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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 10 DE NOVEMBRO DE 2019

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

MENSAGEM PASTORAL

SANTA CEIA, COMUNHÃO DA IGREJA
A Ceia foi instituída por Jesus na noite em
que Ele foi traído, como nos mostra
claramente, e em detalhes, os
Evangelhos Sinóticos (Mateus 26.26-29,
Marcos 14.22-25 e Lucas 22.14-20). Após
os Evangelhos, o Novo Testamento
também mostra a observância da Santa
Ceia do Senhor nos primeiros anos da
Igreja Cristã (Atos 2.42-47; 20.7 e 1
Coríntios 10.16; 11:23).
A Santa Ceia do Senhor é um momento de
especial comunhão da Igreja, quando
aqueles que participam de sua celebração
de forma consciente (1 Co 11.28)
demonstram crescimento espiritual no
Corpo de Cristo. Na Santa Ceia o redimido
se alimenta espiritualmente de Cristo, e
por isso dizemos que a participação nesse
sacramento é um alto privilégio na
caminhada cristã, momento especial na
vida de todos aqueles que um dia
confessaram Jesus Cristo como Salvador
e Senhor de suas vidas.
A Ceia do Senhor também é um ato de
culto que tem a forma de uma refeição
cerimonial, na qual os servos do Senhor
participam do pão e do vinho,
rememorando assim, o sacrifício vicário
de nosso Senhor Jesus Cristo e
celebrando o novo relacionamento
segundo a aliança que desfrutamos com o
Senhor. Diz o reformador João Calvino
que a promessa acrescentada ao mistério
da Ceia demonstra claramente o
propósito pelo qual ela foi instituída, isto é,
confirmar que o corpo do Senhor nos foi
dado de uma vez por todas de tal forma
que é, agora, nosso e assim o será
perpetuamente. O derramamento do
sangue de Cristo semelhantemente
confirma que Ele é, e sempre será, nosso.
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Nos "sinais", pão e vinho, o Senhor nos
apresenta a verdadeira e espiritual
comunhão de seu corpo e sangue e
evidencia a verdadeira satisfação com o
vínculo de seu espírito, pois o pão e o
vinho nos alimentam espiritualmente.
Assim como o pão nutre, sustenta e
preserva a vida do nosso corpo, o corpo
de Cristo é o alimento e a preservação da
nossa vida espiritual. Enquanto o pão e o
vinho permanecem imutáveis, o Espírito
eleva o crente, através da fé, para gozar
da presença de Cristo de um modo que é
glorioso e real, ainda que indescritível.
Participar da Ceia é ser encorajado a
continuar na caminhada rumo à Canaã
celestial; é demonstrar gratidão para com
a bondade generosa de Deus para
conosco; é nos abraçarmos em uma
unidade tal, como a que une os membros
de um mesmo corpo. Ainda citando o
reformador Calvino, o mesmo afirma que
nenhum incentivo mais forte ou agudo
poderia ser dado para mover e incitar
entre nós uma caridade mútua do que o
convite de Cristo, ao dar-se a nós, para
não apenas seguir seu exemplo, dandonos e entregando-nos uns aos outros,
mas porque ele se faz comum a todos, ele
também nos faz um em si mesmo.
A Constituição de nossa Igreja, em seus
Princípios de Liturgia, nos exorta a não
negligenciar este privilégio que é
participar da mesa do Senhor. Então,
conclamamos a Igreja para que nesse
domingo, por ocasião dos Cultos Matutino
e Vespertino, participemos juntos deste
banquete espiritual. Venham à mesa,
convida o Senhor!
Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Que formosos são sobre os montes
os pés do que anuncia as boasnovas." (Livro do Profeta Isaías,
capítulo 52, verso 7)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: Rosa
Ziller
11 de novembro, Dia Nacional das
Sociedades Auxiliadoras
Femininas
No dia 11 de novembro comemoramos
o Dia Nacional da SAF. O trabalho
feminino da Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB) teve sua origem há 135
anos, em 11 de novembro 1884, na
cidade do Recife, quando foi criada a
Associação Evangélica de Senhoras.
A finalidade daquela Associação era o
encontro de mulheres para estudar a
Bíblia e angariar fundos para obras de
assistência social aos necessitados e
à Igreja.
Até hoje os objetivos da SAF
permanecem os mesmos, quais
sejam, meditar na Palavra de Deus,
trabalhar em prol da Igreja e assistir
aos que precisam.
Louvamos a Deus por essas sábias
mulheres que iniciaram essa
Sociedade e convidamos as irmãs
para conhecerem de perto o trabalho
da SAF, que tem sido poderosamente
usada pelo Senhor para alcançar
vidas preciosas.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram / Cláudio Murilo /
Armando Melillo / Alysson Bomfá /
Hildemar Neto / Paulo Falcão e Saul
Nogueira
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Rubem Pacheco
Sexta-feira: Tiago Muzel
Sábado: Valter Lopes e Ariel
ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Dia 10
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488 – Ap 302
Serra
Tel. 3282.7049
Equipe 2
Ivone D. Oliveira Neto
Rua Bernardo Guimarães, 630 – Ap
604
Funcionários
Tel. 3222.3839
Dia 14 – Quinta Feira
Antônia Astrid Dias de Oliveira
Rua Salinas, 1437 – Ap 301 Bloco 7
Santa Teresa
Tel. 98654.1278
CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
Todas as quintas-feiras, 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.
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CONVOCAÇÃO UCP/UPJ

