Domingo,
4 de dezembro de 2016

QUE É A VOSSA VIDA
Tg 4.14
Rev. Edson Costa Silva
Nesta semana fomos surpreendidos pela notícia da
queda do avião da Companhia Lamia, que levava a
delegação da Chapecoense, time de futebol da cidade
de Chapecó-SC, que viajava para Medellin na
Colômbia para disputar uma final de campeonato
continental. Mais de setenta mortos, ceifados
repentinamente.
Um acontecimento assim, nos faz lembrar a pergunta
que Tiago faz em sua carta: “Que é a vossa vida?”, Tg
4.14. Nossa vida neste mundo é efêmera, passageira,
fragilíssima. Reconhecer a fragilidade e limitação
humanas significa evidenciar a verdadeira sabedoria e
humildade. Por humildade refiro-me a capacidade de
ter uma visão correta sobre si mesmo. Não pensar
sobre si mesmo, além do que convém.
No salmo 90 Moisés nos ensina que Deus é eterno e
nós somos efêmeros. Em vários outros textos
bíblicos, somos encorajados a olhar para nossa
limitação, pois ela abre espaço para reconhecermos o
cuidado de Deus e a importância das pessoas ao
nosso derredor, Mt 6.25-34.
Tiago é enfático ao dizer que uma das nossas
maiores limitações é não sabermos, e muito menos
conhecermos o futuro. Por mais que planejemos, está
além de nossa capacidade saber como as coisas vão
acontecer.
O sábio nos diz que o coração do homem pode fazer
planos, mas a resposta certa dos lábios vem do
SENHOR. O desígnio vem do Senhor, Pv 19.21. O
sábio reconhece que sua vida é passageira, afinal, a
santa palavra nos diz que aqui não é nossa morada
eterna. Deus é o Dono de todas as coisas, e isso,
obviamente, inclui o amanhã. Ele é o único ser capaz
de controlar integralmente tudo o que existe, o curso
da vida, cumprindo cabalmente o seu propósito e
frustrando toda oposição.
O sábio é aquele que reflete sobre a maneira de viver
e buscar a bem-aventurança. Aparentemente, não é
errado desejar a felicidade por meio da realização
pessoal, mas não é essa a totalidade da verdade
bíblica, porque não vivemos nesta terra para cumprir
o nosso propósito, mas sim o propósito de Deus.
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Deus não existe para cumprir nossos propósitos. Ele
nos criou para a glória de Seu nome. O desígnio
supremo de Deus é usar nossa vida para cumprir a
Sua vontade em nós, por meio de nós e apesar de
nós, onde Ele nos coloca.
Tiago nos ensina que diante desta realidade
inexorável da vida, restam-nos somente duas
vias de respostas, e elas estão sujeitas a quem
vamos confiar o nosso amanhã: a nós mesmos
ou a Deus?
Tentar ditar o futuro é pura arrogância, afinal, não está
ao nosso alcance controlar o nosso futuro, mas
quando tentamos fazê-lo, estamos, na verdade,
usurpando o trono de Deus como soberano sobre
tudo, inclusive sobre o futuro. O sábio é aquele que
confia o seu futuro nas mãos daquele que controla
todas as coisas.
Em Cristo, Deus proveu a solução para o futuro de
todo aquele que receber o Filho de Deus, Jesus
Cristo, como SENHOR e Salvador de sua alma. O
apóstolo Pedro resume o nosso futuro a partir da
bendita esperança. O apóstolo escreve:
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre
os mortos, para uma herança incorruptível, sem
mácula, imarcescível, reservada nos céus para
vós outros que sois guardados pelo poder de
Deus, mediante a fé, para a salvação
preparada para revelar-se no último tempo” (1
Pe 1.3-5).
Podemos não conhecer o futuro terreno, mas
sabemos que Deus está nele, e isto nos tranquiliza
enquanto aguardamos a manifestação final do Filho
de Deus.
Devemos aproveitar um momento assim, de repentina
comoção, para anunciar a realidade eterna da vida.
Como cristãos devemos mostrar sensibilidade para
com aqueles que sofrem a perda repentina de seus
queridos, mas aproveitar a oportunidade para

