"EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS...
ESCREVE, PORQUE ESTAS PALAVRAS
SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS"
Apocalipse 21.5

Domingo,
7 de fevereiro de 2016

CHORANDO AS NOSSAS PERDAS
Rev. Ludgero Bonilha Morais
“No domingo que vem, vocês devem vir com, pelo
menos, um versículo decorado. ” Foi o que determinou
a minha querida professora da Escola Dominical
quando eu era menino. Eu que sempre tive medo de
testes, recitar publicamente versículos da Bíblia era um
destes que eu nunca consegui superar. Pensei, pensei
e, se era para vir com pelo menos um, na minha
esperteza e marotice lembrei-me de João 11.35: “Jesus
chorou. ” Pronto, desta eu escapuli. Tão simples assim.
Mas, uma coisa é recitar este texto, outra coisa bem
diferente é entender o conteúdo todo deste
impressionante versículo da Palavra de Deus que fala
de um momento dramático na vida de Jesus. Jesus
amava profundamente a Lázaro e este estava doente à
beira da morte. Suas irmãs Maria e Marta mandaram
um aviso a Jesus chamando-o para que estivesse com
eles nesta hora difícil da vida.
Jesus, sendo Deus, tinha conhecimento de todas as
coisas. Nada, absolutamente nada, poderia fugir ao
seu controle, até mesmo a sua própria morte, visto sua
afirmação de que sua vida haveria de ser ofertada
voluntariamente e que ninguém a tiraria de sua própria
mão. Ainda assim, quando entrou naquela casa no
meio de toda a tristeza que ali invadia, ele chorou.

Choro que pode estar expressando choque e negação
da realidade. “Não é possível que isto esteja
acontecendo! Eu não posso acreditar! Não é verdade!”.
Para muitos, este primeiro instante é somado aos
sentimentos de impotência e ira. “Isto realmente não
está acontecendo, não é mesmo? ” E as interrogações
se levantam de nossa mente angustiada pelo choque:
“Por que comigo? ” Nos negando a aceitar a vontade
de Deus, rejeitando ser ela boa, agradável e perfeita.

Naqueles dias se contratavam pessoas para chorar nos
enterros. As carpideiras choravam abundantes
“lágrimas de crocodilo”, mas o choro de Jesus chamou
a atenção pela impressão que causou. Portanto, não é
difícil observar que existe “choro” e “choro”. Alguns
querem abafar o choro e outros recriminam os que
choram – “Você é um crente? Crente não chora, vive
sorrindo. Tire o seu choro de seu rosto. Deus não se
agrada do choro...” Tolices assim, que recriminam o
choro e querem fazê-lo estancar com falácias. Cristo
chorou!

Então os sentimentos de culpa se acumulam em nossa
mente, nos fazendo imaginar que estes momentos são
uma forma de sermos castigados. Sejam eles
prolongados ou vislumbres momentâneos, este
processo passa por sobre a nossa mente e atinge o
nosso coração dolorido. “O que tenho feito para que
Deus me castigue? ” O fato é, estamos vivendo numa
dimensão afetada pela Queda e aqui gememos,
aguardando a redenção de nosso corpo. Foi Calvino
que afirmou: “ Você não precisa empreender uma longa
jornada para alcançar a graça de Deus, porque Deus
sempre se antecipa a você e é ele quem a traz. Não
obstante, a fruição desta graça não ocorrerá até que
Cristo apareça dos céus, porque nEle está escondida a
salvação dos eleitos, e enquanto isto nossa carência
da esperança, visto que a graça de Cristo nos seria
oferecida agora a nós em vão, se não esperássemos
pacientemente até a vinda de Cristo.” 1

Choro, que é uma expressão espontânea causada por
eventos e sentimentos e que revelam motivações,

Mas, meus amados, a nossa fé tem um firme
fundamento, pois Cristo ressuscitou de entre os mortos

1. Comentário de João Calvino – Primeira Carta de Pedro, página 244
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muitas vezes inconfessas. O choro pode expressar
diversas fases de nossa dor, por isso precisamos
analisar as motivações de nosso choro e colocarmos
diante de Deus as nossas tristezas, os nossos prantos
e vermos o quão legítimos, porventura, eles são,
porque podemos estar vivenciando uma dor real, mas
expressando através do choro sentimentos
pecaminosos.

para que a nossa fé e nossa esperança pudessem ter
um alicerce inabalável a fim de suportá-las.

muletas para a nossa fé. Carecemos de uma varinha de
condão, e começamos a colocar a nossa fé na fé.

