1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 02 DE ABRIL DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
A ORAÇÃO NO COMBATE À ANSIEDADE - Filipenses 4.6-9

Na vida contemporânea, temos experimentado
tanto os benefícios da alta tecnologia, como a
comunicação instantânea via internet e o
telefone celular, como temos enfrentado
grandes dificuldades, como a alta
competitividade e a necessidade de intensa
adaptação a um mundo que muda rapidamente
e produz um volume crescente de informações.
Tal dinâmica tem exercido uma forte pressão
sobre a alma humana e revelado um aumento
do número de doenças depressivas e
distúrbios de ansiedade em geral.
A atmosfera vitoriosa que costuma banhar os
ambientes evangélicos acaba por oferecer
pouco espaço para a sincera demonstração de
fraqueza, debilidade, dúvida ou dificuldades de
ordem espiritual ou moral. Contudo, o coração
humano não respeita protocolos religiosos e se
mostra ineficaz em responder a palavras de
ordem de vitória triunfalista da fé; quando o
coração chora, o seu dono sente a dor; quando
a ansiedade com os problemas da vida se
instala, libertar-se dela parece mais difícil a
cada dia; e como a fé professada parece não
estar ajudando, o crente tende a aprofundar-se
ainda mais na sua crise, adicionando culpa e
vergonha ao estado de ansiedade da sua alma,
sem ter coragem e sem saber com quem contar
no dia mal.
Quando o cristão sente que a sua fé está sendo
ineficaz diante dos seus problemas, a sua
esperança diminui diante das suas
dificuldades, o seu amor para com Deus e o
próximo esfria no meio de tantas lutas e as suas
orações tornam-se frias e vazias, como
palavras lançadas ao ar sem aparentemente
haver quem as esteja ouvindo, assemelhandose mais a um exercício de meditação ou a uma
conversa consigo mesmo, ao invés de uma
vívida conversa com o todo-poderoso. Pois
bem, quando a prece se torna um lamento
lúgubre, não removendo em nada o desânimo,
é mais do que chegada a hora do cristão reagir
de maneira bíblica a este estado de alma triste
e debilitante de fé. Para tanto, algumas
orientações podem ser encontradas nas
palavras do apóstolo Paulo aos filipenses sobre
o devido enfrentamento cristão da ansiedade.
Ao considerarmos as palavras bíblicas acima
descritas, percebemos instruções divinas que
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demandam de nós um novo olhar e uma nova
postura em nossa prática da oração, pois
quando as preocupações da nossa vida se
agigantam diante dos nossos olhos, a nossa fé
esfria, o nosso ânimo se esvai, o nosso fervor
nos abandona, a nossa visão da glória de Deus
se nubla, a vida faz pouco sentido e a nossa
religião parece ter e nos oferecer pouco vigor. O
primeiro impacto desta cadeia destrutiva é
percebida na nossa prática de oração; e é
precisamente neste campo que nós
precisamos recuperar o terreno perdido para a
desesperança, resgatando inicialmente a
prática da sinceridade em nossas preces
individuais.
Orar nos ajuda a colocar o foco no que é maior
do que o que nos aflige, pois a vida deve ser
percebida sob o poderoso e gracioso governo
de Deus. Assim, a prática da oração sincera
(quando nos colocamos pela fé diante do
Eterno, em Cristo) nos auxilia a corrigir o desvio
em nosso coração rumo à distorção
desproporcional que as dificuldades geram em
nosso interior, as quais vão se tornando
depressivamente ameaçadoras à nossa devida
percepção da realidade maior – que a nossa fé
vacilante às vezes perde de vista – Deus, o seu
poder e a sua boa vontade final em todas as
coisas.
De fato, facilmente desconsideramos – o que
na prática é uma revelação da nossa ocultada
fragilidade de confiança em – a verdade de que
o Senhor, em sua infinita graça, bondade,
sabedoria e poder, governa o universo e cada
aspecto da realidade (o que inclui a nossa frágil
existência em todos os seus aspectos).
Contudo, o Eterno tudo usa e comanda,
inclusive as nossas aflições, para nos moldar à
imagem do nosso Redentor, o qual é "homem
de dores e que sabe o que é padecer" e que,
portanto, tem profundo poder e empatia para
n o s a t e n d e r, e s t a n d o a i n t e r c e d e r
constantemente pela Sua Igreja.
Apresentemos, sincera, ampla, insistente e
profundamente, as nossas súplicas ao Pai, em
oração; ore sozinho, mas também ore com
outras pessoas, pois somos o Corpo de Cristo e
não é saudável viver em isolamento; isto é
insuficiente e antinatural. Ore por si, mas peça
também pelos outros; enxergar e apresentar a