anunciar a verdadeira vida, a eterna, em abundância, e
esta, somente em Jesus.
Qual tem sido a prioridade de sua vida? Seus planos
são colocados nas mãos daquele que detém o controle
da vida e da morte? Quem sabe você tem ignorado
esta verdade?
A Bíblia nos encoraja a sermos diligentes, a
planejarmos o futuro, afinal, até mesmo a formiga
prepara a sua casa para o inverno, e somos desafiados
a observarmos sua diligência. Mas nunca somos
encorajados a planejar nosso futuro num vácuo de
autosuficiência. Tudo que fazemos tem que ser
submetido ao Plano Divino. Tudo que planejamos tem

que ser coerente com os valores bíblicos. Tudo que
sonhamos tem que ser coerente com o uso de nossas
vidas para eternidade.
Valorize quem está do seu lado! Reconheça a
falibilidade dos projetos humanos! Se entregue ao
Soberano SENHOR do tempo e da história! Diga como
Tiago: “Se o Senhor quiser, não só viveremos, como
também faremos isto ou aquilo, Tg 4.15”. Reconheça
assim como fez o sábio: “Muitos propósitos há no
coração do homem, mas o desígnio do SENHOR
permanecerá, Pv 19.21”.
Que o Eterno nos conscientize e nos abençoe,
amém!

DIÁCONOS DE PLANTÃO

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que
possa morar na casa do Senhor todos os dias da
minha vida, para contemplar a formosura do
Senhor, e inquirir no seu templo."
Salmo 27:4
Reunião de Oração:
Dia 06/12, terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Ruth
Relatora: D. Maria Braz

Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit,
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William
Fernandes, João
Segunda-feira: Éder Mello
Quinta-feira: Frederico Mendes
Sexta-feira: Armando Melillo
Sábado: Cáudio Murilo

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Recomenda-nos a palavra de Deus:
“Orai sem cessar”.
Tome nota e participe conosco!
Segunda-feira: 19h30min.

Convocação:
Convidamos e convocamos todas as sócias da
SAF para nossa última reunião plenária de 2016,
às 14h30min, dia 07/12/2016, quarta-feira, no
Salão João Calvino.
Nesta ocasião também acontecerá nossa
departamental em conjunto.
Contamos com a presença de todas as sócias,
para juntas, desfrutarmos desse momento único
em nossas vidas.

Terça-feira: 8h30min e às 14h30min
Quinta-feira: às 8h.

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN
Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar
a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
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CAPÍTULO XVII - DISPOSIÇÃO GERAL (ÚLTIMO
CAPÍTULO)
Art.44 - Estes Princípios de Liturgia são Lei
Constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, só
reformável nos mesmos trâmites da Constituição.

E, assim, pela autoridade que recebemos,
determinamos que estes Princípios de Liturgia
sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o
território da Igreja Presbiteriana do Brasil.

ESCALA DOS CORAIS MÊS DE DEZEMBRO
A

pós um ano de intenso trabalho os instrumentistas e
coristas de nossa igreja estão se preparando para as
programações especiais de Natal. Em mais este ano
fomos abençoados por nosso Senhor neste ministério.
Em tudo temos sido guardados e dirigidos por Ele.
Durante a preparação, nos ensaios semanais, no
cumprimento das escalas, nas visitas a outras igrejas,
nas viagens e compromissos, temos experimentado o
que vem a ser louvar ao Senhor durante a vida e
cantar louvores a Deus enquanto vivemos (Sl 146).
Ao nos aproximarmos das celebrações do Natal,
desejamos lembrar-nos do nosso Salvador Jesus, que
veio ao mundo na plenitude dos tempos.
Entre os homens realizou sinais e prodígios e nos
ensinou a amarmos a Deus acima de todas as coisas

