Domingo,
20 de setembro de 2015

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Dia 22/09, terça-feira:
Reunião de Oração, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Míriam - Tel.: 3444-1696

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Fernando Boson, Zuelton, Frederico Mendes,
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Fernando Ferreira,
Armando Melillo
Segunda-feira: Paulo Gibram

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe1:
Jandira Ferreira Lima
Rua Matriz, 129 – Venda Nova
Tel.: 3451-4430
Próximo domingo:
Equipe 1:
Eufrásia Heringer Silva
Rua Nunes Vieira, 56/202 – Santo Antônio
Tel.: 3342.1847
Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

Quinta-feira: Cláudio Murilo

UMP - UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA
REUNIÕES DE ORAÇÃO
Segundas-feiras: 19h30min.
Terças-feiras: 8h30min e às 14h30min
Quartas-feiras: 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.

INTERCÂMBIO BH - BRASÍLIA
Convidamos todos os jovens a participarem conosco
da viagem de intercâmbio que faremos para Brasília
no feriado do dia 02/11.
Sairemos no dia 30/10, sexta-feira, e retornaremos na
segunda-feira, 02/11. Devido à distância e o pouco
tempo, estamos nos organizando para irmos de avião.
Para mais informações, procure a diretoria da UMP.
SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no Salão João
Calvino, o Rev. Edson tem conduzido um estudo no
livro do Eclesiastes, com o tema: Valores x
Futilidades. Aguardamos a presença de toda
juventude!
HOSPITAL EVANGÉLICO

CORAL JUVENIL
Ensaio hoje, às 17h. Não falte nem se atrase, pois
cantaremos no próximo domingo à noite.
Aguardamos vocês.
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No próximo domingo, dia 27, faremos nossa visita
mensal aos enfermos do Hospital Evangélico.
Àqueles que precisam de carona, avisamos que
sairemos às 14h15min. , da porta da igreja.
Convidamos todos os jovens a participarem conosco
deste importante trabalho, um serviço ao Reino de
Deus!

LIVRARIA DA PRIMEIRA IGREJA
Já chegou em nossa livraria o livro Apóstolos, do
Rev. Augustus Nicodemus. O livro, que recebeu o
Prêmio Areté de Literatura 2015, na categoria
Apologética, trata sobre o apostolado no Novo
Testamento e sobre a liderança pastoral na igreja
de hoje, oferecendo argumentos bíblicos para a
negação da existência de apóstolos no passado e
na atualidade, além dos 12 escolhidos por Jesus
nos evangelhos e do apóstolo Paulo.

PÚLPITO DA IGREJA
A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é chamada
de Carta Magna da Liberdade Cristã. Nela,
encontramos respostas para muitas perguntas a
respeito da liberdade que temos: ´´Como lidamos
com a liberdade cristã? Fomos libertos de quê, para
quê?``
Não muito tempo depois dos Gálatas terem
recebido o evangelho, surgiram alguns agitadores
entre eles. Estas pessoas atacavam o apóstolo
Paulo, apresentando um “outro evangelho”.
Exigindo, até mesmo, a circuncisão dos conversos.
Será que, em nossos dias, não estamos
presenciando a pregação de um “outro evangelho”?
O Rev. Edson, nas vezes em que ocupar o púlpito
de nossa igreja, nos cultos dominicais, pregará
sobre esta impressionante carta.
Rev. Ludgero está pregando sobre o tema crucial
das Escrituras - Cristo e a Cruz.

Estamos vendendo o Kit com os 4 primeiros
volumes da coleção estudada em nossa Escola
Dominical As Grandes Doutrinas da Graça, Do
Rev.Leandro Lima, pelo preço promocional de
R$65,00.

REV. GENILTON NO BAIRRO
FONTE GRANDE

-

ATENÇÃO PARA O NOVO HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DA LIVRARIA:
• Domingo, após os cultos
• Segunda-feira, de 14h a 17h30min. - Ivna
• Terça-feira, de 14h a 17h30min. - Juliana e
Letícia
• Quarta-feira, de 14h a 16h30min. - Juliana

Neste domingo, o Rev. Genilton estará em nossa
Congregação do Bairro Fonte Grande, em
Contagem. Durante a semana, continua seu
trabalho de visitação aos membros de nossa
Igreja. Depois que deixou, por decisão do
Conselho, de atender os trabalhos do projeto
Redenção, visto que suas atividades ali foram
prescindidas pela liderança local, tem ele
participado das atividades aqui na sede e, agora,
está ajudando o Rev. Willians em Fonte Grande.
Louvamos a Deus pela vida do Rev. Geniton e o
precioso trabalho que vem realizando entre nós.