Deus as necessidades de outras pessoas nos
ajudam a libertarmo-nos da escravidão do
egoísmo e alivia a alma do jugo do ego
insaciável de atenção e reparações.
Precisamos dirigir o foco da nossa oração de
nós mesmos para aquele que nos ouve.
Quando você passar por aflições que não lhe
dão paz, além de apresentar as suas petições,
queixas e dores a Deus; confesse as suas
fraquezas, dúvidas e incertezas, peça e receba
pela fé o perdão em Cristo; mas também,
pense, anote e leia em oração ao Senhor, os
seus motivos de gratidão; cante louvores pelos
atos graciosos do Senhor e adore-o pelas suas
sublimes qualidades, pois ele continua sendo
Deus e digno de receber a glória e a adoração,
apesar da debilidade da nossa fé nele.
Assim, a sua saúde emocional vai-se
completando à medida que você crescer no
exercício desta diversidade na prática da
oração e isto como fruto enxergar-se tão
imerecedor e dependente da graça divina
quanto o seu próximo também o é.
O exercício da oração deve vir seguido da
disposição de buscar com as suas ações a
construção de uma realidade saudável de
acolhimento, perdão, justiça, santidade, retidão
e misericórdia, assim como temos recebido e

percebido tais graças do nosso Pai celestial. A
nossa mente precisa mudar o foco dos
problemas à realidade conforme apresentada
pelo Evangelho, pois a percepção do mundo à
parte de Deus é distorcida e desfocada, mas
em Cristo, a pior das circunstâncias pode ser
encarada simultaneamente com realismo e
expectativas esperançosas, pois o Evangelho
rega a presente circunstância com a devida
perspectiva da eternidade e, assim, tem o
poder de redimir o caos que nos assombra ao
nos apontar as vias de redenção reais que
Deus nos dá em Cristo.
Na busca da realização harmônica da oração
com a ação, na confiança e dependência da
graça divina, passamos a pavimentar o
caminho através do qual virá oportunamente ao
nosso encontro uma paz inexplicável, posto
que as claras percepções das nossas
insuficiências frente ao horror da vida são
balanceadas pela visão da total suficiência do
Redentor da vida, aquele que venceu a morte e
o pecado com a sua vida, com a sua morte e
com a sua ressurreição. Desta forma, termino
este artigo com um convite a que nos juntemos
a outros cristãos para desfrutarmos da
assistência do Pai reservada aos que
humildemente procuram a graça da sua
gloriosa presença na comunhão da Igreja.
Rev. Raimundo Monteiro Montenegro Neto

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei
no Deus da minha salvação; o meu Deus me
ouvirá." Miquéias 7.7
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 04/04 às 8h30min e !4h30min.
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Miriam Gherardi
Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 05/04 no salão João Calvino
Esperamos todas as sócias para mais um
encontro agradável na presença do nosso
Senhor Jesus.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram e Zuelton
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Eder Freitas
Sábado: Fernando Horácio e Jessé Oliveira
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

REINÍCIO DAS OBRAS – PARTICIPE
OFERTANDO!

Hoje:
Equipe 1:
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064
Equipe 2:
Valter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321-6731
Próximo domingo:
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223-7227

CERIMÔNIA DE DESPEDIDA DO
DES. PB. JOSÉ DO CARMO DO TJMG
Na última terça-feira, dia 28/03, em sessão
solene no Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, nosso irmão, Pb. José do
Carmo se despediu daquela casa de Justiça
em virtude de sua aposentadoria em janeiro do
corrente ano. Os pastores de nossa Igreja bem
como outros queridos irmãos estiveram na
sessão levando nosso abraço fraterno ao Pb.
José do Carmo que agradece a Igreja pelas
orações, em especial, em favor de sua nova
jornada, agora como professor do Mackenzie
em São Paulo. Que Deus abençoe nosso
querido irmão em sua nova caminhada.

