Domingo,
20 de novembro de 2016

FUNDAMENTOS DA FÉ
Rev. Edson Costa Silva
apresentam uma pauta abrangente e suficiente para
nosso entendimento e reflexões teológicas.
É evidente que outras descobertas podem e devem
ser feitas, mas os assuntos trazidos pelas confissões
são contemporâneos e respondem, pertinentemente,
às pretensões humanas modernas, pós-modernas e
sejam lá quais forem, pois, as confissões são
exposições da Palavra de Deus, e esta, jamais perde
o seu valor, mesmo secando-se a erva e murchando
a sua flor. Is 40.7-8.
A carta que Judas escreveu leva-nos a refletir sobre a
batalha da fé. Logo nos primeiros versos ele assim
escreve:
“Amados, quando empregava toda a diligência em
escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi
que me senti obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos”. Jd
1.3
A respeito desta batalha da fé, observando os nossos
documentos confessionais, percebemos que ao longo
da história, não são poucas as pessoas que se
levantam questionando e afirmando que as
confissões reformadas respondiam a perguntas feitas
na época em que foram escritas, porém, nos tempos
hodiernos, estão ultrapassadas.
Como Igreja reformada, reafirmamos que as
confissões não são frutos apenas de perguntas de
determinada época, mas sim, fruto da reflexão da
Igreja sobre verdades essenciais, reveladas a nós
contidas na Santa Palavra de Deus.
Os assuntos discriminados por elas não esgotam as
Escrituras, fonte inesgotável de riqueza, mas
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A pretensão de que o homem na pós-modernidade é
totalmente singular, vivenciando problemas
totalmente novos e desconhecidos das gerações
passadas, é pretensão de cada geração, contudo,
tudo isso cai por terra quando lemos das mesmas
angústias e dilemas encontrados há séculos atrás, ou
até mesmo, na época dos apóstolos. O homem é
basicamente o mesmo, assim como o pecado, desde
Adão e Eva. Avançamos muito em várias questões,
tecnológicas, por exemplo, mas em questões
teológicas ou antropológicas não podemos dizer o
mesmo.
Devemos caminhar lembrando-nos de que as
conquistas que poderão vir não nos farão abandonar
as que já foram elaboradas. A herança do passado
permanece, ainda mais quando esta herança tem
como raiz, a Sagrada Escritura.
Portanto, as novas descobertas não se darão
sem o auxílio dos séculos passados de intenso labor
e piedade de nossos antepassados. O mesmo
Espírito que nos ilumina, foi quem iluminou nossos
irmãos do passado. Continuemos avançando sem, no
entanto, remover as conquistas de nossos
antepassados!

SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
"Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o
que há em mim bendiga o seu santo nome”.
Salmos103.1
Reunião de Oração:
Dia 22/11, terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Ruth
Relatora: D. Maria Braz
Reuniões Departamentais:
Departamento Priscila: Dia 20, hoje domingo, às
17hs na sala da Saf
Departamento Ruth: Dia 23 às 14h30min casa da
sócia Vilma
Departamento Evangelina Deslandes, Noemi e
Terezinha Lara: Dia 23 às 14h30min no Projeto
Redenção
Visita Inhotim
Caras sócias, no dia 30 de novembro faremos
nossa visita ao Inhotim.
Saída às 8hs porta da igreja. Retorno às 16hs.
Valor da Van: R$ 27,00
Restaurante self servisse: R$ 38,90
Carrinho: R$ 25,00 por pessoa para visitar as
galerias mais distantes, durante todo o dia.
Vamos aproveitar essa oportunidade e conhecer
um pouco mais desse belíssimo parque.
Maiores informações com Anny: 3444-3212

CULTO DE GRATIDÃO PELO
“DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO
DE GRAÇAS”
Próxima quinta-feira,
dia 24/11 às 19h30min
“Porque tudo vem de Ti...” 1 Cr 29.14b. “Entrai por
suas portas com ações de graças”. Sl 100.4
Costumeiramente, nossa Igreja se reúne na quarta
quinta-feirta do mês de novembro para prestar um
culto de ações de graças a Deus, pelas suas
dadivosas bençãos concedidas a todos nós.
Portanto, renovamos o convite e solicitamos a todos
os irmãos que anotem em suas agendas: próxima
quinta-feira, dia 24/11 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.
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 momento de
confraternização. Nossas irmãs da SAF estarão
organizando esse momento.
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

Bazar da Oficina do Amor
Quinta-feira, dia 24 de novembro, após o culto,
teremos o último bazar do ano.
Aproveite a oportunidade para presentear alguém
que você ama.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Anita Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880
Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049
Próximo domingo:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065
Equipe 2:
Walter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321.6731

MINISTÉRIO DE CASAIS
Próximo Sábado - 26 de novembro!