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.org.br
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Continua o nosso desafio! Cremos que podemos
alcançar alvo proposto. Esperamos a sua participação.

Alvo: R$ 150 mil
Alcançado: R$ 64.917,00

CAMINHANDO...

Instituto Teológico
“John Knox”
Crescendo em conhecimento
e sabedoria diante de Deus e dos homens

43,2%

BAZAR - "BRECHÓ CHIC"
Já estamos contando com a adesão de vários irmãos
e irmãs e, com certeza, será um sucesso esta
programação de nossa Igreja. Estamos arrecadando
roupas, sapatos, objetos de decoração, bijuterias e
jóias. Já temos a promessa da participação das
nossas irmãs do artesanato e das sociedades
internas.
Tire de sua casa aquelas coisas, em bom estado, que
você não usa mais que podem ser vendidas a preços
módicos. Depois de arrecadarmos todo o material,
marcaremos a data da realização do bazar.
Procure a Cristine, secretária do Rev. Ludgero, ou
pelo telefone 3273.7044 ramal 6 e faça a sua doação.

Mais uma unidade de estudo de nosso Instituto.
Agora, com o tema Cristologia - A Doutrina de
Cristo.
Faça a sua matrícula.
Procure a D. Maria Josina, pelo telefone 32737044, ou a Cristine, no mesmo telefone, horário de
expediente da Primeira Igreja, no ramal 6.

REUNIÕES COM O ADMINISTRADOR
Nosso administrador, Presb. Valério, tem se reunido
com os pastores da Igreja, com os presidentes das
sociedades internas e, oportunamente,
programaremos seu encontro com os relatores das
comissões de expediente, vice-presidente e
secretários do Conselho e Tesoureiro da Igreja.
Estes encontros têm sido muito proveitosos,
estabelecendo um agradável relacionamento com o
nosso Administrador.
Aproveitamos para solicitar a toda a Igreja que esteja
orando pelo seu trabalho na vida de nossa Igreja.

REV. LUDGERO EM JOÃO PESSOA
Nosso pastor está em João Pessoa, onde batizará
a sua netinha Gabriela, filha da Juliana e Ludgero
Neto. Estarão de regresso, ele e D.Regina, no
início desta semana.
Será pregador nesta manhã, o Rev. Edson e, por
ocasião do culto da noite, o Rev. Willians. Vamos
acompanhar nosso pastor com as nossas orações.
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Meditação:
“Pelo que também rogamos sempre por vós, para
que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação,
e cumpra com poder todo desejo de bondade e
toda obra de fé para que o nome de nosso Senhor
Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo
a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.”
2 Ts. 1.11-12

