Domingo,
22 de novembro de 2015

UM TESOURO EM VASO DE BARRO
“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para
que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados;
perplexos, porém não desanimados; perseguidos,
porém não desamparados; abatidos, porém não
destruidos...”
Estas foram palavras do apóstolo Paulo, numa das
emocionantes declarações, revelando o que se
passava em sua alma. As experiências de homens da
estatura de Paulo nos ajudam a compreender como
Deus é poderoso para agir nos escaninhos de nossa
alma, temperando contraditórios sentimentos vividos
dentro de nós.
Como é bom termos a âncora da nossa fé firmada em
Deus e Sua Palavra, fonte segura, fiel e suficiente a
revelar Seu ser e os Seus propósitos, a qual está
posta na Rocha dos Séculos, o Senhor Jesus Cristo.
Deus vai aplicando doses generosas do Seu amor na
medida que encontramos as veredas de nossa vida
sendo iluminadas pela Palavra, verdadeira luz a
iluminar os nossos caminhos. Tudo é escuro ao
derredor, mas a vereda do crente (do justo) é como a
luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser
dia perfeito.
Luz assim é a do Salmo 63
Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco
ansiosamente; a minha alma tem sede de ti;
meu corpo te almeja, como terra árida,
exausta, sem água.
Assim, eu te contemplo no santuário, para ver
a tua força e a tua glória.
Porque a tua graça é melhor do que a vida; os
meus lábios te louvam.
Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu
viver; em teu nome, levanto as mãos.
Como de banha e de gordura farta-se a minha
alma; e, com júbilo nos lábios, a minha boca
te louva, no meu leito, quando de ti me
recordo e em ti medito, durante a vigília da
noite.
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Porque tu me tens sido auxílio; à sombra das
tuas asas, eu canto jubiloso.
A minha alma apega-se a ti; a tua destra me
ampara.
Porém os que me procuram a vida para a
destruir abismar-se-ão nas profundezas da
terra.
Serão entregues ao poder da espada e virão a
ser pasto dos chacais.
O rei, porém, se alegra em Deus; quem por
ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos
que proferem mentira.
Este Salmo é impressionante, especialmente quando
sabemos da história dramática que o ambientava.
Descreve um momento terrível na vida de Davi.
Perseguido e jurado de morte por seu próprio filho,
traído por seu mais próximo conselheiro, alvo de um
vil levante e conspiração planejados por aqueles que,
até então, se mostravam como se fossem seus fiéis
escudeiros. Não lhe resta outra alternativa, senão
fugir, e o faz na calada da noite, rumo aos desertos de
Judá. Sai de seu palácio, atravessa o Vale de Jeosafá
e, ao subir o Monte das Oliveiras para alcançar o
caminho para o deserto, é encontrado por levitas fiéis,
que lhe trazem a Arca da Aliança, utensílio do templo,
o qual garantiu diversas vitórias nas batalhas contra
os inimigos do povo de Deus.
Estes haviam, corajosamente, tirado a Arca do
tabernáculo, entendendo ser um símbolo da presença
de Deus que deveria ir com Davi. Davi não aceitou.
Solicitou que devolvessem a Arca ao seu respectivo
lugar, pois, se Deus era com ele, não seria necessário
o símbolo da presença de Deus. Deus, somente Deus
lhe haveria de ser sua porção. Devemos tomar
cuidado com a confusão que acabam transformando
símbolos em amuletos, tais como óleos ungidos, água
consagrada, benzedores com seus benzimentos,
como se pudéssemos colocar Deus no nosso bolso,
domesticando-O. Deus faz como, onde e com quem
Ele quer, mostrando que Ele governa e em Seu
governo mostra ser poderoso, sábio e amoroso.

