. "Eu honrarei aos que me honram, aos
que me desprezam serão desmerecidos", é
Sua promessa, 1 Sm 2.30.
Um antigo escritor bem disse: "Uma família
sem oração é como uma casa sem teto, aberta
e exposta a todas as tormentas do céu." Todas
as nossas comodidades domésticas e bênçãos
temporais brotam da generosidade amorosa do
Senhor, e o melhor que podemos fazer em
troca é reconhecer com gratidão, juntos, Sua
bondade em relação a nós como família.
As desculpas para o descumprimento dessa
sagrada obrigação de cultivarmos a adoração
familiar são vãs e sem valor. Que proveito terá,
quando tivermos de dar uma explicação a Deus
pela mordomia de nossa família, dizer que não
tivemos tempo disponível, trabalhando duro de
manhã até a noite? Certamente seremos
envergonhados! Quanto mais foram prementes
nossas obrigações temporais, maior nossa
necessidade de buscar socorro espiritual.
Nenhum cristão pode alegar que não está
qualificado para tal labor: os dons e os talentos
se desenvolvem pelo uso e não pela
negligência.
A adoração em família deve ser conduzida de
maneira reverente, de coração e com
simplicidade. Então, os pequenos vão receber
suas primeiras impressões e formar suas
concepções iniciais do Senhor Deus. Deve-se
ter grande cuidado de não lhes dar uma falsa
ideia do caráter divino, e, para isso, deve-se
preservar o equilíbrio entre destacar Sua
transcendência e Sua imanência, Sua
santidade e Sua misericórdia, Seu poder e Sua
ternura, Sua justiça e Sua graça. A adoração
deve começar com umas poucas palavras de
oração invocando a presença e a bênção de
Deus. Deve-se seguir a isso a leitura de uma
curta passagem de Sua Palavra e, depois, uns
breves comentários. Pode ser cantado algum
cântico ou hino. Conclua com uma oração de
entrega às mãos de Deus. Mesmo que não
sejamos capazes de orar eloquentemente,
devemos fazê-lo de todo coração. As orações
que prevalecem são geralmente breves.
Sejamos objetivos e zelosos, tornando esse
momento prazeroso. Peça prazer na Lei do
SENHOR, certamente Ele te concederá, Sl 1.2
As vantagens e as bênçãos da adoração em
família são incalculáveis. Primeiramente
podemos destacar a prevenção do pecado. Ela
protege a alma, comunica um sentido da
majestade e da autoridade de Deus, coloca

verdades solenes na mente, faz com que
desçam benefícios de Deus sobre o lar. A
piedade pessoal no lar é um meio de influência
poderoso comunicada aos pequenos. As
crianças são principalmente criaturas de
imitação, que amam copiar o que vêem em
outros. "Ele estabeleceu um testemunho em
Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos
nossos pais para que a fizessem conhecer a
seus filhos; para que a geração vindoura a
soubesse, os filhos que nascessem, os quais
se levantassem e a contassem a seus filhos;
para que pusessem em Deus a sua esperança,
e se não esquecessem das obras de Deus, mas
guardassem os Seus mandamentos."
(Sl 78.5-7).
Outro destaque é a oração. Diz A. W. Pink: "A
oração diária no lar é um meio de graça bendito
para dissipar aquelas paixões malditas a que
nossa natureza comum se encontra sujeita".
Família que ora em conjunto tem mais
facilidade para perdoar mutuamente.
Algumas perguntas para nossa reflexão final:
Será que nós como pais, temos exercido esse
cuidado espiritual para com nossas famílias?
Faz parte de nossas agendas proteger
espiritualmente nossos filhos? Isto ocupa seu
tempo e suas orações? A relação com nossos
filhos tem sido marcada por turbulências ou por
um imperativo de amizade e desempenho de
nossa responsabilidade pactual? Temos
tomado o cuidado de sermos agentes de
formação espiritual da vida de nossos filhos? A
intercessão pelos nossos filhos em horários
seletos de nossa agenda tem sido uma
prioridade de compromisso?
Como afirmou David Merkh: "Pela intercessão,
o pai-pastor protege seus filhos contra a Aids
espiritual; pela instrução, contra a amnésia
espiritual; e pela aplicação da disciplina
equilibrada, os protege contra a lepra espiritual.
Realmente, é uma responsabilidade que
abrange 24 horas por dia. Alguém, certa vez,
comentou acertadamente sobre a responsabilidade de se criar filhos: Qualquer um pode
gerar um filho; mas, para ser pai, é necessário
ser especial".
Que Deus nos dê a graça para, apesar das
nossas muitas falhas, sermos pais-pastores
para nossos filhos! Cultivemos a adoração
familiar! Que os nossos lares sejam
"pedacinhos do céu", lugar de deleite espiritual
e aprendizado diário da Santa Palavra. Amém.
Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Esperei confiantemente pelo SENHOR; ele
se inclinou para mim e me ouviu quando
clamei por socorro." Salmo 40.1
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 30/05 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller.
Relatora: Valéria.
Reunião Executiva:
Terça-feira após o término da reunião de
oração das 14h30min.
Esperamos todas as relatoras e diretoria.
Relatoras não se esqueçam de fazer as visitas
do mês.
Nossas sócias mais idosas requerem cuidado
e carinho todo especial. Visitá-las é uma forma
de demonstrar esse cuidado e esse carinho.
Aviso aos Jovens Presbiterianos:
A Sociedade Auxiliadora Feminina da Primeira
Igreja convida a todos os jovens de nossa
igreja para um delicioso lanche após o culto
vespertino.
Venham para juntos desfrutarmos desse
momento de confraternização. Esperamos
todos vocês.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram, Zuelton.
Segunda-feira: Fernando Horácio.
Quinta-feira: Jessé Oliveira.
Sexta-feira: Luiz Neto.
Sábado: Marco Cassete, Marco Vince.
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Silvia de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201 –
Funcionários
Tel.: 3224.2641
Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão
Rua Dona Lucy, 281 – Palmeiras
Tel.: 3374.3746
Próximo domingo
Equipe 1:
Rizza Rodrigues
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064
Equipe 2:
Jean Franco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/802 torre 2
Tel.: 3567.9308

