Domingo,
7 de agosto de 2016

AGOSTO – ANIVERSÁRIO DO PRESBITERIANISMO
Fonte Bibliográfica: Rev. Alderi Souza de Matos
Historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil
O que é a Igreja Presbiteriana?
Quanto à sua teologia, as igrejas presbiterianas são
herdeiras do pensamento do reformador João Calvino
(1509-1564) e das notáveis formulações confessionais
(confissões de fé e catecismos) elaboradas pelos
reformados nos séculos 16 e 17.
Dentre estas se destacam os documentos elaborados
pela Assembleia de Westminster, reunida em Londres
na década de 1640. A Confissão de Fé de Westminster,
bem como os seus Catecismos Maior e Breve, são
adotados oficialmente pela IPB como os seus símbolos
de fé ou padrões doutrinários. Outras igrejas
presbiterianas adotam documentos adicionais, como a
Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg.
O conjunto de convicções presbiterianas, conforme
expostas no pensamento de Calvino, de outros teólogos
e dos citados documentos confessionais, é denominado
teologia calvinista ou teologia reformada. Entre as suas

ênfases estão a soberania de Deus, a eleição divina, a
centralidade da Palavra e dos sacramentos, o conceito
do pacto, a validade permanente da lei moral e a
associação entre a piedade e o cultivo intelectual.
No seu culto, as igrejas presbiterianas procuram
obedecer ao chamado princípio regulador. Isso significa
que o culto deve ater-se às normas contidas na
Escritura, não sendo aceitas as práticas proibidas ou
não sancionadas explicitamente pela mesma. O culto
presbiteriano caracteriza-se por sua ênfase teocêntrica
(a centralidade do Deus triúno), simplicidade,
reverência, hinódia com conteúdo bíblico e pregação
expositiva.
Na prática, nem todas as igrejas locais da IPB seguem
criteriosamente essas normas bíblicas, embora elas
tenham caracterizado historicamente o culto reformado.
Os problemas causados pelo afastamento desses
padrões têm levado muitas igrejas a reconsiderarem as
suas práticas litúrgicas e resgatarem a sua herança
nessa área fundamental. Quando se diz que o culto
reformado é solene e respeitoso, não se implica com
isso que deva ser rígido e sem vida. O verdadeiro culto
a Deus é também fervoroso e alegre.
Finalmente, a vida das igrejas presbiterianas brasileiras
não se restringe ao culto, por mais importante que seja.
Essas igrejas também valorizam a educação cristã dos
seus adeptos através da Escola Dominical e outros
meios; congregam os seus membros em diferentes
agremiações internas para comunhão e trabalho; têm a
consciência de possuir uma missão dada por Deus, a
ser cumprida através da evangelização e do testemunho
cristão.
Muitas igrejas locais se dedicam a outras atividades em
favor da comunidade mais ampla, como a manutenção
de escolas, creches, orfanatos, ambulatórios e outras
iniciativas de promoção humana. Cada igreja possui um
grupo de oficiais, os diáconos, cuja função primordial é o
exercício da misericórdia cristã. O presbiterianismo tem
uma visão abrangente da vida, entendendo que o
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evangelho de Cristo tem implicações para todas as
áreas da sociedade e da cultura.
De Onde Viemos?
O presbiterianismo ou movimento reformado nasceu da
Reforma Protestante do século 16. Pouco depois que o
protestantismo começou na Alemanha, sob a liderança
de Martinho Lutero, surgiu uma segunda manifestação
do mesmo no Cantão de Zurique, na Suíça, sob a
direção de outro ex sacerdote, Ulrico Zuínglio (14841531). Para distinguir-se da reforma alemã, esse novo
movimento ficou conhecido como Segunda Reforma ou
Reforma Suíça. O entendimento de que a reforma
suíça foi mais profunda em sua ruptura com a igreja
medieval e em seu retorno às Escrituras fez com que
recebesse o nome de movimento reformado e seus
simpatizantes ficassem conhecidos simplesmente
como “reformados”.
Ao morrer, em 1531, Zuínglio teve um hábil sucessor
na pessoa de João Henrique Bullinger (1504-1575).
Todavia, poucos anos mais tarde surgiu um líder que
se destacou de todos os outros por sua inteligência,
dotes literários, capacidade de organização e
profundidade teológica. Esse líder foi o francês João
Calvino (1509-1564), que concentrou os seus esforços
na cidade suíça de Genebra, onde residiu durante 25
anos. Através da sua obra magna, a Instituição da
Religião Cristã ou Institutas, comentários bíblicos,
tratados e outros escritos, Calvino traçou os contornos
básicos do presbiterianismo, tanto em termos
teológicos quanto organizacionais, à luz das Escrituras
Sagradas.
Graças aos seus escritos, viagens, correspondência e
liderança eficaz, Calvino exerceu enorme influência em
toda a Europa e contribuiu para a difusão do
movimento reformado em muitas de suas regiões.
Dentro de poucos anos, a fé reformada fincou sólidas
raízes no sul da Alemanha (Estrasburgo, Heidelberg),
na França, nos Países Baixos (as futuras Holanda e
Bélgica) e no leste europeu, onde surgiram
comunidades reformadas em países como Polônia,
Lituânia, Checoslováquia e especialmente a Hungria.
Em algumas dessas nações, a reação violenta da
Contra-Reforma limitou ou sufocou o novo movimento,
como foram, respectivamente, os casos da França e da
Polônia. As igrejas calvinistas nacionais da Europa
continental ficaram conhecidas como “igrejas
reformadas” (por exemplo, Igreja Reformada da
França).