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2020

A Presidente da União de Crianças
Presbiterianas (UCP), Hadassa Costa
Silva Santos e o Presidente da União
Presbiteriana de Juvenis (UPJ), João
Crysthian Santana Purcino, no uso de
suas atribuições e sob a orientação do
Rev. Élcio e Conselheiros, convocam
os membros daquelas Sociedades
para as respectivas reuniões Plenárias
visando a eleição das novas Diretorias
para o ano de 2020.

O próximo dia 15 novembro é prazo
final para que as Sociedades Internas,
Corais e todas as forças de integração
da Igreja elejam as Diretorias que
estarão à frente dos trabalhos no ano
de 2020, conforme determinação do
Conselho. Conclamamos os irmãos
que atentem para a data mencionada
e providenciem a eleição da respectiva
Diretoria o mais breve possível.

Data: 10/11.
Horário: 16h em primeira convocação, com a maioria dos membros, e
às 16h:30min em segunda chamada
com qualquer número de Sócios.
Pedimos aos pais que incentivem seus
filhos a participarem dessas atividades
e os convidem para um tempo de
oração em favor dos idosos, bem
como em favor de cada criança e
juvenil.
VIAGEM DO REV. RAIMUNDO
Mercê divina, o Rev. Raimundo
aproveita parte das suas férias deste
ano ministrando um treinamento
teológico para uma turma de Pastores
e Líderes evangélicos no Peru, entre
os dias 11 e 15 de novembro, motivo da
sua ausência neste Domingo.
O Rev. Raimundo retomará suas
atividades entre nós no próximo
domingo, 17/11.
Oremos pela viagem do Reverendo e
para que nosso querido irmão seja
poderosamente usado por Deus para
abençoar a Igreja de Cristo naquele
país vizinho.
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CONVOCAÇÃO CORAL MISTO
A Diretoria do Coral Misto convoca
seus membros ativos para a reunião
Plenária visando a eleição da
Diretoria para o exercício de 2020.
Data 12/11/2019 (terça-feira).
Horário: 20h em primeira convocação
com a maioria dos membros, e às
20h30min em segunda convocação
com qualquer número de membros.
Devemos nos preparar em oração
para este importante evento de nosso
Coral.
CONVOCAÇÃO - UPH
Homens Fortes, Família Forte, Igreja
Forte.
O Presidente da UPH convoca todas
os homens para a reunião de eleição
da Diretoria para o ano de 2020, que
será realizada no dia 10 de novembro,
às 17h30min, em primeira
convocação com a presença da
maioria dos Sócios, e às 18h em
segunda convocação com qualquer
número de membros. Oremos em
favor desta reunião.