MINISTÉRIO DE CASAIS
NOTA DE GRATIDÃO
Foi uma grande benção! Esta foi a declaração que
ouvimos daqueles que participaram de nosso Encontro
no último dia 26/11.
O Ministério de Casais da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte agradece a toda a Igreja pelo
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e ao nosso próximo como a nós mesmos (Mc
12.30,31). Ao cantarmos o Natal desejamos fortalecer
a nossa comunhão com Cristo e com nossos irmãos,
aguardando o dia glorioso de sua segunda vinda
quando todas as coisas serão restauradas. Abaixo,
listamos nossa escala para o mês de dezembro:
Primeiro Domingo:
04/12 - Manhã - Coro Jovem
Segundo Domingo:
11/12 - Manhã - Coro Infanto-Juvenil - 30 Anos
11/12 - Noite - Coro da Igreja - "Glória! Glória!"
Terceiro Domingo:
18/12 - Manhã - Coro Masculino
18/12 - Noite - Coristas da Igreja - "Noite de Milagres"
Culto de Natal – Sábado:
24/12 - Noite – 20h - Coristas da Igreja
Culto de Vigília – Sábado
31/12 - Noite – 22h30 min - Coristas da Igreja

envolvimento em oração e por todos aqueles que
participaram conosco deste momento de edificação
espiritual na vida de nossas famílias.
Louvamos a Deus pela vida do casal Erdman e Bethese
e por todos aqueles que estão engajados neste
Ministério tão importante. Que Deus a todos abençoe!
No próximo ano teremos, mercê de Deus, uma agenda
repleta. Oremos para que a cada dia nossas famílias
sejam fortalecidas e o nome do SENHOR glorificado.

AULAS DE INFORMÁTICA
NA ASPACAM - ITTI - INFORMÁTICA
PARA A TERCEIRA IDADE
A ASPACAM oferece aulas de informática para a
Terceira Idade. O uso do computador faz muito
bem aos idosos.
Informática na terceira idade é uma excelente
atividade mental, auxilia na manutenção da
memória, proporciona o aprendizado constante de
algo novo e enriquece a experiência pessoal.
A ASPACAM oferece este curso. Venha aprender
a usar esta ferramenta tão eficiente e cheia de
benefícios para você!
Faça contato e veja as condições oferecidas:
2555 0128 / 2555 0129 / 99214 0091

GRATIDÃO – 19 ANOS CORAL FEMININO
No domingo passado, por ocasião do culto
vespertino, expressamos uma gratidão especial a
Deus, pelos 19 anos de existência do Coro
Feminino.
Temos muito que agradecer 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 novembro 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 que agradecer a Deus que tem dirigido
e abençoado esse grupo de louvor e adoração.

FORMATURA DO SEM. BRUNO
Louvamos a Deus pela vida preciosa do Sem. Bruno
que está concluindo seu curso de bacharelado em
Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Rev.

Denoel Nicodemos Eller. Nosso irmão, reconhecido
das bênçãos do Eterno Deus, compartilha conosco
sua alegria e o convite para sua formatura.
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CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

CORAL NA SANTA CASA

O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson Costa
Silva, convoca o Conselho para se reunir nesta
segunda-feira, dia 05/12, às 19h30min em reunião
de oração junto a Igreja e às 20h30min em reunião
privativa.

Neste domingo o Coral cantará na Santa Casa. Esta
é uma das maneiras mais completas de levar a
Palavra de Deus aos necessitados, fragilizados pela
enfermidade, carentes e sedentos de uma palavra
de ânimo e de esperança. Somos responsáveis pelo
anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo e o fazemos cantando.

Esperamos por todos os membros do Conselho
para esta reunião.

Cantaremos músicas natalinas que falam da alegria
do Natal, no ensejo da proximidade da data em que
comemoramos o nascimento de Jesus.

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu nesta semana, D. Dalva Siqueira, viúva do
saudoso Rev. Josafá Siqueira. Este casal querido
prestou relevantes serviços em nossa Primeira
Igreja em décadas passadas colaborando em
especial, no trabalho de visitação e das
congregações.
O corpo de D. Dalva foi sepultado no Cemitério
Parque da Colina na quinta-feira, dia 01/12. Vários
irmãos de nossa Igreja estiveram presentes, e o
nosso pastor Rev. Edson levou uma palavra
representando nossa igreja.
Oremos em favor desta família enlutada.

CONVITE ESPECIAL
CORAL DA IGREJA
No próximo domingo, dia 11/12/16,
esperamos por você em nossa
igreja, por ocasião do culto
vespertino, para participar conosco
da comemoração (antecipada) de
Natal.
Serão "Canções Natalinas" que o
coro da igreja apresentará.
Sua presença será para nós um
grande prazer.
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A palavra falada será transmitida pelo nosso querido
Pb Marco Antônio Paiva.
Imbuídos, pois, deste santo ministério, participemos
com alegria, tendo em nossos corações a certeza de
que Deus há de completar a Sua boa obra naquele
hospital.
Solicitamos aos irmãos da UPH que nos ajudem na
organização do espaço e atendimento aos enfermos
com dificuldade de locomoção.
Encontro: às 15h45min, na Portaria dos
Colaboradores, à Rua Ceará.