Outra região da Europa em que a fé reformada teve
ampla aceitação foram as Ilhas Britânicas,
particularmente a Escócia, cujo Parlamento adotou o
presbiterianismo como religião oficial em 1560. Para
tanto foi decisiva a atuação do reformador John Knox
(1514-1572), que foi discípulo de Calvino em Genebra.
Foi nessa região que surgiu a designação “igreja
presbiteriana”. John Knox é considerado o “pai do
presbiterianismo”.
Na Inglaterra e na Escócia dos séculos 16 e 17, o
presbiterianismo representou uma posição ao mesmo
tempo teológica e política. Com esse termo, as igrejas
reformadas declaravam que não queriam uma igreja
governada por bispos nomeados pelo estado
(episcopalismo), e sim por presbíteros eleitos pelas
comunidades. Foi na Inglaterra que, em meio a uma
guerra civil, o Parlamento convocou a Assembleia de
Westminster (1643-1649), que elaborou os
documentos confessionais mais amplamente aceitos
pelos presbiterianos ao redor do mundo.
Nos séculos 17 e 18, milhares de calvinistas
emigraram para as colônias inglesas da América
do Norte. Muitos deles abraçavam a teologia de
Calvino, mas não a forma de governo eclesiástico
presbiterial proposta por ele. Foi esse o caso dos
puritanos ingleses que se estabeleceram na Nova
Inglaterra.
Ao mesmo tempo, as colônias norte-americanas
também receberam muitas famílias presbiterianas
emigradas da Escócia e do norte da Irlanda. Foram
essas pessoas que eventualmente criaram a Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, cujo primeiro
concílio, o Presbitério de Filadélfia, foi organizado em
1706 sob a liderança do Rev. Francis Makemie,
considerado o “pai do presbiterianismo norteamericano”. O primeiro Sínodo foi organizado em 1717
e a Assembleia Geral em 1789.
Em 1859, a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos enviou ao Rio de
Janeiro o Rev. Ashbel Green Simonton, fundador da
Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton chegou ao
Brasil em 12 de agosto de 1859.
Portanto, neste mês de agosto celebramos o
aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e também
o aniversário de nossa amada Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
“O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti;
ele será contigo, não te deixará, nem te
desamparará; não temas, nem te espantes.”
Deuteronômio 31:8
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 09/08 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba – 3225.5875
Participe você também dessa rica oportunidade
que Deus nos tem dado para orarmos por nossas
vidas, pelos irmãos, pela igreja, pelos enfermos,
enlutados, sociedades internas.
Ministrante: Edmar Werner
Temos a certeza de que você experimentará o
agir de Deus sobre a sua vida e de sua família.
Participe!

Data: A confirmar
Hora: de 15 às 17 h.
Local: Salão João Calvino e cozinha.

Culto em Ações de Graças 104o.
Aniversário da SAF:
Dia 24/08 - quarta feira às14h30min.