Tenho visto pessoas socarem o ar nestas horas de
perplexidade. Muitas vezes orei, intercedendo em favor
daqueles que se expressavam com palavras totalmente
impróprias para a vida de um crente, rogando a Deus:
“Senhor guarda os nossos lábios para que deles não
jorre qualquer palavra que a ti afronte”. Nestas horas
devemos ter cuidado redobrado com as palavras da
nossa boca. Se não lidarmos com estes sentimentos
com a ajuda do Espírito Consolador, a ira tende a nos
levar à depressão. A ira se vira para dentro e entope a
mente, nos emborca, e a nossa dor parece ser a única
dor do mundo, e ninguém sofre como nós sofremos.
Criamos uma síndrome de autocomiseração. Uma cura
interior parece ser impossível e imaginamos que jamais
sairemos deste buraco profundo e negro da existência.
Culpas falsas nos tomam, e visto que “culpas
imaginárias” não podem ser perdoadas, porque Cristo
lidou somente com as culpas reais, parece que nos
metemos num beco sem saída.

Devemos entender que a nossa fé não é absolutamente
nada em si mesma. Não é ela que importa
propriamente, mas onde ela está colocada. Eis o
dilema: temos fé na fé ou temos fé em Deus que nos
concedeu a fé, para que nEle colocássemos toda a
nossa irrestrita confiança? Afinal, Deus é digno de
nossa total confiança e entrega, porque somente Deus
é Deus.

Não devemos nos esquecer de como reagiu a mulher
de Jó. Na mente daquela mulher borbulhava conceitos a
respeito de Deus. Se Deus não serve para nos livrar
destes momentos de dor, para que serve Deus? A
conclusão lógica daquela mulher apelou à Jó a
abandonar a Deus, e abandonar a Deus significa
abandonar tudo e morrer. Mas Jó a repreende em sua
loucura. Nossos conceitos a respeito do que Deus faz,
especialmente nos momentos de nossa dor, nas horas
do nosso sofrimento, nos levarão para mais perto dEle
ou nos afastarão dEle. Afastar-se de Deus é afastar-se
do próprio propósito de nossa existência e aí não nos
restará mais nada.
Este estágio de sofrimento pelas perdas da vida nos
conduz, não poucas vezes, a tentarmos barganhar com
Deus. “Senhor, me tira desta e eu farei isto e aquilo. ”
Nossa infantilidade se mostra e começamos a imaginar
que a vida pode ter passes mágicos, que haveremos de
suplantar a realidade com “abracadabra”, com a rosa
ungida, com um copo de água em cima do aparelho de
televisão. Somos tendentes a imaginar que a nossa fé
precisa estar apoiada a alguma coisa visível, palpável.
Fé não nos basta. Crer que Deus a tudo dirige de
maneira sábia, não nos preenche mais. Precisamos de