A jornada de Davi é rumo ao deserto, fugitivo nos
lugares inóspitos, enfurnado em cavernas. As
circunstâncias externas misturam-se com os anseios
da alma. No deserto nada há, e onde nada existe que
atraia a nossa atenção e o foco dos nossos olhos para
nos entreter, resta Deus. E onde resta somente Deus,
encontra-se tudo e tudo mais nos é acrescentado.
Observe no hino de Davi os pronomes pessoais que se
referem a Deus e ao nome de Deus. Nome e pronome,
mais de vinte vezes proferidos. "Tu és o meu Deus
forte". "Eu te busco ansiosamente". "A minha alma tem
sede de ti". "Meu corpo te almeja". "Eu te contemplo".
"A tua graça". "A minh'alma apega-se a ti"... É Deus o
centro das suas considerações, das emoções, dos
sentimentos, dos mais sinceros e ardentes desejos de
seu coração... Que benção! Deus permite as
adversidades para o crente, para que possamos nos
concentrar no que mais importa. E é isto o que mais
importa para Deus, pois nEle encontramos tudo e
Deus sabe o que é melhor para nós. Em primeiro lugar
Deus e todas as outras coisas nos serão
acrescentadas. E Deus fará o que for necessário,
mesmo que seja nos levar ao deserto, para lá O
encontrarmos como a nossa mais preciosa porção.
"Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco
ansiosamente; a minha alma tem sede de ti; meu
corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água."
Nestas circunstâncias de sufocos existenciais, o que
ele mais ansiava não era o conforto do palácio, mas
sua sofreguidão de alma desejava o santuário, o lugar
da adoração, o ambiente do culto, o espaço onde a
Igreja se reúne. Estar privado do templo onde o povo
de Deus se reúne para cultuar é estar privado do sumo
espaço que antegoza o lugar para onde estamos
sendo preparados. No templo temos vislumbres do
poder e da glória de Deus. Ah! Como o culto faz bem
para a alma do crente.
Quando Deus nos impele a termos nele o ponto focal
de nossa vida, tudo mais se relativisa. A graça de Deus
é de tal ordem, que nem mesmo a riqueza da vida se
rivaliza com esta graça maravilhosa. E o verdadeiro
louvor então brota e se extravasa em culto reverente e
consagrado a Deus. "Porque a tua graça é melhor do
que a vida; os meus lábios te louvam. Assim, cumpreme bendizer-te enquanto eu viver". A boca fala do que
está cheio o coração.

Neste estado de contemplação e reconhecimento, só
pode haver rendição. "Levantar as mãos" é uma
expressão corporal que fala de uma realidade
espiritual. É rendição. É dizer, sem palavras, estar
completamente à mercê de Deus. É afirmar estar
pronto ao Seu querer, sem discussões, sem
murmurações, sem negociações. "Senhor estou
pronto. Faze em mim o Teu querer."
Davi está fustigado por seu próprio filho, traído por
conselheiros nos quais confiava a intimidade de seu
governo, fugitivo, vivendo no deserto... Mas, tinha
Deus. Se temos tudo e não temos Deus, não temos
nada. Mas nada tendo, tendo Deus, temos tudo.
"Como de banha e de gordura farta-se a minha alma;
e, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva, no
meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito,
durante a vigília da noite.
Porque tu me tens sido auxílio; à sombra das tuas
asas, eu canto jubiloso.
A minha alma apega-se a ti; a tua destra me ampara."
Não nos iludamos, a vida do crente não é protegida
como numa redoma de vidro. Os inimigos se
levantarão, as horas de dor se nos acometerão, as
tristezas e as perplexidades baterão em nossa porta e
nos cercarão.
No entanto, no entanto... Davi coloca no seu louvor
dois "porém".
O primeiro porém se confronta com a adversidade.
"Porém os que me procuram a vida para a destruir
abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão
entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos
chacais."
O segundo "porém" se amolda à graça. "O rei, porém,
se alegra em Deus; quem por ele jura gloriar-se-á, pois
se tapará a boca dos que proferem mentira."
É bom não nos fiarmos no que nossos olhos veem,
mas no que nossa alma crê. Se em Deus está a
alegria de nossa alma, esta alegria será cheia de
glória. Deus nos basta! Cristo é nossa porção!
Salvador! Senhor! Vida e Luz! Quem nEle crê jamais
será confundido. Somente em Deus... Não serei jamais
abalado! Para Davi, segundo seus próprios recursos,
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tudo parecia impossível. Mas Davi olha para Deus e
vê que no Senhor tudo é possível, pois para Ele não
há impossíveis.
A vida nos reserva imensas surpresas, algumas
imensamente agradáveis, outras imensamente tristes.
Que bênção vermos homens como Davi
compartilhando inspirado, nos hinos que compôs, o
como poder viver, mesmo no meio das circunstâncias
adversas, encontrando nelas felizes oportunidades
para conhecer a Deus e a Ele consagrar-se e
finalmente, encontrar a alegria que nenhuma
circunstância da vida poderia dar ou sequer roubar.

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Terça-feira, dia 24 de novembro:
Reunião de oração - 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz (2127.1939)
Terça-feira, dia 24 de novembro:
Reunião Executiva às 15 horas
DIA DO MÚSICO
"Louvai ao SENHOR, porque é bom e amável cantar
louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o cântico de
louvor ." (Sl 147.1 )
"Todo ser que respira louve ao SENHOR. " (Sl 150.1)
Para isto fomos criados: para honra e louvor de Deus!
Especialmente neste dia, lembramo-nos de nossos
músicos: organistas, coristas, regentes,
compositores...
Que privilégio, irmãos, usarmos os dons, os talentos
que Deus mesmo nos concedeu, para tributar-Lhe o
louvor que só a Ele é devido!
Sejam as nossas vidas um constante hino de
adoração: ... " fazei tudo para a glória de Deus."
(1Co 10.31)
Recebam o carinhoso abraço da SAF.
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Deus, Deus mesmo, prepara para nós as
circunstâncias nas quais possamos encontrá-Lo.
Somos barro, é verdade, mas jamais seremos tão
barro que não possamos carregar um tesouro. O
tesouro da graça de Deus, que é o Seu Filho, está em
nós e é Cristo em nós a esperança da Glória. Foi
nesta convicção que Paulo afirmou: "Tudo posso
naquEle que me fortalece.»
Rev. Ludgero Bonilha Morais