CULTO DE GRATIDÃO PELO
"DIA INTERNACIONAL DE
AÇÃO DE GRAÇAS".
4ª quinta-feira do mês de novembro, dia 28/11. "Porque tudo vem de Ti..."
(Primeiro Livro das Crônicas, cap. 29, verso14b)
Recomenda-nos o apóstolo Paulo: "Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade
de Deus em Cristo Jesus para convosco". (Primeira Carta ao Tessalonicenses,
cap. 5, v.18)
Todos os anos nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feirta do mês de novembro
para prestar um Culto de Ação 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: em 28/11, às 19h30min, estaremos juntos,
na comunhão dos santos, rendendo graças ao Criador e Mantenedor de nossas
vidas, reconhecendo assim que tudo vem de suas dadivosas mãos.
Solicitamos aos irmãos que participem conosco da confraternização que teremos
no salão João Calvino, após o nosso momento de Culto. Será informado em
momento oportuno o que trazer para a confraternização. Não deixe passar esta
oprtunidade.
INTERCESSÕES – ORAI UNS PELOS OUTROS
Na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos
nossos irmãos. Ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor de Deus pelo
nosso próximo.
Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou pela libertação do seu
povo do cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez
especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de constante intercessão.
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Continuemos
as nossas intercessões em favor de nossos amados irmãos de todas as idades,
os enlutados, aqueles que estão enfermos ou em recuperação de sua saúde.
Lembremos sempre das recomendações da Palavra de Deus através do
Apóstolo Paulo: "Orai sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por nós..., em
tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração
e pela súplica, com ações de graças".
Embora, como nos diz Tiago, interceder seja colocar-se no lugar do outro e
pleitear a sua causa, como se fora sua própria (5.16), não devemos nos esquecer
de que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão.
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DEVOCIONAL
"CADA DIA NATAL"
Aproxima-se o Natal e enquanto o
comércio aprimora suas promoções,
embeleza suas lojas e capricha nas suas
campanhas de final de ano, devemos nos
perguntar: se Jesus é o nosso glorioso
Redentor, o que eu tenho feito em relação
a esta verdade? Precisamos nos
posicionar quanto ao verdadeiro sentido do Natal, precisamos fazer a diferença
nesta sociedade que distorceu por completo as celebrações do advento,
precisamos ser missionários, "irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta" (Carta do Apóstolo
Paulo aos Filipenses, cap. 2, verso 15).
Dê o "Cada Dia Natal" de presente aos seus amigos e familiares e evangelize
mostrando que JESUS, NOSSO GLORIOSO REDENTOR, é o verdadeiro
presente no Natal! Com 31 mensagens dedicadas a contar a incomparável
história de Jesus, o Cada Dia Natal foi elaborado para evangelizar e alcançar
vidas. Adquira logo o Cada Dia Natal e dê de presente a quem você ama. Faça
seu pedido através do Disque Paz, telefone 3273 4201 ou
disquepazbh@gmail.com

CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que,
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das
suas fadigas, pois as suas obras os acompanham". (Livro do Apocalipse, cap. 14,
verso 13)
Foi chamado à presença do SENHOR na quarta-feira, 06/11, em Governador
Valadares (MG), o Sr. Antero Fernandes de Souza, aos 89 anos, pai do Pb.
Anderson Fleming. Também foi chamada à presença do SENHOR na quartafeira, 06/11, em Sete Lagoas, a mãe do Diác. Marco Vince, D. Iracema Vince
Ribeiro, aos 84 anos de idade.
Nossos sinceros sentimentos e orações constantes ao Bondoso Deus para que
Ele, sendo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, consolem nossos
queridos irmãos e suas famílias.
"O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou, bendito seja o nome do SENHOR".
Jó 1.21
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ANIVERSARIANTES
10/11
Ana Carolina Vieira de Souza
Kátia Teles Lauar
Maria Lenice Cintra Alves
Sandra Maria Motta Lima
Vinicius de Freitas Dornelas
11/11
Ana Lídia Morais de Souza
Carlos Alvarenga Carvalhaes Pereira
Elaine Antônia da Rocha
12/11
Alice Leite Gontijo de Amorim
Bárbara Luiza de Souza Fernandes
Melise Carvalho Pereira D`Agostini
Tiago Müzel Rentes
13/11
Júnia Maria de Figueiredo Sadi
Luísa Lima Fernandes
14/11
Beatriz Bernardes Pereira
Dayana R. Amorim de Souza Fernandes
Gabriel Nogueira Chagas
Helgi Gruheidt Carvalho
Nicole Nogueira Chagas
Stefânia Mendes Pereira
Wildes Lima Câmara
15/11
Aldemir Bissaco
Guilherme Carazza Silveira
Marina de Ávila Aguiar
Mateus Santos Campolina Vidal
16/11
Mateus Ferreira Lourenço
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Marco Antônio
Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Sem. W. Judson Fialho
4º ano no Seminário / Congregação
Redenção

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)

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às
19h30min
Congregação Redenção
Parceria Nossa Missão e
IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180 –
Providência, Belo Horizonte.
Domingo: Culto às 17h
Plantação de Igreja
Cidade de Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57,
bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às
19h30min. Quarta-feira: Estudo
Bíblico – 19h30min
Plantação de Igreja
Cidade de Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais
– JMN - Rua Palmital, 270 – Centro –
Bom Despacho-MG

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!
8

CONTA DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