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Ariel,
Jessé Oliveira, Eder Mota
Segunda-feira: Zuelton
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: Guilherme
Sábado: João

VISITANTE ILUSTRE
Recebemos com alegria neste final de semana, o
Rev. Raimundo Montenegro. Será ele o pregador
neste domingo. Louvamos a Deus por esta
oportunidade de ouvi-lo.
Seja bem-vindo querido irmão. Que Deus o
abençoe!
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“Eu, e a minha casa, serviremos
ao SENHOR”, Js 24.15
No próximo sábado, dia 26, às 19h30min, no
salão social de nossa Igreja, o Ministério de
Casais promoverá mais um encontro, o último do
ano.
Tema: “A importância da boa comunicação
dentro do Lar”.
Cada casal deverá trazer um prato de salgado.
Para ninguém deixar de comparecer, vamos ter
atividades para as crianças acompanhadas dos
pais, atendendo à necessidade dos casais que
nos informarem previamente quantas crianças e
qual a idade delas.
Ore e peça a bênção de Deus para o nosso
encontro. Organize a sua agenda para não
perder essa oportunidade.
Participe conosco deste momento de edificação
espiritual.

CAPÍTULO XV - POSSE E INSTALAÇÃO DE
PASTORES
Art.37 - Quando o ministro tiver de ser instalado
como pastor-efetivo de uma Igreja, o Presbitério
designará dia, hora e local para a cerimônia em culto
público.
Art.38 - Quando o pastor de uma Igreja for reeleito
para novo exercício, o Conselho enviará ao

DIZ O SALMISTA: ELE É QUEM SARA
TODAS AS TUAS ENFERMIDADES!
SL 103.3
Continuemos nossas intercessões em favor dos
enfermos de nossa Igreja. Aqueles que estão
hospitalizados, outros que estão se recuperando em
casa.
Todos devem ser alvos de nossas constantes
intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a
orar uns pelos outros, e ainda mais, “sem cessar”.
Temos em nossa Igreja nossa reunião de oração
todas as segundas-feiras, ás 19h30min. Este é um
momento propício para juntos, elevarmos a Deus
nossas petições, intercessões e gratidão por tudo o
que o SENHOR tem bondosamente nos oferecido
através de suas dadivosas mãos.
Separe esse momento e venha juntar-se a nós em
oração.

Presbitério a ata de eleição e o pedido de renovação
dos laços pastorais entre o eleito e a Igreja. O
Presbitério, se não tiver objeções, deferirá o pedido.
Parágrafo Único - Recebida a comunicação
favorável, o Conselho determinará imediatamente a
leitura do documento, do púlpito, em dia de culto
público, registrará em ata o seu inteiro teor e isto
iniciará o novo exercício do reeleito.

CORAL INFANTO-JUVENIL
Ensaio hoje às 17h. Cantamos no Culto da Noite
com o uniforme calça / saia pretos.
Já iniciamos nossos ensaios para o Culto de
louvor a Deus pelos 30 anos do Coral InfantoJuvenil
Se você é ex-corista, junte- se a nós. Será muito
bom relembrarmos cânticos antigos e
apresentarmos hinos de louvor a Deus. Fique
atento à programação porque faltam apenas 3
semanas!
Hoje, 20/11 – Ensaio - 17h
Cantamos no Culto da noite
27/11 – Próximo Domingo - Ensaio - 17h
04/12 – Primeiro Domingo de dezembro
Ensaio - 17h
10/12 – Sábado - Ensaio - 17h
11/12 – Domingo
Participação no Culto da Manhã
Para os coristas atuais será feita uma blusa com
gola polo na cor azul royal com a logo do Coral.
Valor - R$ 30,00.
Os ex-coristas não têm a obrigatoriedade de
usarem esta blusa. Se optarem por esta blusa, o
valor será de R$ 35,00 e precisamos fazer os
pedidos até dia 27/11. Portanto, fique atento!
Aguardamos todos mais tarde.
Abraço, Aninha e Equipe
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Assembleia Geral Extraordinária para Eleições de Oficiais

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 der Souza;
Paulo Pereira Arumaá;
Rômulo da Silva Leitão;
Tarcísio Antônio de Oliveira;
Valério Márcio do Nascimento Pessôa;
Willian Coelho Fernandes.

João Marcus Campos Caldeira dos Santos;
José Maria Borges da Silva;
Luiz de Oliveira Neto;
Marcos Egg Freire;
Rodrigo Pitta Costa Fontinelle 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.

Número de vagas no Conselho: 15
Importante: A cédula de votação constará os 19
nomes dos irmãos acima listados. O membro da
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;
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Data da Assembleia Geral Extraordinária para as
Eleições
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no
dia 04/12/2016, primeiro domingo de dezembro, por
ocasião do Culto matutino, 10h20min.
Comissão de Coordenação das Eleições
O Conselho nomeou Comissão de Coordenação das
Eleições, composta pelos seguintes oficiais: Presb.
José do Carmo Veiga de Oliveira (Relator); Rev.
Edson Costa; Diácono Cláudio Murilo; Diácono
Marco Vince.
Apresentação dos Candidatos
Os candidatos serão apresentados à Igreja nos
domingos 13, 20 e 27/11 e no dia da eleição 04/12.