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227
Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049
Próximo domingo:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074
Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 0 Anchieta
Tel.: 3225.3665

UMP - UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA
CONGREGAÇÃO BELÉM

HOSPITAL EVANGÉLICO

No domingo passado, a UMP e o coral jovem
estiveram visitando nossa Congregação Belém. Foram
momentos abençoados e de grande enlevo espiritual.

Ainda hoje, quarto domingo de novembro, faremos
nossa última visita de 2015 ao Hospital Evangélico.

Louvamos a Deus por nossos jovens que durante este
ano visitaram a congregação mensalmente,
contribuindo nos louvores e também na Palavra.
Agradecemos ao maestro César e aos coristas pelo
esforço especial por ocasião da visita do coral no
último dia 15/11. Que Deus a todos abençoe!

Momento precioso, em que oramos e pregamos a
Palavra de Deus aos enfermos e acompanhantes
que ali estão. Àqueles que precisam de carona
sairemos às 14h15min da porta da Igreja.
Não perca a oportunidade de anunciar o Evangelho
de Cristo!
SEXTA JOVEM
Na próxima sexta-feira, dia 27/11, teremos nossa
Sexta Jovem, às 20h no Salão João Calvino.
Estamos estudando com o Rev. Edson Costa,
baseado no livro do Eclesiastes, o seguinte tema:
Valores x Futilidades. Esperamos todos os jovens!
ESTUDO BÍBLICO
Nosso estudo bíblico de novembro acontecerá
neste sábado, dia 28/11.
Em breve daremos mais informações na página da
UMP no Facebook. Aguarde!

RETIRO DE CASAIS
Mais de 40 casais estão neste final de semana
participando do XIX Retiro de Casais, no Hotel Canto
da Siriema. À noite, participam do culto vespertino
quando darão seu testemunho sobre o encontro.

CULTO PELO BEBÊ
A SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina - estará
promovendo um culto de louvor a Deus pela vida
de seu(sua) filhinho(a).
O Culto será no dia 05/12 no Salão Social
às 16 horas.

REUNIÕES DE ORAÇÃO!
Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem cessar”.
Tome nota e participe conosco!
Segunda-feira: 19h30min.
Terça-feira: 8h30min e às 14h30min
Quarta-feira: às 8h.

Os interessados devem entrar em contato com
Miriam no telefone 3444.1696 ou pelo email:
miriangherardi@hotmail.com com informações
sobre a criança: nome completo, data de
nascimento, endereço, telefone, nome dos pais e
enviar a foto mais linda de seu bebê.
Enviar até o dia 03/12 (quinta feira).
Aguardamos com carinho.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
O culto da Escola Itinerante do domingo passado,
15/11, foi na casa de nossa querida irmã em Cristo,
Jandira Ferreira Lima, membro de nossa igreja há
muitos anos, no templo antigo ainda, viúva do Sr. Rui
Fernandes Lima, que também foi membro de nossa
igreja, onde se conheceram e se casaram.
Dona Jandira tem 86 anos de idade. Por sua saúde
já bastante fragilizada, não tem mais condições de
frequentar a nossa igreja.
Neste domingo passado ela confessou que anseia
muito pela chegada da equipe da escola itinerante
em sua casa para realização do culto.
Como sempre fazemos, as pessoas visitadas sempre
têm um tempo para contar um pouco sobre suas
vidas, o que Dona Jandira fez com entusiasmo,
conversando bastante conosco. Nesta oportunidade
estiveram presentes com Dona Jandira, o Rev
Delfino e eu, Pb Tarcísio.
Foram momentos de muita alegria e edificação
espiritual. Oremos pela saúde de nossa irmã e por
este ministério da Escola Itinerante que conta hoje
com duas equipes para visitação, sempre aos
domingos, de 09:00 às 10:00h.
Quem sentir no coração vontade de participar deste
ministério é só falar com o Rev Rogério Bussinger, da
nossa igreja, responsável por este ministério.