Estamos em plena obra de reforma do
banheiro masculino, e dando continuidade à
reforma do salão João Calvino.
Ainda não dispomos de todos os recursos
financeiros para estas obras, portanto, os
irmãos que desejarem poderão dedicar a sua
oferta especial para este fim, bastando
identificar no envelope "Oferta para as
reformas".
Oremos e participemos!

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca o Conselho para se
reunir na próxima terça-feira, dia 04/04, às
19h30min.
Esperamos por todos os membros do
Conselho para esta reunião e contamos com
as orações da Igreja.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!
Utilize os minutos que antecedem a Escola Dominical
e os cultos para se preparar em oração, para então, no
momento destas atividades espirituais, dedicar-se a
Deus tendo já se preparado antecipadamente de
maneira conveniente.
Lembrem-se: Pontualidade também é serviço a Deus!
Escola Dominical – 9h. Culto Matutino – 10h20min.
Culto Vespertino 19h.
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NOTAS DE FALECIMENTOS

VEM AÍ O 43º ENCONTRO DA FAMÍLIA
NO ACAMPAMENTO EBENÉZER!

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente nas tribulações". Sl 46.1
Faleceu no último dia 23/03 o Sr. Vicente de
Paulo Gomide, aos 89 anos, esposo de
nossa querida irmã, D. Leir Gomide. Nossa
irmã D. Leir como uma crente fiel, cuidou de
seu esposo Vicente com muito amor e
carinho em seu período de enfermidade.
Estamos certos de que o seu testemunho
serviu para conduzir seu esposo aos pés da
Cruz como ouvimos de seu testemunho.
Esteve representando nossa Igreja e
conduzindo o culto fúnebre, nossos pastores
Rev. Edson e Rev. Rogério.
Faleceu no último dia 28/03, nossa irmã
Neuza Dias Duarte, aos 84 anos. D. Neuza
morava no bairro Planalto e recebeu também
assistência da Igreja Presbiteriana daquele
bairro. Seu corpo foi sepultado no Cemitério
do Bonfim. Esteve representando nossa
Igreja e levando um abraço fraterno à
família, o Rev. Rogério Bussinger.
Às famílias enlutadas, expressamos os
nossos mais sinceros sentimentos, rogando
ao Senhor doador e mantenedor da vida, que
console seus corações.

43 ANOS DE BÊNÇÃOS, 1974 – 2017
• 1º de maio é o seu dia!
• Louvor e Adoração
• Toda a família da fé reunida!
• Recreação / Esporte / Hora de lazer e
comunhão!
• Salgados, doces e frutas para você....
• Churrasco irresistível...
Oh! Como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos, Sl 133.1

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER – LITURGIA DOS CULTOS

O Breve Catecismo de Westminster foi formulado no século XVII, por teólogos da Inglaterra e da
Escócia, na famosa Assembleia de Westminster. Contendo 107 perguntas e respostas, é
considerado uma obra-prima teológica por sua estrutura harmoniosa, instrução condensada e
abrangente, e expressão lúcida e vigorosa das doutrinas da Santa Palavra.
Ao lado da Confissão de Fé de Westminster e do Catecismo Maior de Westminster, ele compõe os
símbolos de fé de nossa Igreja e da maioria das igrejas reformadas ao derredor do mundo.
Devido à sua importância e grande utilidade para a vida cristã, estaremos a partir deste domingo
inserindo suas perguntas e respostas na liturgia dos cultos, para que, de maneira didática
recordemos as verdades essenciais contidas neste valioso catecismo.
Nosso desejo é que nesse ano, ao celebrarmos os 500 anos da Reforma Protestante do séc. XVI
estas verdades sejam evidenciadas através desta obra que influenciou positivamente o coração de
milhares de cristãos no decorrer da história da Igreja de Cristo.
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SÍMBOLO ARTE & FÉ
A Igreja do Senhor, desde os tempos apostólicos, identificou-se por meio de símbolos que apontam
para um rico conteúdo teológico. Era uma poderosa forma que a Igreja revelava suas convicções e
ao mesmo tempo velava-se em tempos de perseguição. Alguns destes símbolos fazem parte do
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. Neste espaço, apresentaremos estes símbolos e a
verdade relacionada para a qual, eles apontam.
REDENÇÃO
O Deus vivo e verdadeiro, eterno, imortal e triúno, enviou o Seu
Filho Jesus Cristo, para prover grande Redenção, permanecendo
justo e justificador. O fato é: como Deus poderia justificar aos
injustos, pecadores, aqueles que infringiram a sua justa lei? Se
Deus é justo teria Ele que punir os injustos. Se Ele justifica injustos
não seria justo. Contudo, na cruz, Deus puniu o pecado
reivindicando Sua justiça e ao mesmo tempo justificando o
pecador, perdoando sem ser conivente, pois é Jesus Cristo a
nossa redenção. Nele está a justiça dos injustos, a tal ponto que
aqueles que estão em Cristo são nova criatura.