NOTÍCIAS DA VIAGEM AOS POMERANOS
Abaixo, transcrevemos relatório do Pb. César
Timóteo sobre a viagem aos Pomeranos.
“Viagem a Mata Fria. No último fim de semana,
parte dos jovens de nossa igreja estiveram em
caravana, visitando a Igreja Presbiteriana entre os
Pomeranos na Mata Fria. Esse é um dos trabalhos
mantidos por nossa igreja e coordenado por nossos
irmãos Rev. Benício, sua esposa D.Ilda e
missionária Hilde.
Durante os dias em que lá estivemos fomos
impactados pelos desafios desse trabalho tão
importante. Participamos da Escola Dominical e
Culto no domingo, além de realizarmos visitas às
casas dos Pomeranos. Alguns jovens puderam
acompanhar a irmã Hilde em algumas visitas para
realizar curativos. Tivemos também a oportunidade
de ouvir sobre o trabalho e entender um pouco da
realidade daquele povo.
Para se ter uma ideia, eles ainda falam e conversam
entre si na língua pomerana, usando também o
português para os estudos e o contato com outras
comunidades. São religiosos, mas professam uma
fé que não representa mudança de vida e de
atitude, mantendo costumes e práticas
pecaminosas, enquanto frequentam dominicalmente
suas igrejas.
Em sua grande maioria são lavradores e vivem do
que a terra produz, apresentando diversos
problemas de saúde por consequência do uso
constante de agrotóxicos em suas lavouras. Visitar e
conhecer a realidade desse povo nos faz refletir
sobre o chamado que temos para pregar o
evangelho genuíno, para libertação da religiosidade
e do pecado.

Estivemos estudando e refletindo sobre o texto de
Isaías 55.6-11 e João 21.1-12, quando aprendemos
respectivamente sobre "O Caminho de Deus para
Nós" e "Um Encontro com Jesus". A Igreja instalada
ali conta com um templo grande e espaçoso e uma
casa pastoral muito boa. Em maio desse ano,
estivemos lá quando foram recebidos os
primeiros membros frutos do trabalho: um casal
com dois filhos, que já foram arrolados. Sabemos
que as sementes que estão sendo plantadas
haverão de germinar segundo a vontade de nosso
Deus.
Um importante trabalho social é realizado ali através
de nossa irmã Ilda, esposa do Rev. Benício, com
uma enfermaria instalada na casa pastoral e que
recebe pessoas para tratamentos e medicação de
forma constante.
Convidamos a igreja a que nos ajuntemos em
oração por aquele trabalho e ministério tão peculiar,
na certeza de que nosso Senhor Jesus haverá de
no tempo certo e segundo a sua vontade nos
conceder os frutos preciosos de sua graça
enchendo nossas "redes" por sua providência.
Agradecemos aos irmãos que enviaram doações em
número considerável, àqueles que participaram das
noites especiais organizadas pelos jovens para
arrecadação de recursos, a participação dos
conselheiros Hildemar Jr. e Marise Bernardes, a
todos os jovens do Coro Jovem, UPA e UMP que se
envolveram nessa missão. Aos pais pela confiança
e a toda igreja pelas orações.
Em suma, foram momentos edificantes, e as
reflexões sobre aquele trabalho prosseguem em
nossas mentes e corações. Pb. César Timóteo”.
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NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos com pesar, o falecimento do Sr.
Octávio Antônio da Silva Sobrinho, esposo de
nossa querida irmã Célia Maia. Depois de um
longo período internado no CTI do Hospital
Evangélico, Sr. Octávio faleceu aos 79 anos, na
última terça-feira, dia 15, sendo o seu corpo
velado e sepultado na quarta-feira, 16-11, no
Cemitério do Bonfim.
Agradecemos ao Pb. Euler Borja pelo auxilio junto
ao Hospital Evangélico no período que Sr. Octávio
esteve internado. Aos irmãos Diác. Serginho,
Diác. Ariel, Clícia, Pb. Erdman, e demais irmãos
que prestaram assistência à nossa irmã Célia
neste momento de dor e separação.
Nosso pastor Rev. Edson esteve presente levando
uma palavra de consolo e conforto aos familiares.
À nossa irmã Célia, seu filho Murilo, bem como
aos demais familiares expressamos nossos mais
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador
e mantenedor da vida, que console seus
corações.

20/11
Dalva Mendes Ferreira de Moraes
Nilson Ussem
21/11
Ana Clara Morais Teixeira Fonseca
Roseli Braz Boaventura Bastos
22/11
Paulo Pereira Arumaa
Tiago Figueiredo Alves
23/11
Ariane de Oliveira Castellani Reis
Izabela Ferreira de Figueiredo Alves
Marcia Vieira Alves Gomes
24/11
Daniel Rocha
Marcos Vieira de Souza
25/11
Letícia Nolasco Villa Lobos Mota
Miriam Costa Medeiros dos Santos
Nei Ovídio dos Santos Lopes
26/11
Cláudia Vargas Araújo Ribeiro
Priscila Maria Pereira Couto Baeta

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
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 21/11, às 19h30min em
reunião de oração junto a Igreja e às 20h30min
em reunião privativa.
Esperamos por todos os membros do Conselho
para esta reunião.

8

