1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 03 DE DEZEMBRO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
FAMÍLIA DA ALIANÇA – BÊNÇÃO DE DEUS

A família não aconteceu simplesmente, nem se
desenvolveu com o tempo dentro de um
contexto meramente social. A família foi
planejada. Deus a planejou. O Criador a fez
existir a partir de sua palavra. Ele fez isso de
forma germinal. Ele deu ordens específicas e
concisas que alguém poderia considerar
realmente pesadas, mas elas foram claras. O
que ele decidiu fazer, ele trouxe à existência.
Como ela deveria ser formada e qual era o seu
propósito foi claramente estabelecido.
A narrativa de gênesis nos diz: "Também disse
Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; tenha ele
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves
dos céus, sobre os animais domésticos, sobre
toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem
à sua imagem, à imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou" (Gn 1.26-27).
Observe que o verso 26 nos diz que Deus falou
no plural: "Façamos". Deus não estava falando
com anjos, eles não são seres co-criadores,
eles são seres criados. O Deus trino estava
falando dentro do infinito de si mesmo.
O Filho, de acordo com João 1.1-4, é aquele por
meio do qual todas as coisas foram feitas, a
segunda Pessoa estava ativamente lá. O
Espírito é o espírito de vida e a vida foi dada no
momento da criação. Logo, o Pai, o Filho e o
Espírito estavam lá. Juntos eles disseram
"Façamos o homem e a mulher à nossa imagem
e semelhança, vamos fazê-los nossos
representantes, que eles nos espelhem para
que, vendo uns aos outros, enquanto se
entendem a si mesmos, possam chegar a uma
clara concepção do que somos nós, as pessoas
do trino Deus." Deus criou homem e mulher,
ambos têm a sua imagem, ambos representam
e espelham Deus. A mulher faz isso tanto
quanto o homem e juntos, o homem e a mulher,
receberam a ordem para serem frutíferos. Eles
deveriam aumentar seu número, deveriam
encher a terra e conquistar isso, juntos. Eles
deveriam praticar o domínio sobre peixes,
pássaros, e toda criatura viva sobre a terra.
Afirmamos, portanto, que Deus planejou a
família e que prescreveu como ela deveria ser
formada, e qual seria o seu propósito. É isso o
que lemos em Gênesis 1. É comum ouvirmos
na sociedade algumas ponderações do tipo:
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Será que devemos tomar a narrativa bíblica da
criação seriamente? Será que não se trata de
uma história mística para dar expressão à
origem dos seres humanos? Ou será um
poema que não deva ser encarado tão
literalmente?
Devemos nos ater à narrativa da criação, voltar
aos fundamentos, para aprendermos que Deus
se envolveu no exercício maravilhoso de criar e
colocar, frente a frente, homem e mulher como
pessoas iguais em essência, mesmo que com
diferentes anatomias e diferentes papéis.
Temos de tomar o relato da criação com
seriedade. Ele é parte da infalível e inerrante
revelação de Deus. Esse relato da criação nos
dá, em forma embrionária, a prescrição de
Deus para a família. É uma prescrição para
homem e mulher juntarem-se fisicamente para
a procriação, para o bem e a felicidade do
gênero humano, mas acima de tudo para a
glória de Deus. A família é para a glória de Deus,
assim como a nossa vida individual.
Repetimos e enfatizamos que essa é a
prescrição de Deus para a família de acordo
com o relato da criação. Porém, não nos
esqueçamos das palavras do salmo 127:
1 Se o SENHOR não edificar a casa, em vão
trabalham os que a edificam; se o SENHOR não
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
2 Inútil vos será levantar de madrugada,
repousar tarde, comer o pão que penosamente
granjeastes; aos seus amados ele o dá
enquanto dormem.
3 Herança do SENHOR são os filhos; o fruto do
ventre, seu galardão.
4 Como flechas na mão do guerreiro, assim os
filhos da mocidade.
5 Feliz o homem que enche deles a sua aljava;
não será envergonhado, quando pleitear com
os inimigos à porta.
Observe a condicional que o salmista enfatiza
no início do salmo. “Se” o SENHOR não
edificar, em vão será o nosso labor. Precisamos
de Deus na edificação de nossas famílias.
Desempenhemos nossa responsabilidade
pactual sem jamais nos esquecer de que
dependemos da Graça e da Misericórdia de
Deus. Que o Poderoso abençoe nossas
famílias, amém!
Rev. Edson Costa Silva
“A Família da Aliança” – G. Van Groningem

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas, que não sabes."
Jeremias 33:3
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana
Reunião Plenária:
Quarta feira às 14h30min. Esperamos todas
as sócias para mais essa plenária na
presença do Senhor. Convide uma amiga
para estar conosco e conhecer mais do
trabalho da SAF.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje:Rubem Pacheco, Arthur, César,
Fernando Horácio, Jessé Oliveira, Paulo
Cassete, Marco Túlio, Tiago Muzel
Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: João
Sábado: Carlos Galvão, Marco Túlio