ANIVERSÁRIO DO CORO FEMININO
Nestes 18 anos de existência do Coro Feminino
temos muito o que agradecer a Deus por tantas
bênçãos derramadas sobre essas mulheres que
formam esse grupo harmonioso, alegre e dedicado
ao Seu louvor.
Foram muitas lutas, dificuldades, mas também
muitas alegrias nesses anos todos.
A primeira vez que esse coro cantou foi em 1997, no
culto vespertino, com dez mulheres, sob a regência
do Elias.
O tempo foi passando e o grupo aumentou. Vários
regentes e pianistas passaram contribuindo para
que esse coro permanecesse e crescesse, sempre
com o mesmo propósito de louvar a Deus. Temos
muito o que agradecer a Deus que tem dirigido e
abençoado esse grupo de louvor e adoração.
Leila Gibram Silva

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
Convocamos o Conselho de nossa igreja para se
reunir nesta próxima segunda-feira, dia 23 de
novembro logo após o culto de oração da igreja.
O culto que começa às 19h30m será parte integral
da reunião.
A pauta da reunião será:
1. Nomeações para as Comissões de
Expediente da Igreja.
2. Comunicados do Rev. Ludgero.
Certo do comparecimento de todos os pastores e
presbíteros, registramos desde já o nosso
agradecimento.
Rev. Ludgero Bonilha Morais
Presidente do Conselho
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José L. Espeschit, José Maria, José Carlos,
Natanias, Sérgio Maciel, Éder Mello, William
Fernandes, João
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: José Carlos

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS
Dia 26 - 4ª QUINTA-FEIRA DE NOVEMBRO
“Porque tudo vem de Ti...” 1 Cr 29.14b

TEMA:
AMOR QUE FAZ BEM
Atendimentos nas áreas: saúde, psicológica,
aferição da pressão, teste de glicose, ureia e
creatinina, IMC-Índice de Massa Corporal.
Corte de cabelos, recreação nos brinquedos,
matrículas para o curso de alfabetização de
jovens e adultos.
Palestras sobre: nutrição, higiene bucal,
doenças renais e drogas.

Costumeiramente, nossa Igreja se reúne na 4ª
quinta-feira do mês de novembro para prestar um
culto de ações de graças a Deus, pelas suas
dadivosas bênçãos concedidas a todos nós.
Portanto, renovamos o convite e solicitamos a todos
os irmãos que anotem em suas agendas: próxima
quinta-feira, dia 26/11 às 19h30min. Não deixe
passar esta oportunidade, de juntos, rendermos
graças ao Criador e Mantenedor de nossas vidas,
reconhecendo assim, como fez Davi, que tudo vem
de Suas dadivosas mãos.

Orientações jurídicas.
Apresentações: Grupo Veredas, Conjunto de
Sinos, grupos de ginástica aeróbica, modalidades
esportivas, histórias bíblicas, algodão doce,
pipocas e muita diversão para toda a garotada.

Solicitamos aos irmãos que participem conosco da
confraternização que teremos no Salão João
Calvino após o nosso momento de culto.
As mulheres trarão um prato de salgado, doces,
frutas e demais quitutes e os homens refrigerantes.

Local: CRC Centro de Referência Cristã
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62
Fonte Grande - Contagem

APOIO
Ação Social Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes
Instituto Presbiteriano Mackenzie
Hospital Evangélico de Belo Horizonte - MG
Centro de Nefrologia do H. Evangélico - Contagem
Vereador Decinho Camargos - Contagem

Se você quiser ajudar neste evento, entre em
contato através dos números:
99842.7852 (Ivanildes) 99398.0002 (Melise)

Assim estaremos todos nós contribuindo para este
momento de confraternização. Nossas irmãs da
SAF estarão organizando esse momento.
Teremos também, a exposição dos produtos de
artesanato do grupo “Oficina do Amor”. Momento
ideal para você garantir o presente de natal para
alguém amado e ao mesmo tempo contribuir com a
Igreja, uma vez que parte do valor será destinado à
Igreja.
Recomenda-nos a Palavra de Deus através do
apóstolo Paulo: “Em tudo, dai graças, porque esta é
a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”.
1 Ts 5.18
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CONTINUA O NOSSO

DESAFIO
22/11
Paulo Pereira Arumaa
Tiago Figueiredo Alves
23/11
Izabela Ferreira de Figueiredo Alves
Marcia Vieira Alves Gomes
24/11
Daniel Rocha
Marcos Vieira de Souza
25/11
Letícia Nolasco Villa Lobos Mota
Nei Ovídio dos Santos Lopes
26/11
Cláudia Vargas Araújo Ribeiro
Priscila Maria Pereira Couto Baeta
Temos o alvo de 150 mil reais e cremos em
Deus que haveremos de alcançá-lo até o final
deste ano. Participe. Há uma obra imensa e
preciosa à nossa frente e precisamos dar conta
dela, em nome de Deus.

Alcançado:

R$ 86.054,00
CAMINHANDO...
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57%

27/11
Martha M de Amorim Campos
Rubem Vieira Alves