JESUS, A RAZÃO DE NOSSA HISTÓRIA
Queridos irmãos,
Saudações!
Vários dias se passaram desde nosso último
informativo. Entretanto, gostaríamos de informar-vos
que a despeito de todas as dificuldades enfrentadas
em um campo como o que estamos envolvidos, Deus
tem sido generoso para conosco. Somos
testemunhas de que Deus ouve as vossas orações.
Em diversos momentos durante esses dias
contemplamos a providência especial de Deus nos
guardando e nos sustentando. Louvamos a Ele por
Sua graça e misericórdia.
Alguns dias atrás, estivemos, em família, meditando
nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Uma das
passagens que nos chamou a atenção foi o final do
primeiro capítulo de sua segunda carta dirigida
àqueles irmãos. Neste capítulo, Paulo enfatiza a
continuidade da graça de Deus, não apenas no início,
mas em todo o processo da aplicação das bênçãos
da redenção adquiridas por Cristo. Obviamente, no
contexto deste informativo, não será possível expor
todo este belíssimo texto paulino. No entanto,
convido-os a considerar algumas das palavras de
Paulo registradas nos dois últimos versos.
No verso onze, Paulo menciona suas orações em
favor daqueles irmãos. Os pedidos do apóstolo
dirigidos a Deus pelos crentes tessalonicenses
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demonstram que ele entendia que a perseverança
final deles dependia essencialmente da sustentação
divina. As palavras escolhidas pelo apóstolo Paulo
demonstram que o início e cumprimento dessa obra
redentora tem como fundamento a benevolência
divina (“desejo de bondade”). Aqui encontramos
fundamento original da nossa salvação, o gracioso
propósito divino. Aprendemos pelas Escrituras que
Deus favorece pecadores miseráveis movido
somente por sua bondade e misericórdia. Entretanto,
é importante observar que Paulo não está se
referindo somente à origem da salvação.
Percebamos que o apóstolo roga a Deus para que
ele os faça dignos da vocação e cumpra neles todo o
seu bom propósito (v.11). A verdade é, queridos
irmãos, que, como cristãos, perseveramos na fé
porque Deus persevera em nós. Se cremos ou
realizamos qualquer obra que seja digna, estas
ações são na realidade efeitos visíveis da ação
graciosa e secreta de Deus em nós. Isso é algo
profundo e ao mesmo tempo maravilhoso.
Ainda neste verso, Paulo afirma que o cumprimento
dessas bênçãos na vida daqueles irmãos, e na
nossa, é alcançado pelo poder de Deus. Ao comentar
o uso que Paulo faz da palavra “poder” nesse verso,
Calvino afirma que “não é sem razão que ele diz com
poder, pois ele sugere que o aperfeiçoamento da fé é
uma questão difícil e uma das maiores dificuldades.
Isto nós mesmos sabemos muito bem por nossa
própria experiência; e a razão não está tão distante
de nós se considerarmos quão grande é a nossa
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fraqueza, quão variados são os obstáculos que nos
impedem de todos os lados e quão graves são os
assaltos de Satanás. Assim, a não ser que o poder
de Deus nos socorra em alto grau, a fé jamais
alcançaria a sua altura final.” De fato, irmãos, não
podemos confiar em nossos braços minguados
quando se trata das coisas espirituais. Nosso
coração é um mistério para nós mesmos. E nesta
casa com tantos cômodos obscuros e
desconhecidos, ainda habita o pecado. Somente o
poder de Deus pode nos redimir e nos conduzir em
segurança à sua presença. Em outra passagem,
outro apóstolo afirma que “pelo poder de Deus sois
guardados, mediante a fé, para a salvação que está
preparada para se revelar no último tempo”
(1 Pe.1.5).
No último verso, Paulo traz à lembrança de nossos
irmãos tessalonicenses a razão última da vida e da
salvação deles, “para que o nome de nosso Senhor
Jesus seja glorificado em vós”(v.12). O apóstolo já
havia exposto essa verdade valendo-se de palavras
distintas mas não menos impressionantes quando
afirmou que Cristo virá “para ser glorificado nos seus
santos e para ser admirado em todos os que tiverem
crido” (v.10). A ideia nos termos utilizados na língua
original nestes dois versos é que Cristo não será
glorificado “através de” ou “entre” aqueles que
creram, mas “nos” que creram. Quando o poder de
Deus enfim nos conduzir ao pleno cumprimento da
redenção, quando Sua obra em nós atingir seu
objetivo final, a glorificação dos crentes se tornará a
glorificação de Cristo! Ele será “admirado em todos
os que tiverem crido”. Ele será glorificado em nós e
nós nele (v.12).
Queridos irmãos, em um passo tão pequeno das
Escrituras, em poucas palavras, verdades tão
profundas e maravilhosas brilham diante de nossos
olhos e iluminam nossa mente tão frágil. Como
homens, estamos sempre sujeitos a perder de vista o
bem maior, limitados os nossos sentidos que são às
realidades que se apresentam ao nosso redor. Foi