O estágio final do processo de dor e sofrimento é o
perdão, a resolução e a aceitação. A Bíblia chama este
estágio em nossa vida de “paz que excede todo o
entendimento. ” Este momento não contradiz a lógica,
mas ele é “alógico”, está para além da lógica e da
razão, operando nos recônditos mais secretos de nossa
alma. Nossa alma é completada por Deus e nele
encontramos tudo o que verdadeiramente nos satisfaz.
Este estágio nos leva dos momentos da dor sem
propósitos para o recôndito do amor de Deus,
entendendo que Ele é quem faz tudo como Lhe agrada.
Jamais poderemos conhecer a Deus, visto que Deus é
incompreensível para a mente humana, a não ser que o
conheçamos em Cristo. E entender que o coração de
nosso Deus é repleto de agrado, pois Ele tudo faz como
lhe agrada, é o fundamento de nosso próprio agrado.
Se Deus é um Deus que se regozija, temos o
fundamento de nossa própria alegria nEle.
Necessitamos de perdão, quando reconhecemos que
nossa perplexidade nos conduziu à não aceitação do
que Deus fez e vimos ira despertada e acrisolada em
nosso coração diante de nossa impotência perante os
quadros inexoráveis da vida. Quando estou pronto a
confessar: “Senhor, eu sou Teu e Tu sabes que careço
somente de Ti. Agora entendo que algumas perdas aqui
são necessárias para que eu possa, perdendo o que eu
não tenho condições de reter, ganhar o que não terei
condições de perder. Minha riqueza está segura em Ti e
em Ti somente. ”
A Bíblia diz que somos aquilo que cremos em nosso
coração. Espírito atribulado influencia nossa dimensão
física. Nossa alma que descansa em Deus reflete na
pressão sanguínea, abaixa o nível glicêmico. As
emoções afetam nossa dimensão espiritual, ao ponto de
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reduzir nosso conceito do próprio Deus.
Qual o tamanho de seu Deus? Tem Ele tudo sob
controle, ou você tem achado que Ele não tem? Ou
não tem o direito de governar de forma soberana e
absoluta, segundo Lhe apraz? Ele é sábio, ou você
imagina que faria melhor do que Ele? Ele é poderoso,
ou você O imagina como um ditador frio? Ele ama, ou
você supõe que nEle não há sentimentos de amor?
Irmãos, precisamos ser perdoados pelos conceitos que

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 16 de fevereiro às 8h30min e às 14h30min
Departamento Henriqueta Bergo
Coordenadora: Maria Alba

vamos tecendo em nossa mente, que nos afastam de
Deus. Mas, ao confessarmos o nosso pecado, Deus
que é perdoador, vai perdoando e nos purificando a
mente de tal maneira a encontrarmos nEle o nosso
maior gozo. Veja a conexão de todas as partes nas
palavras de Paulo, abençoando os crentes da igreja de
Tessalônica: “O mesmo Deus de paz vos santifique em
tudo; e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. ”
(I Tessalonicenses 5.23)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Éder Mota, Frederico Porto,
Guilherme, Antônio Augusto, Nei Ovídio, Leandro
Gomes
Segunda-feira: José Carlos

Reuniões Departamentais:
Dia 17 de fevereiro às 14h30min.
Departamentos Henriqueta Bergo e Rosa Ziller:
Casa da sócia Rosane P. Arumaa
Departamentos Noeme e Terezinha Lara:
Casa da Sócia Zulmira

Quinta-feira: José L. Espeschit

UMP
ACAMPAMENTO UMP:
DIA DO HOMEM PRESBITERIANO
Falou Deus a respeito de Davi, filho de Jessé:
"...homem segundo o meu coração, que fará toda a
minha vontade". (Atos 13.22)
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Desde sexta-feira, 05/02, os jovens de nossa igreja
estão no acampamento Ebenézer. "Restauração
por meio do Emanuel" é o tema deste ano que está
sendo ministrado pelo Rev. Ben-Hur. O estudo tem
como base os 12 primeiros capítulos da profecia de
Isaías.

Seja assim a vida de cada irmão, a quem a SAF
carinhosamente cumprimenta no seu dia.

No domingo à tarde, teremos duas oficinas com os
seguintes temas: "Escolhas e Consequências" (A
gênese da família da Aliança), com o Rev. Edson. A
outra oficina com o tema "Pecados Sexuais"
(Fundamentos da Ética Cristã), com o Pb. Valério.

Estas palavras: "Sê forte e corajoso; não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é
contigo, por onde quer que andares "(Josué 1.9 )
sejam o seu norte.

Pedimos à igreja que ore em favor do
acampamento, dos nossos jovens e dos pastores
ali presentes.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

SEXTA JOVEM - RETORNO DOS ESTUDOS:

A nossa classe retornará às suas atividades no domingo,
14/02, após o acampamento, às 9 horas na sala da
UMP.

