1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 20 DE AGOSTO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
UM OLHAR PARA OS NOSSOS FUNDAMENTOS!

A Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte completa
nesta semana, mais
precisamente no próximo
sábado, 26/08, 105 anos de
existência! Somos herdeiros
da Reforma Protestante do
Século XVI. Enquanto Martinho Lutero, usado
por Deus, enfrentou o poder das autoridades
militares, civis e especialmente eclesiásticas
da Igreja de Roma, em solo alemão, João
Calvino travou a mesma luta na França e na
Suíça.Como Igreja Presbiteriana,
teologicamente falando, somos uma Igreja
Calvinista. Do ponto de vista eclesiológico
incluindo o governo, somos herdeiros do
pensamento de John Knox – considerado o pai
do presbiterianismo. A doutrina de nossa Igreja,
fundamentada nas Escrituras, pode ser
resumida nos cinco pontos do Calvinismo,
chamados de “Os Cinco Solas” da reforma, a
saber:

3. SOLA GRATIA – Somente a Graça!
A Confiança desmerecida na capacidade
humana é um produto da natureza humana
decaída. Esta falsa confiança enche hoje o
mundo evangélico, desde o evangelho da
autoestima, até o evangelho da saúde e da
prosperidade. Muitos transformaram o
evangelho num produto vendável e os
pecadores em consumidores. Isso ofusca a
doutrina da justificação. A graça de Deus em
Cristo não só é necessária, como é a única
causa eficaz da salvação. A obra sobrenatural
do Espírito Santo é que nos leva a Cristo,
soltando-nos de nossa servidão ao pecado e
erguendo-nos da morte espiritual à vida
espiritual. Negamos que a salvação seja em
qualquer sentido obra humana. Os métodos,
técnicas ou estratégias humanas, por si só, não
podem realizar essa transformação. A fé não é
produzida pela nossa natureza nãoregenerada. Pela graça sois salvos (mediante a
fé) e isso não vem de vós é dom de Deus, Ef 2.8.

1. SOLA SCRIPTURA - Somente a Escritura!
Só a Escritura é a regra inerrante da vida da
Igreja. Ela é a nossa única regra de fé e prática.
A Escritura deve nos levar além de nossas
necessidades percebidas, para nossas
necessidades reais, e libertar-nos do hábito de
nos enxergar por meio das imagens sedutoras,
clichês, promessas e prioridades da cultura
massificada. É só à luz da verdade de Deus que
nos conhecemos e nos entendemos
corretamente e abrimos os olhos para a
provisão de Deus para a nossa sociedade. A
Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e
pregada na Igreja.

4. SOLA FIDE – Somente a Fé!
A justificação é tão somente pela graça,
somente por intermédio da fé, somente por
causa de Cristo. Este é o artigo pelo qual a
Igreja se sustenta ou cai. É um artigo muitas
vezes ignorado, distorcido, ou por vezes até
negado por líderes, estudiosos e pastores que
professam ser evangélicos. Embora a natureza
humana decaída sempre tenha recuado de
professar sua necessidade da justiça imputada
de Cristo, a modernidade alimenta as chamas
desse descontentamento com o Evangelho
bíblico. O evangelho declara o que Deus fez por
nós em Cristo. Salvos pela Graça mediante a fé
em Cristo.

2. SOLO CHRISTUS – Somente Cristo!
À medida que a fé evangélica se secularizou,
seus interesses se confundiram com os da
cultura. O resultado é uma perda de valores
absolutos, um individualismo permissivo, a
substituição do arrependimento pela
recuperação, da verdade pela intuição, da fé
pelo sentimento, da providência pelo acaso e
da esperança duradoura pela gratificação
imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do
centro da visão de muitos. Porém reiteramos
que a nossa salvação é realizada unicamente
pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua
vida sem pecado e sua expiação por si só, são
suficientes para nossa justificação e
reconciliação com o Pai.
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5. SOLI DEO GLORIA – Glória Somente a
Deus!
A salvação é de Deus e realizada por Deus, ela
é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo
sempre. Devemos viver nossa vida inteira
perante a face de Deus, sob a autoridade de
Deus, e para sua glória somente. Negamos
que, apropriadamente glorificamos a Deus, se
nosso culto for confundido com entretenimento,
se negligenciarmos ou a Lei ou o Evangelho em
nossa pregação, ou se permitirmos que o
afeiçoamento próprio, a autoestima e a
autorrealização se tornem opções alternativas
ao Evangelho. Glória somente a Deus.