Vagas: 10
Taxa de colaboração: R$ 20,00
Inscrições até dia 23/08/2016, com Valéria,

Projeto Gastronomia Solidária:
Dia 27/08 – às 15 horas.

A SAF oferecerá a II Oficina de Culinária por
meio do trabalho voluntário das sócias. Os
recursos arrecadados serão destinados para
nossa Secretaria de Ação Social.
Faça sua inscrição:
Oficina II: Flores decorativas de legumes
(confecção de flores para arranjos decorativos
de pratos)
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Fone: 9211 9733
Email: vmoliveira0330@gmail.com

1º de Agosto – Dia do Presbítero
Queridos irmãos Presbíteros! À semelhança de Paulo,
sirvam ao Senhor com zelo, dedicação, alegria,
humildade, às vezes lágrimas, outras vezes provações,
jamais deixando de anunciar o que é realmente
proveitoso, o arrependimento para com Deus e a fé no
Senhor Jesus. Sejam os vigilantes pastores da Igreja,
estejam atentos, não cessando de exortar e de edificar;
não cobicem tesouros nem vestes; que suas mãos
diligentemente trabalhem e socorram aos necessitados.
Assim procedendo, poderão dizer como o apóstolo: "Sede
meus imitadores, como também eu sou de Cristo." (I
Coríntios 11.1). A SAF intercede por esse ministério e
alegra-se com nossos presbíteros no seu dia.

UCP-UPJ – UNIÃO DE CRIANÇAS
PRESBITERIANAS E UNIÃO
PRESBITERIANA DE JUVENIS
Atenção criançada! Não teremos a programação
hoje, 07/08, como avisado no último boletim.
A próxima programação será no sábado, dia 21/08,
quando retomaremos as atividades da UCP e UPJ
no segundo semestre.
Mais detalhes sobre essa programação serão
dadas posteriormente.

UPA – UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES
Pós-Acamp
Realizaremos nosso pós-acamp no próximo sábado
dia 13/08 na casa da Lavínia e Corine. Durante a
semana passaremos os detalhes! Reserve esta
data!
Escola Dominical
Adolescentes! Venham participar conosco de nossa
Escola Dominical! Temos uma classe exclusiva para
você!

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA
Sexta Jovem
Na última sexta-feira, 05/07, as nossas atividades
da Sexta Jovem foram retomadas. Os estudos
acontecem todas as sextas-feiras, às 20h, no
salão social João Calvino. Se você ainda não
participa, não perca esta oportunidade de louvar a
Deus e meditar na Sua Palavra. Esperamos por
você.
Escola Dominical
Hoje, 07/08, foram retomados os estudos em
nossa classe. Demos início ao segundo bloco,
Escatologia, lição 9: "A Esperança de Israel", da
apostila ''As Grandes Doutrinas da Graça - volume
4" do Rev. Leandro Lima. Participe conosco todos
os domingos, às 09h, na sala da UMP.
Aguardamos os nossos jovens para juntos
estudarmos as Sagradas Escrituras.
Estudo Bíblico
Neste mês de agosto retomaremos com o nosso
estudo bíblico mensal do livro "Por que amamos a
igreja" de Kevin de Young & Ted Kluck. O estudo
deste mês será dos capítulos 3 e 4. Pedimos a
todos que leiam esses capítulos. Mais para frente
será anunciada a data e o local do estudo.