As atividades da Sexta Jovem retornarão na sextafeira, 12/02, às 20h, no Salão Social João Calvino. O
Rev. Edson desde o ano passado tem ministrado
estudos preciosos para os jovens e adolescentes de
nossa igreja.

Este ano usaremos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. Se você ainda
não adquiriu a sua, procure a livraria de nossa igreja.

Participe conosco! Esperamos por todos os jovens!

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

www.primeiraipbh.com.br
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UPA – UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES
Nota de Gratidão – Acampamento!
A UPA agradece a toda a Igreja pelo envolvimento em
sua temporada de acampamento – Verão – 2016.
Louvamos a Deus por tantas pessoas se mostrarem
interessadas em ajudar, contribuindo de alguma forma,
para que, ao final, tudo desse certo, e graças ao bom
Deus concluímos mais uma etapa com alegria e
voltamos para casa regozijando com os feixes de
bênçãos proporcionados por Deus, Sl 126.
Agradecemos à igreja pelas orações, doações, aos
jovens da UMP que nos ajudaram como equipantes e
aos nossos orientadores sempre presentes!

REGRESSO
ÀS ATIVIDADES PASTORAIS
Desde segunda-feira desta semana que passou, o
Rev. Ludgero está de volta às suas atividades
pastorais. Este tempo de licença, com a finalidade de
recuperação de suas emoções e um momento de
reflexão, acompanhados das orações de toda a igreja,
foram de grande importância para a vida de nosso
pastor.
Aproveita para registrar a sua gratidão pelas múltiplas
manifestações de carinho e apreço recebidos nestes
dois meses que se passaram, desde o falecimento de
sua amada esposa.
Devemos continuar orando em favor do nosso pastor
e todas as atividades que a ele estão concernentes.

Agradecemos ao Rev. Edson e sua esposa Clayde pela
dedicação, carinho e amor, evidenciados na condução
de nossos adolescentes.
À D. Reníria e equipe da cozinha pela comida
maravilhosa, ao administrador de nossa Igreja Pb.
Valério pelo apoio, ao Rev. Renê Stofel, nosso preletor,
pela palavra desafiadora, enfim, a todos que direta ou
indiretamente nos auxiliaram.
A Deus toda Honra e Glória!

ACAMPADENTRO!
Como em anos anteriores, nossos adolescentes
durante os feriados de carnaval participam do
“acampadentro”, aproveitando esses feriados para se
refugiar em oração e na Palavra de Deus.
Hoje, após o culto vespertino, nossos adolescentes
estarão indo para a casa do casal de orientadores Pb.
Hildemar e Marise, onde permanecerão até terça-feira,
09/02, à tarde.
Se você adolescente, ainda não fez a sua inscrição,
ainda dá tempo. Procure a diretoria após o culto e
participe conosco.
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ORANDO POR NOSSA PÁTRIA
Temos visto uma preocupação constante em
relação à corrupção que atinge as autoridades do
nosso país e as empresas que prestam serviços à
nossa nação. Pouco vemos de preocupação
quanto à corrupção moral. Nestes dias onde a
festa mais vergonhosa de nossa pátria,
incentivada por recursos públicos, preocupada
com a preservação da saúde pública, oferecendo
em todos os postos de saúde preservativos grátis,
proclamando “sexo seguro”, deixamos de observar
a degradação que estes programas de governo
incentivam através de recursos e da propaganda.
As Escrituras dizem que feliz é a nação cujo Deus
é o Senhor. O deus que tem ocupado o trono
nestes dias é outro, e como resultado o saldo será
maior tristeza, maior corrupção, maior degradação.
Nossa oração é aquela do hino que diz: “Por nossa
Pátria oramos, a Ti Supremo Deus”.