assim que muitos viram os sinais efetuados pelo
Salvador mas não enxergaram a realidade apontada
por eles. Nestes versos, hoje somos convidados a
meditar na razão de nossa existência e
principalmente, na razão de nossa fé, Cristo. Que em
nossa jornada terrena, ao sermos conduzidos pelo
poder de Deus, possamos sempre encontrar gozo
profundo e doce paz na expectativa da glória de
Deus e do seu Filho Jesus Cristo!
Durante esses últimos meses, muitas coisas
aconteceram. Recebemos em nossa casa o irmão
(****) e sua esposa, (****). Estamos apoiando este
casal no seminário em (****). Ao se formar em Maio
do ano que vem, eles virão trabalhar na plantação de
uma igreja em nossa região. Este foi um dos motivos
para terem vindo passar alguns dias conosco. Nosso
objetivo é continuar apoiando estes irmãos através
do Projeto Índia. O irmão (****) veio de uma família
hindu, e se converteu pela pregação de um médico
cristão que o atendeu. Após sua conversão, foi
expulso de casa pelo seu pai por não mais prestar
culto aos deuses do hinduísmo. O pai de (****) se
tornou cristão no final do ano passado e veio a
falecer no início deste ano. Segundo (****), seu pai se
interessou mais pelo cristianismo ao saber que ele
iria se tornar pastor estudando no seminário e que
alguém estava apoiando seus estudos. Lamentamos
com (****) a perda de seu pai mas ficamos felizes ao
saber de sua conversão.
Iniciamos o apoio formal a mais um futuro pastor. O
irmão (****) iniciou seus estudos no seminário este
ano. Ele também pretende trabalhar na plantação de
igrejas em nossa região. Hoje, o Projeto Índia está
apoiando em orações e financeiramente dois
seminaristas e um pastor.
Como os irmãos já sabem, nosso projeto caminha
sobre duas pernas: educação teológica e plantação
de igrejas. Nosso objetivo é que Cristo seja
glorificado através da pregação fiel do evangelho por
pessoas verdadeiramente compromissadas com ele.
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Nesse sentido, eu e o (****) estivemos visitando a
cidade de (****) onde nos foi oferecida uma casa para
iniciarmos um Instituto Bíblico. Essa casa estava
sendo utilizada como um centro de treinamento
dirigido por um casal muito amigo nosso. Entretanto,
ela não está mais sendo utilizada com aquele
propósito e nos foi oferecida. Temos orado para que
em fevereiro de 2016 possamos iniciar este Instituto.
Em julho tivemos uma reunião com 18 pastores
interessados em conhecer a Teologia Reformada. O
(****) apresentou-lhes a proposta do Instituto Bíblico
e ela foi muito bem recebida. Por favor orem conosco
nesse sentido.
Além dessas portas, outra está se abrindo em (****).
Um evangelista se prontificou a trabalhar naquela
cidade. Ainda é cedo mas estamos orando por essa
oportunidade.
Estou enviando, em anexo, algumas fotos dos
trabalhos realizados durante estes últimos meses.
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Pedimos que continuem orando conosco e por nós.
Temos passado por diversas situações que tendem a
tirar a nossa paz, mas Deus tem ouvido as vossas
orações e nos guardado. Agradecemos pelo apoio e
pela parceria conosco. Que Deus continue os
abençoando ricamente segundo a sua graça em
Cristo Jesus.
Sinceramente n’Ele,
Rev. M A, esposa e filhos.

Caso deseje nos contatar, utilize uma das formas
indicadas acima. Pedimos que por motivo de segurança,
palavras como: missões, missionário, pastor, reverendo,
igreja, etc., sejam evitadas. Caso deseje conhecer
melhor o Projeto Índia por favor nos informe por email
que lhe enviaremos uma cópia em formato PDF. Caso
deseje não mais receber esse informativo por favor nos
informe para que possamos removê-lo de nossa lista de
contatos.
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO
Iniciando os primeiros estudos da peça
orçamentária de nossa Igreja para o ano 2016, a
Comissão de Orçamento se reuniu nesta semana
passada.
Pedimos a todos o membros de nossa Igreja que
estejam orando em favor destes estudos
preliminares e os desafios que temos diante de
nós.
Devemos dar graças a Deus pelas vitórias
alcançadas até aqui, neste ano, e orar para que
possamos superar os alvos propostos, mantendo
toda a imensa obra que nossa Igreja realiza aqui
em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo.

20/09
Flávia Cunha Campolina Bissaco
Paulo Penido Neto
Silvio Renato Oliveira
Taissa Melo Cardoso
21/09
Marcos Egg Freire
22/09
Estela Dalva Borja Bessa
Mariza Menezes de Paiva Ferreira

CORAIS PREPARANDO-SE PARA O NATAL
Os corais de nossa Igreja já se preparam para as
apresentações especiais de fim de ano.
Boa oportunidade para você ser parte de um dos
conjuntos corais de nossa Igreja. Já pensou nisto?

23/09
Henrique Dias Lopes
Ivan Barbosa Câmara
Marilia Pitta Costa de Souza Maciel
Sophia de Moraes Gomide Ersinzon
Valter Sampaio
24/09
Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage
Neila Suely Campos Barbosa Câmara -

Retiro Espiritual
dos Casais
Hotel Canto da Seriema
26 a 28 de novembro
RESERVE O SEU LUGAR
Informações com o Presb. Erdmam
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26/09
Eufrásia Heringer Silva
Isabela Lourenço de Souza Fleming
Lílian Rute Bergamo
Maria Helena Bernardes

