1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 24 DE FEVEREIRO DE 2019

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

MENSAGEM PASTORAL

O DESENVOLVIMENTO DA SALVAÇÃO
“Assim, pois, amados meus, como
sempre obedecestes, não só na minha
presença, porém, muito mais agora, na
minha ausência, desenvolvei a vossa
salvação com temor e tremor” (Filipenses,
cap. 2, verso 12).
No trecho citado da Carta aos Filipenses,
o Apóstolo Paulo nos fala sobre temor
como uma virtude necessária no
desenvolvimento de nossa salvação,
usando o termo para referir-se à
reverência ou espanto. Ambas as
palavras (reverência e espanto), são
apropriadas para nos falar que devemos
desenvolver a salvação que nos foi dada
graciosamente por Deus com reverência,
pois o fazemos diante da presença de
Deus, como num ato de adoração ao
Altíssimo. Também desenvolvemos essa
grandiosa salvação com espanto, pois
estamos cheios de assombro diante da
grandeza do nosso Deus, que nos
concedeu tão gloriosa salvação.
Por sabermos que merecíamos com
justiça os mais terríveis julgamentos e
punições de Deus pelos nossos pecados,
nos colocamos diante dele com
reverência e espanto e ficamos
maravilhados que Ele, por pura graça e
misericórdia e sem qualquer mérito da
nossa parte, nos fez objetos de seu amor
e nos deu Cristo, seu próprio Filho, a fim
de nos tornar seu povo.
À medida que ponderamos sobre as
bênçãos que nos foram dadas, por causa
de seu amor, tal reverência e espanto
aumentam e até mesmo os crentes do
passado, quando confrontados com a
santidade de Deus, sentiram certo terror.
Um exemplo dessa verdade é a
2

passagem de Isaías, no capítulo 6, verso
5, onde, diante da santidade de Deus, o
profeta exclamou: “Ai de mim, estou
perdido, pois sou um homem de lábios
impuros e habito no meio de um povo de
impuros lábios, e os meus olhos viram o
Rei, o SENHOR dos Exércitos!”. Tal terror
se manifestou no Profeta apropriadamente em reverência e espanto, pois se
perdermos o temor de Deus é sinal de que
não o conhecemos. A Santidade de Deus
deve provocar temor em nós.
Pedro teve este sentimento de temor no
chamado episódio da pesca maravilhosa,
no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5.
Após passar a noite sem pescar nada,
Jesus ordenou a ele que novamente
lançasse as redes ao mar. Após relutar,
Pedro assim o fez e, ao ver o resultado, as
redes cheias, teve medo da presença de
Jesus, tamanha a demonstração da
grandiosidade do SENHOR naquele
momento. Igual temor sobreveio aos
discípulos por ocasião da tempestade na
travessia do mar da Galileia, ao ver Jesus
acalmar o mar (Evangelho de Marcos,
cap. 4, versos 35 a 41).
O temor é, portanto, ter tanto receio de
ofender a Deus com nossos pecados,
tendo Ele feito tanto em nosso favor, que
somos cuidadosos em obedecê-lo em
tudo o que fazemos. Eis porque “o temor
do SENHOR é o princípio da sabedoria”.
Que o SENHOR aumente em nós o temor
dele, e assim haveremos de viver fugindo
do pecado e buscando a santificação sem
a qual ninguém verá o SENHOR (Carta
aos Hebreus, cap. 12, verso 14)
Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Disse, pois, Jesus aos judeus que
haviam crido nele: Se vós
permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus
discípulos”.
(Evangelho segundo João, cap. 8,
verso 31)
Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento
Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba
Reunião Executiva
Início na Reunião de Oração,
conforme informações acima.
Contamos com a presença das
Relatoras e da Diretoria para
definirmos assuntos pertinentes à
SAF.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes,
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, Luiz
Neto, Marcos Egg e Saul Nogueira
Segunda-feira: Thiago Bryan
Quinta-feira: Carlos Galvão
Sexta-feira: Cláudio Murilo
Sábado: Hildemar Neto e João
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA
ACAMPAMENTO DA UMP - 2019
Durante o feriado de carnaval, no
período de 01 a 06 de março, ocorrerá
o Acampamento da União da
Mocidade Presbiteriana (UMP) de
nossa igreja. O Preletor do encontro
será o Rev. Danillo Scarpelli da Iglesia
Presbiteriana Cristo mi Pastor do
Chile. Também teremos a participação
especial do Projeto Sola.
As inscrições podem ser feitas através
do link: bit.ly/UMP2019forms
Valor: R$270,00
Contato: Presidente da UMP, Helen
Cunha (98460-8764) ou com o
Tesoureiro Ivan Câmara
(98367-1333)
ESCOLA DOMINICAL
ANO LETIVO 2019