VOLTA ÀS AULAS
O ano letivo começa nesta semana. As atividades
escolares lançam nossos filhos à confrontação da
vida e não poucas vezes lhes impõe a falsa ciência e
as filosofias que cercam o pensamento
contemporâneo. Não são poucos os jovens, de
famílias evangélicas, que foram educados nos
caminhos do Senhor, que ao se assentarem nos
bancos universitários, abandonaram a fé porque não
foram preparados o bastante para enfrentar os
impactos e desafios do mundo.

REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS
SOCIEDADES INTERNAS E DOS CORAIS
Convocamos a todos os presidentes das sociedades
internas e dos corais de nossa igreja para nos
reunirmos dia 11/02, quinta-feira logo após o culto,
na sala de reuniões do Conselho. Este encontro tem
como finalidade agendarmos as atividades deste
ano de 2016 e estabelecermos estratégias de
comunhão e entrelaçamento entre as sociedades
internas e os corais.
Contamos com a sua presença.

A igreja precisa orar em favor dos seus filhos, rogar
que Deus tenha misericórdia deles, dando-lhes
coragem para o enfrentamento que necessariamente
terão que fazer. Que não se envergonhem da fé e que
tenham sabedoria para proclamar o conhecimento de
Deus e da Sua Palavra por aquilo que falam e por
aquilo que vivem.
Desejamos a todos os estudantes, filhos de nossa
igreja um feliz regresso às atividades escolares.

CASAMENTO
ATENDIMENTO NO GABINETE PASTORAL
Você que deseja ou precisa ser atendido por um dos
pastores de nossa igreja pode telefonar para a
secretária pastoral, nossa irmã Cristine, no telefone
3273.7044 ramal 6, para agendar com um dos pastores
este seu encontro.

Comunicamos com alegria, o casamento de nossos
queridos e jovens irmãos Rilcker e Edilene ocorrido
no dia 17 de dezembro. Agora casados são alvos de
nossas orações, implorando que Deus os abençoe
concedendo-lhes um lar repleto de felicidade.

CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO
SAUDAÇÃO AOS VISITANTES
Nossa igreja tem sido abençoada com a presença de
vários irmãos e amigos que nos visitam. Neste
domingo ao recebê-los desejamos que se sintam bem
em nosso meio e que levem a certeza do amor de
Deus que nos é comunicado no Evangelho de Jesus
Cristo através de Sua Palavra.
Aqueles que desejarem conhecer melhor a nossa
igreja e dela fazer parte como membros, podem
procurar o Rev. Ludgero pelo telefone 3273.7044 ou
99190.2555.
É sempre um prazer poder receber a cada um de
vocês.

Por ordem do Presidente do Conselho da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, fica
convocada sua reunião para a próxima segundafeira, dia 15 de fevereiro, logo após a reunião de
oração, a qual será parte da abertura desta.
A pauta da reunião do conselho será transmitida por
email a todos os pastores e presbíteros. Solicitamos
a todos que orem em favor do conselho da igreja e
que Deus, em Sua sabedoria, conceda aos seus
oficiais a bênção de encontrarem os melhores
caminhos para a vida de nossa querida Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Qualquer
presbítero ou pastor que tenha algum assunto a ser
inserido na pauta, solicitamos que comuniquem e o
remetam para o Rev. Ludgero, presidente do
Conselho.
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DESAFIOS QUE ENCERRAM E NOVOS
DESAFIOS QUE INICIAM

SITE DA PRIMEIRA IGREJA

Louvamos a Deus por todos os resultados
alcançados em nossa igreja no final do ano de 2015.
Temos agora diante de nós o ano de 2016 quando o
Conselho aprova o orçamento que coloca diante de
nós a obra que o Senhor propôs para fazermos. Os
valores orçados são expressivos e compete a cada
um de nós participar com alegria para o progresso
da mais importante obra sobre a face da terra que é
a Igreja de Jesus Cristo, o nosso Salvador.

Este tem sido mais um veículo de comunicação de
nossa identidade. Pessoas pelo mundo afora têm
acessado o nosso site, acompanhado os sermões
dominicais, lido os nossos boletins, conhecido a obra
missionária que nossa igreja realiza, nossas
convicções e outras notícias.