Logo, como Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, Igreja centenária, desejamos
que a cada dia possamos reafirmar nossa fé
olhando sempre para os nossos fundamentos.
Continuemos firmes, inabaláveis e sempre
abundantes na obra do SENHOR, sabendo
que, no SENHOR, nosso labor não será em

vão, 1 Co 15.58. Que proclamemos em alto e
bom som, JESUS é a Razão de Nossa História.

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Declaração de Cambridge

SOCIEDADES INTERNAS

SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Ora, àquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós,” Efésios 3.20
Reunião de oração:
Terça-feira, dia 22/08 às 8h30min e
14h30min.
Deptº responsável: Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Claudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram, Zuelton
Segunda-feira: Fernando Horácio
Quinta-feira: Jessé Oliveira
Sexta-feira: Luiz Neto
Sábado: Marco Cassete, Marco Vince

Reunião departamental:
Departamento Rute dia 23/08 casa da sócia
Moreninha

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.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

GRATIDÃO - ANIVERSÁRIO DA SAF

Hoje
Equipe 1:
Célia Fonseca de Paiva
Rua Estados Unidos, 127/401 – Sion
Tel.: 3284-5906

Na última quarta-feira, 16/08, comemoramos
os 105 anos da Sociedade Auxiliadora
Feminina com profunda gratidão a Deus pelas
bênçãos que Ele tem concedido à nossa
Igreja, através desta preciosa e atuante
Sociedade Interna. Participaram da condução
do Culto, a Diretoria da SAF, seu conselheiro
Rev. Rogério e nosso querido irmão Didison,
executando belamente seus Sinos. Nosso
pastor Rev. Edson, foi o pregador e em nome
do Conselho, manifestou toda a nossa alegria
de como Igreja, termos em nosso meio,
atuando de forma tão preciosa, essa
Sociedade Feminina tão valiosa. Pregou
sobre o tema: “Um Coração Agradecido”.
Ao final do culto, a SAF homenageou D. Maria
Helena Bernardes.Foram momentos
emocionantes e de grande enlevo espiritual.
A Primeira Igreja se alegra com as nossas
queridas irmãs. Felicitamos a Diretoria da
SAF, na direção de nossa querida irmã, a
presidente Fátima, que tem realizado um
trabalho maravilhoso. Que o Eterno Deus, Pai
de Infinitas Misericórdias continue
abençoando nossas irmãs para Honra e Glória
do Senhor da Igreja.

Equipe 2:
Silvia Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201
Funcionários
Tel.: 3224-2641
Próximo domingo
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 - Sion
Tel.: 3285-2055
Equipe 2:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/802 Torre 2
Palmeiras
Tel.: 3567-9308
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CLASSE DE CATECÚMENOS!
Início de nova turma!
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.
As aulas da nova turma tiveram início no domingo passado, 13/08, no horário da Escola Dominical,
9h - sala 301 – 3º andar. Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você será
matriculado.
FILHOS DO PACTO
Louvamos a Deus por este precioso curso que visa o preparo de nossos filhos para este tão
importante passo na caminhada cristã. Nossa Igreja tem procurado conscientizar os pais de que eles
são os agentes primários na educação espiritual de seus filhos e também no preparo deles para este
momento, sendo é claro, acompanhados pela Igreja. Ainda no domingo passado testemunhamos a
pública profissão de fé da Aline Boy que foi preparada por seus pais, Pb. Marco Paiva e Raquel,
através do curso Filhos do Pacto.
Aos pais, membros da Igreja, que desejam preparar seus filhos para a pública profissão de fé,
pedimos que procurem o nosso pastor Rev. Edson, adquiram o material e tenham dele o
acompanhamento que se fizer necessário.