SEXTA JOVEM
Juntamente com os adolescentes que
compõem a UPA, os jovens da Igreja, têm
semanalmente, exceto em ocasiões
especiais, a oportunidade de um encontro em
nossa igreja, para a adoração ao Senhor e a
edificação espiritual através do estudo da
Palavra de Deus, oferecidos em uma
linguagem e dinâmica objetivas. Venha
participar destes nossos encontros, todas as
sextas-feiras, das 20h às 21h30min.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca o Conselho para se
reunir na primeira segunda-feira de junho, dia
05, às 19h30min em reunião de oração e às
20h30min em reunião privativa. Esperamos
por todos os membros do Conselho para esta
reunião e contamos com as orações da Igreja.

Esperei confiantemente pelo SENHOR; ele se
inclinou para mim e me ouviu quando clamei
por socorro. Salmo 40.1
"O Disque Paz é um serviço de mensagens e
aconselhamentos através do telefone desde
1978 criado pela LPC (Luz para o Caminho) em
Campinas SP pelo Rev. Wilson de Castro
Ferreira. Recebia cerca de 250 mil chamadas
telefônicas por mês (informação do site LPC).
Hoje, fazemos parte das 196 igrejas que
trabalham com este ministério. Em 15 de
Janeiro de 1986 a Primeira Igreja de Belo
Horizonte recebeu convite da LPC para uma
experiência com o Disque Paz. As mensagens
eram gravadas nos estúdios da LPC e
enviadas através de máquinas Topmaster e a
igreja contava com 8 dessas máquinas para
transmitir as mensagens para o telefone que
funcionava 24h com o número 220 - 1222. Era
mantido por voluntários, membros da igreja
que se dedicavam parte do seu precioso tempo
ouvindo, orando e falando da Palavra de Deus
àqueles que ligavam para ouvir uma palavra
amiga. Em 1990 Elza Lara foi a responsável
pelo trabalho. Em 1993 o Rev. Altair Castro
Araújo. Em 1995 o Rev. Josué Dornellas. Em
17 de Abril de 1997 a Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte assinou um
contrato com a LPC de compromisso de
expansão do evangelho através do Disque
Paz. Em 1999 Suely Cardoso Maciel assumiu
como voluntária o Disque Paz e reconhecendo
a importância do trabalho, resolveu
informatizá-lo e registrar todos os
atendimentos feitos. A partir do ano 2000, mais
efetivamente, este trabalho passou a fazer
parte dos ministérios da nossa Primeira Igreja
chegando a registrar 130.000 ouvintes da
Palavra de Deus pelo telefone 3209-8888 com
um novo programa instalado na Telemar
disponível 24h, assumindo a coordenação do
Ministério Suely Cardoso Maciel que
permanece até os dias de hoje. De 1999 até
2017 passaram pelo Disque Paz para
aconselhamento cerca de 2.245 pessoas que
foram aconselhadas e receberam literatura
cristã evangélica como: bíblias, mensagens
escritas. Houve também 10 conversões.De
janeiro de 2006 a abril de 2017, o nosso Disque
Paz recebeu 188.220 ligações para ouvir a
Palavra de Deus, fazendo uma média de 1.425
ligações mês. Vários voluntários fizeram parte
desta história e para não cometer injustiça