CURSO DE NOIVOS
1º SEMESTRE - 2019
Data: 22 e 23/03
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 22/03 – 19h30min às
21h30min
Sábado, 23/03 – 9h às 12h, 13h às 15h

Iniciou-se no primeiro domingo de
fevereiro o Ano Letivo da nossa Escola
Dominical, quando as Classes
voltaram a ser divididas em faixas
etárias com seus respectivos
conteúdos programáticos.
Compareça pontualmente à sua Sala
de Aula e desfrute de todo o conteúdo
oferecido ao longo do ano para você.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel. 3451-4430
Equipe 2
Rizza R. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436-5405
Próximo domingo:
Equipe 2
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074
Abaixo, foto da visita de nossa Escola
Dominical Itinerante à nossa irmã D.
Silvia de Assis Lopes, mãe da Raquel,
sogra do Eraldo.
Louvamos a Deus pela vida de nossa
irmã bem como pela nossa Escola
Itinerante que tem sido uma grande
bênção na vida de tantos irmãos
impossibilitados de estar conosco no
Templo.
A Deus toda Honra e Glória.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
07 A 10 DE MARÇO
Reserve a data em sua agenda.
Está chegando a Conferência
Missionária da nossa Igreja neste ano
de 2019. Ocorrerá entre os dias 7 e 10
de março, começando na quinta-feira
às 19h30min, prosseguindo na Sexta
Jovem “Especial de Missões”, 20h e
continuando no sábado às
19h30min.No domingo teremos
Classe Única na Escola Dominical, às
9h. A Conferência será tema dos
sermões dos Cultos daquele domingo,
encerrando-se no Culto Vespertino.
O Preletor convidado é Pastor
Presbiteriano com formação em
biologia, teologia e antropologia e
vasta experiência em missões
transculturais, com concentração
entre povos tradicionais da Amazônia.
Quais os desafios à comunicação
transcultural do Evangelho com
sensibilidade à cultura nativa?
Qual a relevância e necessidade de
uma boa formação para o obreiro
transcultural?
De que forma a Igreja brasileira pode e
deve se envolver com o trabalho
missionário de povos minoritários?
Quais os principais desafios do
trabalho missionário com um povo
ágrafo e de pouco contato com a
sociedade e cultura hegemônicas no
próprio país?
Estas e outras perguntas serão
abordadas em nossa Conferência
Missionária deste ano. Ore por isso,
divulgue, participe e disponha-se à
colaboração neste fascinante desafio.
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FILHOS DO PACTO – PREPARE SEU FILHO PARA SE TORNAR MEMBRO
DA IGREJA
O Curso Filhos do Pacto, que visa o preparo de nossos filhos para a Pública
Profissão de Fé, é um passo importantíssimo na caminhada cristã das famílias
da Igreja, quando através de uma conversação santa, os pais instruem os filhos
na caminhada da Fé. Temos presenciado várias Profissões de Fé de nossas
crianças e juvenis. Nossa Igreja tem procurado conscientizar os pais de que eles
são os agentes primários na educação de seus filhos e também no preparo deles
para este momento solene e único.
Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos, preparando-os para tão importante
passo da vida cristã. Procurem o Rev. Edson, Pastor da Igreja, que lhes
entregará o material do Curso e dará as informações a respeito. A orientação dos
seus filhos para a Pública Profissão de Fé não depende de erudição teológica,
mas do temor e reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle provém a
verdadeira capacitação. Não deixem de aproveitar esta oportunidade de benção
para toda a família.