Ao tomarmos os balanços financeiros de nossa
igreja, através dos números vemos também a nossa
história. Vemos tudo o que Deus nos tem permitido
fazer para manutenção do culto, para comunhão dos
irmãos na obra missionária, na plantação de novas
igrejas e na ação social. Esta obra não é só
significativa na história presente de nossas vidas,
mas se lança para a eternidade. Sabemos que onde
está o nosso tesouro ali estará o nosso coração.
Que Deus, em Sua infinita misericórdia, alargue os
nossos corações para esta Causa bendita e eterna.

www.primeiraipbh.com.br

Convidamos você também a visitar o nosso site e a
divulgá-lo para que muitas outras pessoas possam
ser alcançadas pela mensagem transformadora que
também já nos alcançou.

NOVA SÉRIE DE SERMÕES
LIVRARIA DA IGREJA
Nossa livraria tem como objetivo a divulgação da
boa literatura Bíblico-Reformada. Por esta razão,
você não encontrará uma miscelânea
indiscriminada de títulos. Se você deseja ler aquilo
que é edificante, bíblico e que traga verdadeiro
alimento para sua alma, então temos o que lhe
oferecer.
Procure a livraria de sua igreja e boa leitura.

A última série que foi pregada em nossa igreja pelo
Rev. Ludgero, baseou-se na “Doutrina da Cruz”.
Muito mais poderia ter sido dito a respeito desta
doutrina maravilhosa, profunda e consoladora. No
entanto, o que foi dito e proclamado cremos que já
nos basta para despertar nosso interesse por
conhecer melhor esta doutrina central das Sagradas
Escrituras.
A partir deste domingo uma nova série se inicia
tomando como base a I Carta de Pedro que trata a
respeito do sofrimento, de como Deus, ao consolar o
Seu povo disperso e exilado neste mundo, o
conclama à marchar.
O sofrimento ocupa nas Escrituras um papel de
grande importância, especialmente ao sabermos que
a graça de Deus não se manifestou completa, até a
vinda do Senhor Jesus Cristo. Nossos pecados
foram perdoados, mas eles continuam
remanescentes, e contra o mundo, o pecado e a
carne, devemos ainda continuar resistir.
Preparemo-nos em oração, lendo e relendo esta
impressionante carta da lavra do Apóstolo Pedro,
exilado que estava na Babilônia.
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VOLTA ÀS ATIVIDADES
DA ESCOLA DOMINICAL

ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
DA CIDADE DE CAETÉ EM IGREJA

Concluímos no último domingo de janeiro o programa
de nossa Escola Bíblica de Férias. Registramos nossa
gratidão ao Rev. Fôlton e ao Rev. Edson pelas lições
que foram ministradas. Rev. Fôlton, convidado pelo
Seminário Presbiteriano José Manoel da Conceição,
mudou-se para a cidade de São Paulo e continuará
dando assistência à nossa igreja assumindo a
responsabilidade em uma das classes da Escola
Dominical.

Neste mês de fevereiro, atendendo solicitação da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, o
Presbitério Belo Horizonte, através de sua comissão
especial, procederá as atividades de organização da
Igreja Presbiteriana de Caeté.

Agora, neste domingo, reiniciamos as atividades
normais da nossa Escola Dominical com as suas
diversas classes.
Se você desejar saber onde funciona uma das
classes, solicitamos informar com os diáconos à porta
de nossa igreja.

VOLTA DAS ATIVIDADES
DOS CORAIS
Nas férias a nossa igreja se recente da ausência dos
nossos corais. Quando voltam às atividades do culto,
vemos como que redobrar a alegria de nossa igreja
por sermos conduzidos através dos hinos tão
edificantes e solenes que são cantados para o louvor
do nosso Deus pelos nossos corais.
Aos regentes, instrumentistas e coralistas nossa
palavra alegre por vê-los participando com beleza e
harmonia no culto que todos nós fomos chamados a
prestar a Deus.