UCP e UPJ
Nossa programação de domingo passado foi um
sucesso! Louvamos a Deus pelas bênçãos
derramadas sobre nossa UCP/UPJ. Agradecemos
aos pais que enviaram seus filhos e a nossa irmã
Denise pela dedicação na condução deste
importante trabalho. Agradecemos também aos
orientadores sempre presentes. Que o SENHOR
continue nos revestindo de poder e graça. Logo,
logo anunciaremos a próxima programação.

UPH – União Presbiteriana de Homens
Atenção Homens Presbiterianos, chegou a hora! Convocamos todos os homens presbiterianos para
o "Café com Oração", que será realizado em nosso salão social, neste domingo, dia 02, às 8h.
Participe conosco!

UMP-UPA - Sexta Jovem
Um tempo especial e dinâmico para louvarmos a Deus, estudarmos a sua santa Palavra e
desfrutarmos de um momento de comunhão entre os jovens. Este tempo é a Sexta Jovem.
Você que é jovem ou adolescente, compareça; venha aproveitar momentos de crescimento espiritual
e adoração a Deus aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Vamos restaurar o horário
original das nossas programações. Neste mês de abril vamos iniciar a Sexta Jovem às 19h45min,
com bate-papo, ensaio musical e confraternização; e às 20h, iniciaremos o momento devocional.
CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA 19H30MIN
Um encontro com Deus e a sua Palavra no meio da semana! Sim, é assim que você é convidado
para participar dos Cultos Doutrinários da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Nas
próximas quintas-feiras, venha desfrutar de um tempo de comunhão com Deus e estudo sobre a
"revelação de Deus" a nós, sempre das 19h30min às 20h30min.
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SÉRIE CARTA AOS ROMANOS

Esta impressionante epístola nos apresenta de forma progressiva, a compreensão que o apóstolo
Paulo tem da expressão de Habacuque 2.4: "O justo viverá pela sua fé".
Apresentando de outra forma esta expressão-chave, Paulo nos ensina que: "aquele que pela fé é
justificado, terá vida eterna". "Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus".
A carta como um todo, pode ser dividida em duas partes: uma parte doutrinária (capítulos 1 a 11) e
outra, prática (capítulos 12 a 16). Dentro da parte doutrinária, Paulo desenvolve de forma
contundente seu tema introdutório, deixando para a parte prática recomendações à santidade.
O estudo desta carta nos leva à maturidade cristã e ao entendimento do verdadeiro evangelho que
começa por entender a nossa condição de pecadores diante de Deus.
Neste domingo, 02/04, iniciaremos o estudo do capítulo 3. Oremos para que a Palavra de Deus
realize os seus benditos propósitos em nosso meio.
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para
ser Pastor Auxiliar)
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

ANIVERSARIANTES
02/04
Delmi de Fátima Ribeiro Perilo
Neide Alves Ferreira

03/04
Corine Salgado Andrich de Freitas Santos
Lavínia Salgado Andrich de Freitas Santos
Lina Silva Rodrigues Rosa

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração.
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quinta-feira: 8h - Reunião de oração no salão
João Calvino
19h30min - Estudo Bíblico Doutrinário.
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.
Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Paola Laguardia Zorzin

04/04
Alessandra Bueno Dias

05/04
Daniel Pinto Monteiro de Oliveira
Gláucia Martins Rocha
Helena Matilde Emma Jordão

06/04
Edith Medeiros de Oliveira
Eunice Fernandes Oliveira
Nilcemar Rickli
Rafael Campos Penido Werner

Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min
Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min
Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).
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Simone Wagner Protzner

07/04
Cristina Grossi de Morais
Edilene Pereira Santos
Matheus Rafael Souza Bussinger

08/04
Eny Augusta V. de Oliveira