CLASSE DE CATECÚMENOS - PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO
DA IGREJA
Temos um convite para você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se
tornar membro comungante dela. Convidamos você a frequentar a Classe de
Catecúmenos, onde você será instruído para a Pública Profissão de Fé. Não é
necessária inscrição prévia. Basta dirigir-se à Classe, no terceiro andar, Sala 301,
e você será matriculado. Caso tenha alguma dúvida a respeito do assunto,
procure os Presbíteros Rubem ou Valério.

UPA – ACAMPADENTRO
No período de 02 a 05/03 teremos mais um Acampadentro, cujo tema será "Ao
Mestre sejamos fiéis". Vamos aproveitar o feriado para nos aproximar de Deus e
dos nossos irmãos. O encontro acontece na casa do Presidente da União
Presbiteriana de Adolescentes (UPA), Mateus Falcão. As inscrições estão
abertas até o dia 28/02.
Procure o Rev. Élcio ou a Diretoria da UPA e não perca a oportunidade de
desfrutar momentos de intensa comunhão com Deus e com os irmãos.
Inscreva-se!
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ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - DONS ESPIRITUAIS
Às quintas-feiras, das 19h30min às 20h30min,
temos estudado a abordagem bíblica dos dons
espirituais.
O que são estes dons? Como reconhecê-los?
Como eles atuam nos crentes? Qual a importância
da colaboração das suas respectivas ações para a
edificação da Igreja e a consolidação do Reino de
Deus?
Venha participar dos nossos estudos.
Sua colaboração é bem-vinda.
Nestes encontros procuramos responder às
dúvidas e inquietações dos irmãos. Junte-se a nós para crescermos nesse tema
vital na vida da Igreja do Senhor.

AGENDA NOS FERIADOS DE CARNAVAL
Queridos irmãos, informamos que a Escola Dominical e os Cultos Matutino e
Vespertino do próximo domingo, 03/03, não sofrerão alterações.
Não haverá a Reunião de Oração no Templo, na segunda-feira, 04/03.
Pedimos aos irmãos que fiquem atentos às orientações das autoridades
competentes quanto ao trânsito para que consigam chegar ao Templo no próximo
domingo, não obstante a dificuldade de tráfego que certamente ocorrerá devido à
aglomeração dos blocos carnavalescos ao derredor de nossa Igreja.
Oremos para que Deus tenha misericórdia de nosso País, para que ele seja
reconhecido pelo temor ao SENHOR, afinal, diz-nos a Santa Palavra: “Feliz a
nação cujo Deus é o SENHOR e o povo que ele escolheu para sua herança”
(Salmo 33, verso 12)
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ANIVERSARIANTES

24/02
Ruth Brigagão do Nascimento Pereira
25/02
Alice Grossi Pena
Estêvão César de Melo Santos
Lucas Pitta Maciel
Rodrigo Cabaleiro Cortizo Freire
Simone Carvalho Quadros Rosa
Thais Helena Martins Rocha Eller Miranda
26/02
Murielle Bastos Matos Eller
27/02
Ana Luisa Peixoto Silva
Ana Teresa Silva Furtado
Juliana Picorelle da Cruz
Mateus Randolpho Costa Galvão
28/02
Ana Clara Rodrigues Santos
Jandira Ferreira Lima
Luis Antonio Castro de Souza
Mirtes das Graças Alves Sampaio
Patrícia Torres Gandini Bomfá
Sérgio Correia Brasil
01/03
Graziela Aparecida Silva Soares Carvalho
Marta Lemos Barbosa
02/03
Arthur Traverso Bitencourt
Denise Chaves Werner Lanza Campolina
Sérgio Pinto Júnior
Verônica Ferreira Cury
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro –
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor
Auxiliar
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Sem. David Freitas – 2º ano no
Seminário / Crianças, Juvenis e
Adolescentes da Igreja
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no
Seminário / Congregação Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
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
Agende-se e venha participar conosco!
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VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça – Parceria
IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às
19h30min
Congregação Belém – Parceria IP
Itatiaia
Rua Real Madrid 162 – Bairro São
Salvador
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 19h
Congregação Redenção – Parceria
Nossa Missão e IP Vespasiano
Bairro Providência – Rua Américo
Martins da Costa, 180 - Providencia
Plantação de Igreja – Cidade de Pará
de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões
Nacionais - JMN
Plantação de Igreja – Cidade de Bom
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais JMN

CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

