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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 04 DE NOVEMBRO DE 2018

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

MENSAGEM PASTORAL

A ELEIÇÃO FICOU PARA TRÁS, MAS O DEVER DA IGREJA CONTINUA
“Antes de tudo, pois, exorto que se use a
prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças, em favor
de todos que se acham investidos de
autoridade, para que tenhamos vida
tranquila e mansa, com toda piedade e
respeito.” (1Timóteo 2.1-2)
Encerrada as eleições majoritárias para
os cargos de Presidente, Governadores
e Legisladores de nosso país, o dever
da Igreja de Cristo continua o mesmo.
Como diziam os reformadores “Orare e
labutare”. Estas foram palavras
empregadas por Calvino para resumir a
sua concepção hermenêutica. Assim, o
reformador expressou a necessidade
de súplica pela ação iluminadora do
Espírito Santo e do estudo diligente do
texto e do contexto histórico, como
requisitos indispensáveis à
interpretação das Escrituras. Com o
mesmo propósito, o reformador Lutero
empregou uma figura analógica para
nos levar a pensar. Disse ele:“Pense
num barco com dois remos, o remo da
oração e o remo do estudo. Com um só
destes remos, navega-se em círculo,
perde-se o rumo, e corre-se o risco de
não chegar a lugar algum”. É por isso
que a Igreja de Cristo precisa manter em
suas mãos o remo da oração e o remo
do estudo da Santa e Bendita Palavra
de Deus.
No que diz respeito ao pleito eleitoral do
último domingo, vemos que a
eleição ficou para trás. Independentemente do seu sentimento quanto ao
resultado, o fato é que a vida continua e
a nossa tarefa como Igreja também.
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Louvado seja o SENHOR por nossa
bendita missão.
Ao refletir sobre essa missão, olhamos
para o texto de Paulo a Timóteo e
identificamos facilmente alguns
princípios maravilhosos do
desempenho de nosso dever de orar
pelas autoridades constituídas. Paulo
diz: “Antes de tudo, pois, exorto que se
use a prática de súplicas…”. As
palavras “antes de tudo” indicam
primazia, não somente de tempo, mas
sobretudo de importância. Os apóstolos
entenderam a primazia da oração,
quando decidiram: “Quanto a nós, nos
consagraremos à oração e ao ministério
da palavra” (At 6.4).
Paulo recomenda ao jovem Pastor
Timóteo: “… que se use a prática de
súplicas, orações, intercessões, ações
de graças…”. Muito embora o objetivo
do Apóstolo seja insistir na centralidade
da oração mais do que numa análise de
seus tipos, o apóstolo usa aqui quatro
formas de oração. Ele menciona as
“súplicas”. Elas estão relacionadas à
apresentação de um pedido a Deus,
mas a ideia fundamental da palavra
grega é um sentimento de necessidade.
A oração começa com esse sentimento
de nossa total dependência de Deus.
Em seguida ele menciona
especificamente as “orações”. Atos de
adoração a Deus, exaltando-o pela
excelência de seus atributos e rogando
a Ele pela grandeza de suas
misericórdias. Depois o texto menciona
as “intercessões”. Elas estão
relacionadas com a súplica em favor de

alguém ou de alguma coisa. A palavra
grega traz a ideia de entrar na presença
do Rei para lhe fazer uma petição
específica na certeza de que nenhum
pedido é grande demais para Ele. Diz
MacArthur: “Aproximar-se para falar de
um assunto íntimo”. Finalmente Paulo
menciona as “ações de graças”. Elas
tratam da nossa gratidão a Deus pelo
que Ele tem feito. A palavra grega
eucaristia, deixa claro que orar não é
apenas aproximar-se de Deus para
adorá-lo, mas manter a gratidão pelo
que Ele tem feito.
O Apóstolo Paulo conclui suas
orientações ao jovem Pastor Timóteo
falando do alcance da oração e seu
propósito, “… em favor de todos os
homens, em favor dos reis e de todos os
que se acham investidos de
autoridade…”. A oração transpõe todas
as barreiras geográficas, culturais e
religiosas.
Paulo destaca três alcances da oração:
Primeiro, “em favor de todos os
homens”. Isso significa que nenhuma
pessoa está fora da esfera das nossas
orações. Devemos orar pelos salvos,
pelos não salvos, pelos irmãos e até
pelos inimigos. A expressão “todos os
homens”, neste contexto, significa todos
os homens sem distinção de raça,
nacionalidade ou posição social.
Segundo, “em favor dos reis”. Mesmo
que essas autoridades sejam
perversas, como era o caso do
Imperador Nero, devemos orar por elas.
Mesmo que sejam pessoas indignas, a
posição que ocupam merece nosso
respeito e deve ser objeto das nossas
orações. Terceiro, “em favor dos que se
acham investidos de autoridade”. A
Bíblia é clara em afirmar que toda