Pela graça de Deus esta igreja, segundo um projeto
bem sucedido que temos alegria de sustentar, será
ajudada pela Primeira Igreja nestes próximos cinco
anos. Este é mais um dos projetos abençoados que
compõem dezenas de outros na plantação de novas
igrejas na grande Belo Horizonte. Conhecendo a
realidade da Igreja Presbiteriana no Brasil sabemos
que não há igreja que tem sido tão generosa e tão
ousada na plantação de novas igrejas como tem
sido a nossa amada Primeira Igreja.
Foi designado para assumir este campo o Rev.
Duarte Marcelino, que a partir deste mês de
fevereiro deixa o nosso quadro pastoral, pelo que
queremos registrar a nossa mais profunda gratidão
a Deus por sua vida e seu ministério. Jovem e
dedicado pastor que tem se consagrado para esta
obra tão preciosa de edificação da Igreja do Senhor,
como instrumento nas mãos de Deus.

SEMINARISTAS DA IGREJA
Neste ano a nossa igreja conta com três
seminaristas. São eles os nossos irmãos: Ronaldo
Mateus cursando o último ano no seminário de BH e
atuando em nossa Congregação no bairro Belém, o
seminarista Bruno Melo também cursando o seu
último ano no seminário de BH, atuando junto às
crianças de nossa igreja e num ponto de pregação
nas imediações do bairro Itapuã, começando estas
atividades no início deste ano e o seminarista
Waslan Judson recém aprovado pelo Presbitério
Belo Horizonte, que inicia a sua carreira estudantil
também em nosso Seminário e estará presente em
nossa igreja.
Aos nossos seminaristas, a nossa palavra de
incentivo e as nossas mais fervorosas orações para
que em tudo sejam encontrados fiéis a Deus
empreendendo todos os seus esforços na sua vida
acadêmica preparando-se para o ministério pastoral
que lhes está à frente.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
E CLASSE DE APROFUNDAMENTO BÍBLICO

07/02
Anderson Diniz Toledo
Felipe Sales de Carvalho
Luiza França Baumgratz
Marisa Villas Boas Ribeiro

A Classe de Catecúmenos tem como finalidade
ensinar os fundamentos da fé cristã, as doutrinas
básicas que caracterizam o presbiterianismo e um
pouco da história da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, o que ela é e como ela se
comporta segundo Deus.

08/02
Júlia Hellen Borges de Aguiar

Esta classe tem a finalidade de ser a porta de
entrada para todos aqueles que desejam se tornar
membros de nossa igreja, vindos de alguma igreja
evangélica ou de nenhuma igreja.

09/02
André José Borges de Aguiar
Daniel Pinto Coelho Novy
Marilia Stauffer Andrade Vieira

A Classe de Aprofundamento Bíblico tem a
finalidade de, dando continuidade ao que foi
ministrado na Classe de Catecúmenos apresentar
doutrinas que são características do Calvinismo.

10/02
Helen Lobenwein Freitas
Jair Rocha
Mery Haibara
Raquel Lopes Assis do Carmo
Thais Helena do Nascimento Nogueira Lima

A Igreja Presbiteriana é herdeira do Calvinismo.
Abraham Kuyper afirmou que o Calvinismo nada
mais é do que a interpretação mais fiel às
Sagradas Escrituras. Você é convidado a ser
confrontado com as belas e robustas doutrinas
presbiterianas.

11/02
Ana Liz Garretto Milagres
José do Carmo Veiga de Oliveira
Lincoln Sarmento Klein
Marcelo Reginaldo Campolina
Paula Alves Santos do Carmo
12/02
Eraldo César do Carmo
Estela Grossi Pena
Maria José de Almeida Melo
Marize Vieira Alves Santos
Patricia Duarte Lobenwein Freitas
Rosa Sandra Silva Ziller
13/02
Daniel Aguiar de Ávila
Eduardo Bernardes Lourenço Cunha
Fauzer de Oliveira Barbosa
Isliê Bastos de Carvalho
João Marcus Campos Caldeira dos Santos
Larissa Soares de Oliveira
Lorena Soares de Oliveira
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