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
Nesta quinta, 07/12, das 19h30 às 20h30, você
está convocado para um momento especial
com Deus no meio da semana. Venha
participar de uns instantes especiais de
adoração e edificação espiritual pelo estudo da
Palavra de Deus.
ANIVERSÁRIO DA
IP JARDIM CANADÁ
A Igreja Presbiteriana do bairro Jardim
Canadá, está fazendo aniversário neste final
de semana. Nosso pastor Rev. Edson foi
convidado para ser o pregador do culto de
gratidão a Deus por tão importante data. O
Coral Jovem estará também participando
desse momento de gratidão. Neste domingo,
03/12, às19h. Oremos por esta Igreja filha.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129-A - Venda Nova
Tel.: 3451-4430
Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 - Serra
Tel.: 3282-7049
Próximo Domingo
Equipe 1:
Silvia de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201
Tel.: 3224-2641
Equipe 2:
Eny Augusta de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 - Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

ESCOLA DOMINICAL
ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
No próximo domingo, 10/12, concluiremos o
ano letivo regular da nossa Escola Dominical.
Nos domingos seguintes (17/12 a 28/01/18), os
pastores da Igreja estarão ministrando aulas
especiais em conjunto sobre A família da
aliança.
Tempo oportuno para fortalecermos as nossas
convicções bíblicas sobre esta instituição
essencial da espécie humana.
SEXTA JOVEM
ENCERRAMENTO DO ANO
Na próxima sexta-feira, dia 08/12, você está
convidado a participar do encerramento da
Sexta Jovem deste ano de 2017. Venha e
participe.
Como de costume, teremos recesso durante as
férias de fim de ano. Em fevereiro de 2018,
mercê divina, retornaremos com as atividades
da nossa Sexta Jovem.
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Mês De Dezembro
Após um ano de intenso trabalho os regentes, 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 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:
03/12 – Manhã: Orquestra de Sinos
03/12 - Noite: Conjunto de Sopros
Segundo Domingo:
10/12 - Manhã: Coro Infanto-Juvenil – Conjunto de Sopros
10/12 - Noite: Coro Jovem
Terceiro Domingo:
17/12 - Manhã: Coro Masculino – Solo de Sinos
17/12 - Noite: Coral da Igreja
Quarto Domingo:
24/12 - Noite: 19h – Culto de Natal - Coristas da Igreja
Quinto Domingo:
31/12 - Noite: 22h30min – Culto de Vigília - Coristas da Igreja
CORAIS 2018
O Conselho de nossa Igreja decidiu e estabeleceu a nova composição e distribuição de regentes e
instrumentistas que atuarão, durante o ano de 2018 em nossos corais.
CORAL DA IGREJA: Regente: César Timóteo / Pianista: Pedro Reis
CORAL JOVEM: Regente: César Timóteo / Pianista: André de Castro
CORAL INFANTO-JUVENIL: Regente: Suzana Freire / Pianista: Ana Elvira
CORAL MASCULINO: Regente: César Timóteo / Pianista: Eleonora
CORAL FEMININO: Regente: Ana Elvira / Pianista: André de Castro
ORQUESTRA DE SINOS: Regente: Pedro Reis
De acordo com a necessidade, deverá ser reavaliada pela equipe de regentes e pianistas a escala de
ensaios e participações nos cultos, diante da nova distribuição de responsabilidades.
Louvamos a Deus por tudo que o Poderoso tem realizado em nosso meio através desse precioso
ministério. A Deus Honra e Glória!
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PRÓXIMO DOMINGO
CEIA DO SENHOR
“Porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em
que foi traído, tomou o pão..., Por semelhante
modo, depois de haver ceado, tomou também
o cálice”. 1 Coríntios 11.23,25
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária
e em sua expectação. No próximo domingo,
segundo domingo do mês, 10/12, por ocasião
dos cultos matutino e vespertino, estaremos ao
derredor da Mesa do Senhor, para
participarmos deste banquete espiritual.
Preparemo-nos, pois, para este singular
momento!

REUNIÃO
AGENDA 2018
Convocamos a todos os presidentes das
Sociedades Internas, Corais, Conselho, Junta
Diaconal, enfim, todos os responsáveis pelos
diversos Ministérios de nossa Igreja, eleitos
para o exercício – 2018, para uma reunião de
planejamento e alinhamento de agenda 2018.
A Reunião acontecerá na próxima terça-feira,
dia 05/12, às 19h30min na sala de reuniões de
nossa Igreja. Participem conosco!
CD
CULTO 500 ANOS DA REFORMA
Nosso irmão Diác. Serginho,
disponibiliza aos irmãos que
assim o desejarem, o CD do
culto dos 500 anos da
Reforma Protestante
realizado em nossa Igreja no
dia 29/10/2017.
CASAMENTO FRANCIELE E JUDSON
Nossos irmãos, Judson e Franciele, vão se unir
em matrimônio no dia 09 de dezembro às
17h30min, na Sexta Igreja Presbiteriana de BH
e convidam os irmãos da Primeira Igreja para
este momento solene. A presença de cada um
será uma alegria para os noivos. Para mais
informações, acesse: wjudsonefranfialho.com