autoridade procede de Deus e é ministro
de Deus para coibir o mal e promover o
bem (Rm 13.1-3). Em vez de falar mal
das autoridades, devemos orar por elas.
Devemos orar para vivermos uma vida
“tranquila e mansa, com toda piedade e
respeito, isso é bom e aceitável diante
de Deus” (1 Tm 2.2-3).
A vida tranquila refere-se a uma vida
livre de inquietudes externas e
perturbações internas. Devemos orar
para vivermos com toda piedade e
respeito. Devemos orar porque isto
agrada a Deus. O Pai se agrada de ver
seus filhos orando e vivendo em sua
dependência. O Pai se agrada em ver
seus filhos orando em favor de todos os
homens, bem como dos reis e das
demais autoridades constituídas.
A responsabilidade de orar pelo governo
repousa sobre a Igreja e embora que
cada Igreja seja uma comunidade local,
deve ter sempre uma perspectiva
global. Diz o reformador João Calvino:
“A degradação e a depravação não são
razões para não se ter em alto apreço as
instituições divinas no mundo”.
Que como Igreja do SENHOR, lavada
pelo precioso sangue de Cristo, nós
possamos seguir as recomendações do
Apóstolo: “Antes de tudo, pois, exorto
que se use a prática de súplicas,
orações, intercessões, ações de
graças, em favor de todos
que se acham investidos de
autoridade, para que tenhamos vida
tranquila e mansa, com toda piedade e
respeito”. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

VISITA DA
SAF AO CRC

"Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do SENHOR,
e as suas próprias obras fazem às
escuras, e dizem: Quem nos vê?
Quem nos conhece?” Isaías 29.15
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável:
Noeme
Relatora: Mirian Gherardi
Convocação:
A SAF convoca suas sócias para
Reunião Plenária no dia 07 de
novembro, às 14h30min, quando
faremos a eleição da nova Diretoria
para o ano 2019.
Contamos com as orações de
todas.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2019
O Conselho de nossa Igreja estipulou a data máxima de 15/11 para que
as Sociedades Internas, Corais, enfim, todas as forças de integração
da Igreja promovam as eleições das Diretorias que estarão à frente dos
trabalhos no ano de 2019.
Incentivamos todas as Sociedades a realizarem suas eleições.
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CAFÉ COMUNITÁRIO

UCP-UPJ – CONVOCAÇÃO

“Oh! Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos!” Sl 133.1

A UCP/UPJ realizará a eleição das
novas Diretorias 2019 no próximo
domingo, 11/11, às 16h30min,
antes do ensaio do Coral Infantil.

O Café da Comunhão foi instituído
após o Culto da noite, aos
domingos, e tem contribuído para a
aproximação fraterna dos
membros da Igreja.
Até agora as Sociedades Internas
participaram uma vez por mês
provendo o lanche servido.
Sob a visão ministerial de aplicação
dos dons espirituais, estamos
abrindo a oportunidade aos
membros da Igreja de participarem
de uma escala com o objetivo de
contribuir para o lanche do Café da
Comunhão. Se você deseja
participar procure o Pb. Erdman.
“E. perseveravam na doutrina dos
apóstolos e na comunhão...”,
Atos 2.42

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio
Murilo, Ariel, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Hildemar Neto e
Paulo Falcão
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Fernando Horácio
Sexta-feira: Jessé Oliveira
Sábado: Luiz Neto, Marco Cassete

Pedimos aos pais que tragam seus
filhos para este momento
importante.
Sem. Vanderson Scherre.