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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REINÍCIO DA ESCOLA DOMINICAL
EM SUAS CLASSES – 2º SEMESTRE!
Neste domingo, 07/08, reiniciaremos nossa Escola
Dominical em suas classes normais, agora para a
caminhada neste segundo semestre do ano.
Estudaremos neste semestre a partir da UPA o
tema: Escatologia – Série: As Grandes Doutrinas da
Graça – do Rev. Leandro Lima.
Estudar sobre Escatologia é estudar sobre nossa
bendita esperança. É estudar sobre a perspectiva
de um futuro glorioso na presença do SENHOR.
Desde o primeiro verso da Bíblia, quando vemos a
declaração “no princípio”, podemos ver ali também
que o fim foi evocado, pois, se há um princípio há
também uma ideia de fim. Estudar sobre
Escatologia é estudar sobre a conexão profunda e
inseparável entre criação e consumação, o começo
e o fim.
A palavra Escatologia vem do grego, escaton (fim),
e logia (estudo, tratado). Podemos definir esta
preciosa doutrina como sendo a disciplina que
estuda os eventos referentes ao fim dos tempos, à
consumação do plano eterno de Deus. Estudar
sobre Escatologia é olhar para frente, é contemplar
o futuro, é contemplar as benditas promessas de
Deus que dizem respeito a nós, seu povo eleito.
Seremos despertados a olhar para o futuro sim,
mas não somente a ficarmos olhando para as
alturas tentando adivinhar o Dia da vinda de Cristo.
A função da Igreja é ter a absoluta certeza de que o
Redentor virá, mas enquanto ele não vem, nossa
tarefa é desempenhar com firmeza a confissão da
esperança sem vacilar, pois, quem fez a promessa
é fiel, Hb 10.23.
Participemos com alegria neste semestre, olhando
para o autor e consumador da fé, Jesus, e
desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor.
Esperamos por você às 9h em nossa Escola
Dominical.
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ORAI SEM CESSAR!
Reuniões de Oração
Temos em nossa Igreja reunião de oração todas as
segundas-feiras, às 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.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às
8h30min e às 14h30min.
Às quartas-feiras temos a reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa D.
Marta, às 8h.
Louvamos a Deus pelo crescimento do número de
irmãos comprometidos com a oração.
Não deixe de participar! Grandes bênçãos o
Senhor tem reservado para aqueles que o buscam
com perseverança, sem esmorecer, através deste
precioso meio, a oração.

SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS

CLASSE DE CATECÚMENOS!

Estamos estudando esta impressionante carta!
A cada capítulo, ficamos extasiados pela
maneira extraordinária que o apóstolo Paulo,
inspirado por Deus, utiliza de seus argumentos
para impactar a Igreja com a Sã Doutrina.

O que é a Classe de Catecúmenos?
É o nome adotado pela Igreja Presbiteriana do
Brasil à classe que deseja unir-se formalmente a
ela, mediante a profissão de fé, instruindo sobre a
Bíblia, as doutrinas e a vida cristã. Catecúmenos
(latim) quer dizer “noviço”. Aquele que é instruído
de viva voz. Agostinho dizia que todos nós somos
catecúmenos, pois, não conhecemos todos os
desígnios de Deus.

Vimos no sermão anterior, capítulo 5.3-14 que
andar com Deus significa estar de acordo com
Ele, aceitar a sua vontade, concordar com o
que Ele diz, admitindo que Ele está certo.
Recebendo a sua Palavra como autoridade
última em nossas vidas.
Quando Jesus disse: Vós sois a luz do mundo,
a ênfase é a de que deve haver uma diferença
fundamental entre o crente e o não crente,
entre a igreja e o mundo. O que molda a vida
do crente é tão somente a Santa e Bendita
Palavra de Deus, nossa Única e Suficiente
Regra de Fé e de Prática.
O Rev. Edson tem pregado uma série de sermões
nesta carta. Estamos agora no capítulo 5.
Veremos hoje, o encerramento da quarta série de
admoestações gerais, capítulo 5.15-21.
Oremos e participemos!

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja
se tornar membro comungante dela, seu lugar é na
classe de catecúmenos! Lembramos a todos que
esta classe visa não somente a preparação para a
pública profissão de fé, mas também a instrução
daqueles que desejam se tornar membros de
nossa Igreja.
Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana,
sua origem desde a Reforma Protestante do século
XVI, sua forma de governo, suas convicções
doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja de
Cristo.
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque
a membresia de uma Igreja local por coerção de
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo
prover meios de preparação. Eis o meio de preparo
oferecido a todos!
As aulas do segundo semestre terão início no
próximo domingo, dia 14, no horário da Escola
Dominical, 9h. Se você deseja participar conosco,
se dirija à sala 301 – 3º andar. Não é necessário
inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e
você será matriculado.
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CORAIS DA IGREJA
“Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo”. Sl 92.1
Louvamos a Deus pelos corais de nossa Igreja que
retornaram às suas atividades neste mês de agosto!
Para as crianças e juvenis temos o coral infantojuvenil, para a juventude temos o coral jovem, para
os adultos temos o coral masculino, o coral
feminino, e o coral principal que reúne tanto homens
quanto mulheres para o louvor ao nosso Deus.
Neste mês de agosto todos eles voltam as suas
atividades normais. Você, membro de nossa Igreja,
que tem o desejo de participar de um de nossos
corais, aproxime-se. Coloque o dom que você
recebeu de Deus, a serviço dele, usando-o para a
Glória do Criador e Mantenedor de nossas vidas e
para o bem da Igreja.

Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min, após
o Culto Doutrinário. Corista, faça um esforço,
chegue mais cedo e venha para o Culto das
19h30min.

Corista: Lembre-se de seu compromisso! "Os
cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus lugares,
segundo o mandado de Davi, e de Asafe, e de
Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, como também
os porteiros, a cada porta". 2 Crônicas 35.15a

Coral de Adultos
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos
domingos às 16h50min.

Coral Infanto-Juvenil
Atenção crianças juvenis! Hoje, 07/08, às 17h,
retornaremos com nossos ensaios. Cantamos no
segundo domingo de agosto, dia dos pais, no culto
matutino. Convidamos a todas as crianças e juvenis
em idade de 7 a 13 anos para se juntarem a nós
para louvarmos a Deus. Venham participar conosco!
Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do coro
conosco!
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Coral Feminino
Ensaios às terças-feiras, às 20h. O coral feminino
gentilmente neste mês de agosto cedeu seu horário
ao Grande Coro que está se preparando para o
aniversário de nossa Igreja. As irmãs do coro
feminino estão convocadas a participarem do
Grande Coro.

Grande Coro – Aniversário da Igreja!
Convidamos a todos os coristas para unirmos
nossas vozes para as comemorações do aniversário
de nossa Igreja. Como temos feito nos últimos anos
ensaiaremos todos juntos, uma vez por semana
durante o mês de Agosto.
Nosso primeiro ensaio foi uma bênção!
Porém, você pode ainda participar conosco. Venha
para nosso segundo ensaio, próxima terça-feira, dia
09/08, às 20h no Templo.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:
Equipe 1 e Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 - Floresta
Tel.: 3444-4880

Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando
Boson, Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Armando
Melillo

Próximo domingo:
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223-7227

Quinta-feira: Leandro Gomes

Equipe 2:
Helvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227-3273

NOTAS DE FALECIMENTOS
“O Senhor o deu e o SENHOR o tomou; bendito
seja o nome do Senhor”. Sl 46.1; Jó 1.21
Comunicamos o falecimento de D. Ermelinda
Alves Fonseca, mãe de nossa querida irmã Leci
Monteiro Fonseca Alves (Cici), esposa do Pb.
Rubem. D. Ermelinda faleceu no domingo
passado, 31/07, na cidade de Muriaé, sendo o
seu corpo sepultado na cidade de Carangola.
À querida Leci bem como a toda a sua família,
expressamos nossos sinceros sentimentos e
orações, rogando ao SENHOR da Seara que
console seus corações enlutados.
Comunicamos também o falecimento de
Rosemary Boechat, irmã de nosso querido irmão
Carlos Magno, ocorrido no dia 30/07, sendo o seu
corpo sepultado no cemitério parque da colina no
domingo passado, 31/07.
Esteve representando nossa Igreja nosso pastor
Rev. Edson acompanhado pelo Pb. Ilton Elias.

Segunda-feira: Jessé Oliveira

Sexta-feira: Marco Vince

NASCEU ALICE!
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do
ventre seu galardão”. Sl 127.3
Na última terça-feira, 02/08, nasceu Alice Oliveira
dos Reis, filha de nossos queridos irmãos, Tiago
e Larissa, avós paternos Pb. Celso e Mariza,
avós maternos Pb. Tarcísio e Lívia.
Alegramos com
esta querida família
pela chegada desta
cordeirinha de Jesus,
herança do SENHOR.

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.

Ao nosso irmão Carlos Magno, bem como a toda
a sua querida familia, expressamos nossos
sentimentos e orações, rogando ao SENHOR
doador e mantenedor da vida que console os
corações enlutados.
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NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR!
Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min.
Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem
cessar”.
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina).
Disse Jesus: Orar é um dever de todo cristão,
precisa ser sempre, sem esmorecer, Lc 18.
Quarta-feira: Às 8h, reunião de oração no salão
social da igreja, sob a condução do casal Pb. Prof.
Cassiano e D. Marta. Venha orar conosco!