CORAL INFANTO-JUVENIL E EX-CORISTAS
Estamos na reta final para nossa participação no
Culto de louvor que prestaremos a nosso Deus
pelos 30 anos do Coral Infanto-Juvenil.
Atenção aos nossos compromissos.

Contamos com a presença e pontualidade de
todos. Precisamos saber quantas pessoas
participarão de nosso almoço no dia 11 (Valor R$
20,00 / pessoa) Dar nomes e fazer o pagamento
para Juliana.

04/12 – Domingo - Ensaio - 17h.
10/12 – Sábado - Ensaio - 17h.
11/12 – Domingo - Vocalize - 8h30min - Culto
Matutino – 10h20min

Agradecemos desde já o incentivo e apoio de
todos os ex-coristas, pais e coristas atuais. Que
Deus seja engrandecido e adorado com nosso
louvor.
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CELEBRAÇÃO DE CULTO
NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MG
No próximo dia 12 de dezembro de 2016, segundafeira, às 17h30min, celebraremos, nas
dependências do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais - Unidade Raja Gabaglia, um Culto de Natal,
que vem se solidificando, uma vez que acontece
pelo sexto ano seguido, desde 2011.
Ocorre a sua celebração sempre na última semana
de atividades do Judiciário antes do seu recesso de
final de ano.
A iniciativa é do Desembargador Pb.José do Carmo.
Oremos e participemos!

04/12
Carlos Eduardo Las Casas Filho
Thais Cristina de Lima Câmara Las Casas
05/12
Amin Silva
Arthur Guimarães Muschioni
Gustavo Cunha Lasmar
Lucilia Cabral e Silva
Zulene Maria de Oliveira
06/12
Hannah Doehler dos Reis
João Crysthian Santana Purcino
Shirley França Baumgratz
07/12
Alessandra Viviana da Conceição Carvalho
Gersonita Alves dos Santos
Janaina Michele Carvalho Costa
08/12
Arthur Araújo Ribeiro
Davi César Catizani Faria Oliveira
Juliana Barbosa Nogueira
Maria da Conceição Siqueira de Castro
09/12
Aline Guerra Campolina
Emerson Ferreira da Cunha
Rodrigo Faria Melo Freitas
Vitor Rodrigues Pereira
10/12
Érica Rezende Gusmão
Conceição Ferreira Souza
Erasmo Borja Sobrinho
Paulo Sérgio de Queiroz Cassete
Samuel Joshua Oliveira
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REUNIÃO ORDINÁRIA
DO PRESBITÉRIO
BELO HORIZONTE
O Presbitério Belo Horizonte se reunirá
ordinariamente nos dias 15 a 17 de dezembro,
em nosso Acampamento Ebenézer.
Oremos em favor desta reunião.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA ELEIÇÕES DE OFICIAIS
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson Costa
Silva, reitera convocação da Assembleia Geral
Extraordinária para se reunir neste domingo, 04 de
dezembro de 2016, às 10h20min, em culto público,
seguido de eleição para preencher 15 vagas de
presbíteros no Conselho da Igreja e 13 vagas de
diáconos na Junta Diaconal.
CANDIDATOS AO PRESBITERATO: 19
Anderson Fleming de Souza;
Anderson Diniz Toledo;
Cassiano Nunes Barbosa;
Crysthian Purcino Bernardes Azevedo;
Éder Mota Jr;
Erasmo Borja Sobrinho;
Erdman Ferreira da Cunha;
Flávio Sérgio Gibram Silva;
Giovani Coutinho Lenza;
Helmut Alexander Riegg;
Humberto Rodrigues Falcão;
Ilton Elias de Freitas;
Marco Antônio Paiva;
Marcos Vieira de Souza;
Paulo Pereira Arumaá;
Rômulo da Silva Leitão;
Tarcísio Antônio de Oliveira;
Valério Márcio do Nascimento Pessôa;
Willian Coelho Fernandes.
Número de vagas no Conselho: 15
Importante: A cédula de votação constará os 19
nomes dos irmãos acima listados. O membro da