CORAL NA SANTA CASA
A PRÁTICA DO AMOR
Costumamos ser mais
sensíveis às necessidades
dos outros por ocasião das
comemorações que
envolvem o nascimento de
Jesus.
O sentimento de compaixão
se aflora em nós e o desejo
de partilhar a alegria do Natal nos leva a querer
fazer o bem e a anunciar que Jesus veio
inaugurar um tempo singular, por meio do qual
as barreiras religiosas e sociais foram
rompidas, abrindo-nos um novo e vivo caminho
de amor incondicional e de comunhão fraterna
em Cristo Jesus.
Tomados por estes sentimentos, o Coral da
Igreja decidiu promover uma campanha para
arrecadar produtos de higiene pessoal
(sabonete, creme dental, escova de dentes,
desodorante sem perfume, hidratante, etc.),
para serem distribuídos aos pacientes do
andar onde o Coral visitará na Santa Casa, por
ocasião do culto natalino, no 2º domingo de
dezembro, dia 10/12.
Convidamos a todos membros da Igreja que
participem conosco desta campanha, como
forma de gratidão a Deus pelo muito que Ele
nos tem proporcionado.
Que nossa contribuição possa minimizar,
mesmo que com algo tão pequeno, o
sofrimento daqueles que buscam tratamento
médico hospitalar, alguns provenientes de
regiões extremamente pobres do interior do
Estado! Nossa oferta será substancial à
medida em que nossos corações forem
generosos...
Os produtos poderão ser entregues, durante a
semana, à Cristine, na secretaria do gabinete
pastoral ou aos domingos a um dos diáconos.
Desde já, agradecemos aos irmãos que
atenderem ao nosso pedido.
Seja o Senhor servido em nos abençoar!
Diretoria do Coral da Igreja
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FILHOS DO PACTO
Prepare 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.
“Ensina a criança o caminho em que
deve andar, e ainda quando for
velho não se desviará dele”. Pv 22.6
Como Igreja cremos que o agente
primário na educação espiritual dos
filhos é o pai cristão. Portanto,
diferentemente da maioria das
igrejas que usurpam esta
responsabilidade para si, estamos
comprometidos a 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 porta 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. Cremos que a
partir dos 7 anos, os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais contundente
sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades que estão aí relacionadas. A experiência
nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é uma idade ideal para 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 Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os
sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas, requer 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,
acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de serem examinados.
d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos serão
examinados 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 da Igreja, adquiram o material e façam o curso com
seus filhos, lembrando 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.
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ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA
ADULTOS
Temas relevantes para a caminhada
cristã

PARA COLOCAR NA AGENDA!
TEMPORADAS DE ACAMPAMENTO
VERÃO – 2018
UCP: Faixa etária: 5 a 9 anos.
Data: 09 a 13/01

Tema: Família da Aliança
No período de férias, como
de costume, teremos em
nossa Igreja a nossa
Escola Bíblica de Férias
para adultos. Estudamos
importantes assuntos com
vistas a estimular a Igreja a
um maior compromisso
com a santificação sem a
qual ninguém verá o
SENHOR.

UPJ: Faixa etária: 10 a 13 anos.
Data: 15 a 20/01
UPA: Faixa etária: 14 a 18 anos.
Data: 22 a 27/01

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO
BELO HORIZONTE

ASSEMBLEIA GERAL DA ASPACAM

As atividades acontecerão a partir do terceiro
domingo de dezembro, dia 17, nos estudos da
Escola Dominical conjunta. O tema escolhido
para os estudos em 7 domingos consecutivos,
17/12 a 28/01 foi “Família da Aliança”. Vivemos
dias maus! A família tem sido atacada de
maneira devastadora. Mas cremos pela graça
de Deus, que o SENHOR preserva essa
Instituição que foi criada por Ele, para a Sua
própria glória.

Conforme publicação feita em edital de
convocação aos membros, a Assembleia Geral
da Aspacam se reunirá hoje, 03/12, às 16h,
quando dentre outras ações elegerá sua
Diretoria para o próximo biênio. Oremos em
favor desta reunião.

Recomendamos a Igreja adquirir o excelente
Livro do Dr. Van Groningem e sua esposa
Harriet “A Família da Aliança”, Editora Cultura
Cristã. Esse livro é um clássico e referência de
alta qualidade no assunto.
Que Deus nos abençoe neste propósito.

O Presbitério Belo Horizonte se reunirá
ordinariamente nos dias 14 a 16 de dezembro,
na Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Oremos
em favor desta reunião.

INTERCESSÕES!
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fora sua própria. Diz Tiago:
"Orai uns pelos outros" (5.16).
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 enfermos, idosos, 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”.
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. Não devemos nos
esquecer de que a glória de Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão.
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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 – Servindo a IP Metropolitana

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.

03/12
Clayde Fabiana dos Santos Silva
Mirian Xambre de Oliveira Santos
Priscila Pitta Maciel Lara
Rossana Magalhães Ferreira Silva
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

Agende-se e venha participar conosco!

07/12
Alessandra V. da Conceição Carvalho
VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Gersonita Alves dos Santos
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
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
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
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)
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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