SANTA CEIA – PRÓXIMO DOMINGO!
“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,
14/08, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor,
para participarmos deste banquete espiritual.
Preparemo-nos, pois, para este singular momento!

Quinta-feira: Às 19h30min, temos nosso Culto de
Estudo Bíblico Doutrinário.
Venha estudar a Palavra de Deus conosco e
crescer em graça e no conhecimento de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

MINISTÉRIO DE CASAIS – PARA COLOCAR NA AGENDA!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de casais reiniciará suas atividades, agora
no segundo semestre, com um Encontro de Famílias no
Acampamento de nossa Igreja no próximo mês, no
feriado 7 de setembro.
Este feriado cairá numa quarta-feira, o que certamente
facilitará nosso encontro. Coloque em sua agenda e ore
em favor desta programação! Em breve divulgaremos
detalhes deste encontro!
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PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO! NÃO PERCA!
O Rev. Leandro Lima, Doutor em Literatura Apocalíptica,
preletor do aniversário de nossa Igreja, lançará seu mais
novo livro sobre o tema, em Minas Gerais, por ocasião
de sua participação nas celebrações do 104º Aniversário
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Uma ótima oportunidade de aumentar seus
conhecimentos sobre um tema muitas vezes esquecido
em nossos dias, mas motivo de grande expectativa e
esperança para o crente: a volta do Senhor Jesus!
Reserve já o seu exemplar na Livraria da nossa Igreja!
Preço promocional para as primeiras 50 (cinquenta)
reservas: R$30,00 (trinta reais)
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RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS!
O Cristianismo é confessante. A exigência feita por
nosso Senhor Jesus Cristo registrada pelo
evangelista Mateus no capítulo 10.32 é: “Todo
aquele que me confessar diante dos homens,
também o confessarei diante de meu Pai, que está
nos céus, mas aquele que me negar diante dos
homens, também eu o negarei diante de meu Pai,
que está nos céus”.
Com isso, Jesus está afirmando que, no Dia final,
diante de Deus, haverá somente dois grupos:
1) Os que o confessaram como SENHOR e
Salvador;
2) Os que o negaram. Não existirá um terceiro
grupo! Jo 3.16-21.
O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no cap.
10.9-11, também diz: “Se com tua boca confessares
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a
boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê
não será confundido”.
Paulo está afirmando que:
*Se em teus lábios está à confissão: JESUS É
SENHOR!
*Se em teu coração está à fé: DEUS
RESSUSCITOU JESUS DENTRE OS MORTOS E
O FEZ SENHOR!
*Conclusão: SERÁS SALVO!
Com o coração se exerce fé! Com a boca se
confessa! Crer! Implica verbalizar a crença! A fé do
coração deve ser expressa na confissão oral! Elas,
juntas, fazem parte da justificação, que tem como
fruto a salvação! No Reino de Deus não existe lugar
para “agente secreto”, mas sim, para servos
destemidos que confessam o seu Senhor.
Louvamos a Deus por mais um grupo que foi
preparado e será recebido neste domingo, 07/08.
Estes amados irmãos, fizeram o curso de doutrina
na classe de catecúmenos e após exame, se
apresentam para serem recebidos e arrolados
como membros comungantes de nossa Igreja.
Deus seja louvado!
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Hoje:
Altamira Paula Lima Salum
Fernanda Cintra Alves Pena
Flaviane Ferreira Cunha
Gustavo Catizani Faria
08/08
Amália Larissa Rickli Séllos
Leir Ferreira Gomide
09/08
Kleber Alberto Nogueira
Yohan Diniz Penido
10/08
Felipe de Assis Gonzaga
Fernando Ferreira Gonçalves de Souza
Paolo Enrico Iacomo Fulloni
11/08
Elvira Bueno de Pádua
Maria Monica Gonzaga Fernandes
Mateus Cardoso Mattos de Oliveira
12/08
Beatriz Valadão Doehler
Rayssa Fernanda da Rocha Fernandes
Sarah Zaghi Borges Reis
13/08
Ivan Tanure Sant´Anna
Natanias Bertolini Bueno