PARA COLOCAR NA AGENDA!
TEMPORADAS DE ACAMPAMENTO
VERÃO – 2017
UCP: Faixa etária: 5 a 9 anos.
Data: 10 a 14/01
UPJ - Faixa etária: 10 a 13 anos.
Data: 16 a 21/01
UPA – Faixa etária: 14 a 18 anos
Data: 23 a 28/01

Igreja poderá votar em até no máximo 15 candidatos
(número de vagas estabelecido). Se votar em 16, ou
mais, anulará o voto. Se desejar o membro poderá
votar em número inferior a 15, somente não poderá
ultrapassar esse número.
************************************************
CANDIDATOS AO DIACONATO: 13
Aldemir Bissaco;
Alysson Vinícius Bomfá Barbosa;
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos;
Éder Melo Jr;
Frederico Porto Caldeira;
Hildemar Rodrigues Falcão Neto;
Jessé de Oliveira;
João Marcus Campos Caldeira dos Santos;
José Maria Borges da Silva;
Luiz de Oliveira Neto;
Marcos Egg Freire;
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna;
Rubem Pacheco Santos Júnior.
Número de vagas na Junta Diaconal: 13
Importante: A cédula de votação para a Junta
Diaconal constará os 13 nomes dos irmãos acima
listados. O membro da Igreja poderá votar em todos
os 13 candidatos, afinal, temos 13 vagas, como
também, poderá escolher votar em número inferior.
Uma vez que todos foram sugeridos pela Igreja e
aprovados pelo Conselho, estão aptos para serem
votados.
Somente serão eleitos, tanto para o presbiterato
quanto para o diaconato quem obtiver “metade mais
um” dos votos válidos. Oremos e participemos!
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MESAS RECEPTORAS E APURADORAS DE VOTOS
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Mesa 01

AB (Sala 411)
4º andar

Relator: Pb. César Timóteo de Oliveira Santos
Juliana Galvão de Melo Santos
Claudia Beatriz Rodrigues Simões

Mesa 02

CD (Sala 412)
4º andar

Relator: Diac. Marco Antônio Vince
Adriana Hernandez Ferro Cali
Eliane Mara Teixeira

Mesa 03

EF (Sala 409)
4º andar

Relator: Diác. Frederico Mendes
Bárbara Madureira Wanderley
Karolina Cordeiro Lima

Mesa 04

GHI ( Sala 408)
4º andar

Relator: Pb. Lino Silva Júnior
Lucília Cabral e Silva
Lucilia Abreu C. e Silva

Mesa 05

JK (Sala 406)
4º andar

Relator: Diác. Armando Melillo
Livia Sousa Sant´Ana
Alessandra Leitão Zorzin

Mesa 06

L (Sala 405)
4º andar

Relator: Sem. Bruno Vasconcelos de Castro Melo
Pedro Fonseca dos Reis
Ana Carolina Gadelha Gontijo

Mesa 07

M (Salão João Calvino)
Térreo

Relator: Diác. Eder Pereira Freitas
Patrícia Duarte Lobenwein Freitas
Maria de Fátima Melo Costa

Mesa 08

NOP (Salão João Calvino)
Térreo

Relator: Diác. Fernando Antonio Randazzo Boson
Cristiana Bahia Galante Boson
Clayde Fabiana dos Santos Silva

Mesa 09

RS (Sala 301)
3º andar

Relator: Diác. João Ferreira Dias
Zulmira Pereira de Souza
Lucas Andrade e Araújo

Mesa 10

TUVWYZ (Sala 303)
3º andar

Relator: Diac. José Carlos C. Maciel
Ivanete Ramos Maciel
Jurema da Conceição Rocha

Mesa 11

Idosos (Templo)

Relator: Diác. Vinícius de Oliveira Alves
Izabela Ferreira de Figueiredo Alves
Mariza C. Fonseca dos Reis

Mesa 12

Mesa Apuradora Central
Gabinete Pastoral

Relator: Rev. Edson Costa Silva
Pb. José do Carmo V. de Oliveira
Diác. Cláudio Murilo Gomes