esquecendo de alguém, preferimos não citar
nomes. Mas Deus, em sua bendita providência
fez com que o Ministério florescesse. Com
alegria e louvor ao Senhor da seara e com
agradecimento aos inúmeros voluntários,
reconhecemos que até aqui nos ajudou o
SENHOR. Miss. Suely Cardoso Maciel".
Hoje, no culto vespertino, faremos alusão ao
aniversário do Disque Paz, quando
agradeceremos a Deus por este ministério tão
precioso em nossa Igreja.
Disque Paz - Projeto Vida Abundante
Próxima sexta-feira, 02/06
Tema Geral: Depressão.
Nossa primeira palestra aconteceu no último
dia 05/05 e foi uma grande bênção.
Aproximadamente 60 pessoas estiveram
presentes e foram abençoadas pela palestra
ministrada pelo Rev. Eduardo Santos – pastor
colaborador do Disque Paz.
Estendemos o convite para a segunda palestra
agendada para a próxima sexta-feira, 02/06 às
19h30min no salão social sobre o tema: "Uma
Visão bíblica sobre a depressão – Dando
esperança aos deprimidos". A terceira palestra
acontecerá no dia 09/06 sobre o tema:
"Estabelecendo princípios práticos para lidar
com a depressão".
Coloque em sua agenda e participe conosco!
ESTUDO BÍBLICO
Tendo terminado na semana passada uma
curta série de estudos sobre a Lei de Deus,
neste mês de junho, ofereceremos à Igreja
umas instruções básicas de interpretação
bíblica, para que todos os interessados
possam fazer um melhor uso do seu período
de leitura e meditação bíblicas. Lembremos
que a bênção do livre acesso à Escritura
Sagrada, essencial esforço da Reforma
Protestante do Séc. XVI, produziu profundas
transformações na vida das pessoas, famílias
e sociedades que aprenderam a fazer uso
doméstico da Bíblia e, assim, foram ricamente
abençoados pelo Senhor. Contudo, o livre
acesso não deve ser confundido com a livre
interpretação, pois esta leva a erros, enganos
e heresias destruidoras, ao passo que o livre
acesso, seguindo regras básicas de
interpretação, leva-nos à maturidade
espiritual e à salvação da nossa alma.
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CHEGOU CALEBE – HERANÇA DO SENHOR!
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Calebe Cintra Alves Xambre Santos, ocorrido no
último dia 06/05. Filhinho de nossos irmãos Marco e Flávia, avós paternos Tony e Miriam, avós
maternos Fernando e Lenice. "Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão",
Sl 127.3.

MUSICAL ESPECIAL - CORAL INFANTOJUVENIL – PRÓXIMO SÁBADO!
No próximo sábado, 03/06, às 19h30min no Salão João Calvino, o Coral Infantojuvenil estará
apresentando o Musical "Dom Leão, Daniel e a Cova dos Leões". Ótima oportunidade para trazer
crianças (adultos também) para ouvirem a história de um homem que, ao se dispor nas mãos de
Deus, pode servi-Lo em situações mais adversas! Não perca, traga seus convidados.
O Coral Juvenil está desde ontem no Acampamento se preparando para este evento. Estejamos
orando por nossas crianças e juvenis para que a realidade de temor a Deus manifestada por Daniel
possa ser um exemplo vivo para nossos coristas nos dias de hoje. "... mas o povo que conhece ao
seu Deus se tornará forte e ativo" Dn 11.32b
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CONVITE ESPECIAL!
CORAL DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

29/05
Ana Elvira de Souza Gomes
Ana Maria da Costa Carvalho
Gláucia Heringer Nogueira
Júnea Pitta Costa Vianna

30/05
Antonio Marcos de Souza Rodrigues
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão
João Calvino
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

Damares Moreira
Saul da Cunha Nogueira

31/05
Ester Macedo de Oliveira
Pedro Lehman Toledo

01/06
Débora Mendes Franco Oliveira
Sebastiana Elvira dos Santos

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
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Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

02/06

Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande - Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Mathias Novais Keusen Reher

Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h

03/06

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901)

Monica Cezar de Souza

Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel

Percília Costa Ferreira

Carolina Satler Santos
Lecyr Avelar Duarte

Taisa Piuzana Leite