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101
Tel.: 3261-60764
Equipe 2
Ismaília M. Nunes
Av. Carandai, 353/1201
Tel.: 3282-7173
Próximo Domingo:
Equipe 1
Iraides Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada
Família
Tel.: 3046-3784
Equipe 2
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282-7049
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CORAL DA IGREJA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2019

JUNTA DIACONAL
CONVOCAÇÃO

A Diretoria do Coral da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte convoca todos os seus
membros para a Reunião de
eleição da Diretoria para o ano de
2019, a ser realizada, mediante a
vontade de Deus, na próxima terçafeira, dia 06/11/2018 às 20h em
primeira chamada e às 20h30min
em segunda chamada. Contamos
com a presença de todos os
membros. Celso Freire dos Reis Presidente. "Bom é render graças
ao Senhor e cantar louvores ao teu
nome, oh Altíssimo." Salmo 92.1

Convoco todos os membros da
Junta Diaconal para sessão
plenária de eleição da Diretoria
2019 a ser realizada nas
dependências da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte no
dia 07/11/2018 (quarta-feira) às
19h45min em primeira convocação
com a maioria dos membros ou às
20h em segunda convocação com
qualquer número de membros. A
presença de todos os irmãos é
obrigatória para o bom andamento
dos trabalhos da Junta Diaconal.
Ariel Santos – Presidente

CLASSE ESPECIAL
DONS ESPIRITUAIS
Conforme anunciado, no próximo
s á b a d o 1 0 / 11 t e r e m o s a
continuidade de nossa Classe
Especial sobre Dons Espirituais.

UPH – CONVOCAÇÃO

O último encontro será no dia
24/11, sempre no período de 15 às
18h.
O objetivo é capacitar um grupo de
irmãos para a identificação dos
dons espirituais e sua aplicação
nos diversos Ministérios da Igreja.
Contaremos com a participação do
Rev. Lício, de Guanhães, na
ministração do curso.
Oremos e participemos.

“Portanto, meus amados irmãos,
sede firmes, inabaláveis e sempre
abundantes na obra do Senhor,
sabendo que, no Senhor, o vosso
trabalho não é vão.” (1Co 15.58)
O Presidente da UPH, no uso de
suas atribuições, convoca todos os
membros para a Reunião Plenária
a ser realizada neste domingo, 04
de novembro de 2018, às 17h em
primeira convocação ou às
17h30min com qualquer número de
membros presentes, para
elegermos a nova Diretoria para o
ano 2019. Contamos com a
presença de todos. Cordialmente,
no amor de Cristo, Felipe.
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MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS
Prezados irmãos,
Atendemos alguns moradores de rua através de nosso Ministério Portas
Abertas. Um destes moradores, por nome Luís, veio aqui dia 10/10 e
após lhe entregarmos a mensagem da Palavra de Deus e entrevistá-lo,
o incentivamos a procurar um tratamento como fazemos sempre com
todos os que nos procuram.
Nesta semana, para nossa surpresa e emoção, o Sr. Luís veio nos
visitar, juntamente com o Administrador de um Centro de Recuperação
em Pedro Leopoldo, o que muito nos alegrou o coração. Contou-nos
que estava completando 20 dias de sua internação.
Está em tratamento, completamente diferente. Disse-nos que deseja
pregar o Evangelho para os que estão na mesma situação em que ele
estava. O Administrador daquela casa de apoio nos disse que ele tem
sido um grande exemplo de perseverança e determinação em sua
recuperação, mostrando-se disciplinado e interessado nas atividades
cotidianas e participando dos cultos com assiduidade. Ele nos disse:
“Missionária, droga e morar na rua nunca mais”. Louvado seja o
SENHOR que resgata os seus.
Pedimos orações em seu favor, bem como em favor de nosso Ministério.
Em Cristo, Miss. Neusa Messias Soares

ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO PEREGRINOS EM IGREJA
O Presbitério Belo Horizonte (PBHZ), após aprovar o pedido de
Organização de nossa Congregação Peregrinos localizada na junção
dos bairros Planalto/Itapoã em Igreja, nomeou uma Comissão Especial
para dar os passos constitucionais e proceder a Organização.
A referida Comissão se reuniu no último dia 20/10 e marcou a data da
Organização para o dia 11/11/18 às 17h.
Enaltecemos e louvamos o SENHOR pelo andamento dos trabalhos e
nos alegramos em saber que mais uma Igreja está prestes a ser
organizada. A Deus Honra e Glória!
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CULTO DE GRATIDÃO
“DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS”
4ª quinta-feira do mês de novembro, dia 22/11
“Porque tudo vem de Ti...” (1 Cr 29.14b)
Costumeiramente nossa Igreja se reúne na quarta quinta-feira 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: Dia 22/11 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, trazendo um prato de salgado ou doces, frutas e demais quitutes que
possam contribuir para este nosso momento de confraternização. Não deixe
passar esta oportunidade.
Recomenda-nos o apóstolo Paulo: “Em tudo, dai graças, porque esta é a
vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. 1 Ts 5.18

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos, com pesar, o passamento de nossa
jovem irmã Cynthia Rodrigues Louback, aos 31 anos
de idade, ocorrido em Curitiba-PR. Cynthia chegou à
nossa Igreja transferida da Quinta Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte e congregou
conosco por pouco tempo, mas o suficiente para
deixar saudades entre nós. Lembramos de sua
participação na UMP, acampamentos e também no Coro Jovem. Estava
morando em Curitiba-PR para estudos onde também fazia tratamento
de quimioterapia.
Seu corpo foi velado na Quinta Igreja onde sua família congrega, na
terça-feira (30/10) à noite e durante a manhã da quarta-feira, dia 31,
sendo o Culto Fúnebre celebrado na tarde daquele dia. Nosso Pastor,
Rev. Edson, se fez presente levando uma palavra de consolo em nome
da nossa Igreja. O corpo de nossa irmã foi sepultado no Cemitério
Parque Renascer.
À família enlutada expressamos os nossos mais sinceros sentimentos,
rogando ao Senhor, doador e mantenedor da vida, o bendito consolo.
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FILHOS DO PACTO
Irmãos, preparem seus filhos para a
“Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno,
estarão em teu coração; tu as
inculcarás a teus filhos, e delas
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.
Como Igreja cremos que o agente
primário na educação espiritual dos
filhos é o pai cristão. Portanto,
diferentemente da maioria das igrejas
que chamam essa responsabilidade
para si, estamos comprometidos em
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 oportunidade 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. A experiência nesta matéria
tem nos mostrado que 10 anos é uma
idade ideal para começar 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
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Jesus Cristo como um todo e à
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte, em particular, não deve
ser tomada de maneira leviana. Pelo
fato dos sacramentos e outras
importantes bênçãos da graça de
Deus estarem envolvidas, faz-se
necessário 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 todas as
lições do Manual, acompanhados
pelo Pastor responsável, antes de
serem examinados.
d) Exame
Depois de completada a instrução
dada pelos pais, os mesmos serão
ouvidos e os filhos serão examinados
pelo Pastor da Igreja e, sendo
aprovados, farão a pública profissão
de fé.
Pais, fiquem atentos ao desejo de
seus filhos, preparando-os para tão
importante passo na caminhada
cristã. Procurem o Rev. Edson,
Pastor de nossa Igreja, que lhes
fornecerá o material necessário para
que vocês possam ministrar o curso
aos seus filhos, lembrando-se
sempre que o preparo deles não
depende de erudição teológica, mas
do temor e reconhecimento da
dependência de Deus, pois dEle
provém a verdadeira capacitação.

ANIVERSARIANTES

04/11
Letícia Alves Oliveira do Carmo
Suzana de Oliveira Santos Freire
Thais Guerra Campolina
05/11
Polyana Almeida Compart
06/11
Mateus Vilela Paes Figueiredo
07/11
Cláudio Araújo Ribeiro
Elza Martha Pantel dos Santos
Laís Ximenes Santos Oliveira
Luciane Morais da Costa
08/11
Caroline Soares de Oliveira
Daniel Augusto Melo Costa
Jorge Luiz Laguardia
Pedro Augusto X. de Oliveira Santos
Valéria Maria Macedo de Oliveira
09/11
Davi Brasil Rocha
10/11
Ana Carolina Vieira de Souza
Kátia Teles Lauar
Maria Lenice Cintra Alves
Sandra Maria Motta Lima
Vinícius de Freitas Dornelas
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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
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

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)
Quarta-feira: 8h Reunião de
oração no salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo
Bíblico Doutrinário

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
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Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar
conosco!

CONTA DA IGREJA

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