NOTAS DE FALECIMENTO
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 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 nossa irmã, Shirley Joyce Rush Silva, ocorrido no último dia 14/08.
Viúva do saudoso diácono de nossa Igreja Helvin Silva. D. Shirley, missionária americana, veio para
o Brasil no final da década de1950. Com seu coração na obra do SENHOR prestou relevantes
serviços à causa de Cristo. Como enfermeira e supervisora de enfermagem do Hospital Evangélico
abençoou muitas vidas com as quais teve contato.
Seu corpo foi velado na Oitava Igreja Presbiteriana onde sua família congrega, onde também
aconteceu o culto fúnebre. Esteve representando nossa Igreja nossos pastores Rev. Edson e Rev.
Rogério e também o Pb. Euler Borja, além de outros irmãos que foram abraçar a família.
Oremos em favor dos filhos Daniel e Samuel, bem como de toda a família enlutada.
Comunicamos também, o falecimento do Sr. Onofre Luiz Rangel, aos 78 anos, esposo de nossa
querida irmã, Zulmira. Sr. Onofre faleceu no último dia 14/08 sendo o seu corpo velado e sepultado
na terça-feira dia 15 no Cemitério do Bonfim. Um número expressivo de irmãos de nossa Igreja
compareceu ao velório e ao culto fúnebre demonstrando todo o nosso amor e consideração à nossa
querida irmã Zulmira. Nossos pastores Rev. Edson e Rev. Rogério conduziram o momento fúnebre
ministrando a Palavra de Deus aos corações enlutados.
A toda família de D. Zulmira, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor
doador e mantenedor da vida, o consolo de seu Santo Espírito.
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CHEGOU A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE
NOSSA PRIMEIRA IGREJA!
Depois de ampla divulgação chegamos à semana de aniversário de nossa querida Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte! Receberemos como preletor para as celebrações especiais o Rev.
Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Tome nota e participe conosco!
Próxima sexta-feira, 25 de agosto às 20h – Culto Solene - Coral
Sábado, 26 de agosto às 19h30min – Culto Solene - Coral
Domingo, 27 de agosto: Culto Matutino às 10h20min - Coral
Culto Vespertino às 19h – Grande Coral com Orquestra
Venham participar conosco! Convidem amigos e lembrem-se de
que este é também um momento de evangelização.

GRANDE CORO
ANIVERSÁRIO DA IGREJA!
“Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo”. Sl 92.1
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
Pedimos a todos os coristas que fiquem atentos aos horários especiais de ensaio nesta semana.
Eles serão repassados pelos responsáveis. Preparemo-nos pois, com alegria, para celebrarmos
com muito regozijo o aniversário de nossa Igreja.

RECITAL DE PIANO
ENCERRAMENTO DAS CELEBRAÇÕES DE ANIVERSÁRIO
“Pois me alegraste, SENHOR, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos”. Sl 92.4
Na última quinta-feira deste mês de agosto, dia 31, encerraremos as celebrações alusivas ao
aniversário de nossa Igreja com um recital de piano com os pianistas e professores do Cepem, Bruno
Medeiros e Leoni Werner. Além de marcar o encerramento das celebrações de aniversário da Igreja,
esse evento será também uma oportunidade para celebrarmos a doação que recebemos de um
piano Steinway em ótimo estado e de grande qualidade, o que muito nos alegra. Toda a Igreja está
convidada a participar deste momento especial. O recital começará às 20h30min, logo após o Culto
de Doutrina. Aguardamos a todos!

MINISTÉRIO DE CASAIS 7 DE SETEMBRO ACAMPAMENTO EBENÉZER!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de casais convida para um Encontro de
Famílias no Acampamento de nossa Igreja no próximo
mês, no feriado 7 de setembro. Haverá uma palestra para
os casais. Os custos com o almoço serão divididos.
Em breve maiores detalhes! Coloque em sua agenda e
ore em favor desta programação!
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CULTO DOMÉSTICO
BÊNÇÃO PARA A FAMÍLIA DA ALIANÇA
Perto, porém distante
“Deus Se revela a nós de maneiras diversas, seja pela via dos sentidos, primeiro contato que temos
com o mundo exterior, no plano da física, seja pela abertura metafísica, que nos eleva a um plano
abstrato, que nos permite ver e entender verdades que ultrapassam o fenômeno. Precisamos estar
atentos a estes sinais exteriores que nos são comunicados pela natureza sensível, mas, também,
devemos estar despertos quanto àqueles sinais mais sutis, que podem ser passados despercebidos,
aqueles se colocam nas “dobras” da realidade visível, mas que, nem por isso, deixam de ser reais.
Nasci num lar cristão, pela graça de Deus. Fomos criados debaixo dos ensinamentos do Senhor e do
respeito à Sua Palavra. No entanto, na minha mente juvenil, havia uma inquietude perturbadora, que
se aflorava sempre em dias de tempestade. Nessas ocasiões, entrava em pânico total. Pude mais
tarde perceber que a minha relação com Deus era de puro temor diante da manifestação violenta da
natureza, mas sem nenhuma experiência pessoal com o Salvador.
Nas tardes de verão, costumava consultar o céu, à maneira dos antigos. Poucas nuvens, céu claro, de
um límpido azul: sinal de que não choveria; nuvens pesadas, escuras, um tom avermelhado em torno
do sol: chuva forte na certa, com relâmpagos, trovões e vendaval. Para completar o quadro
tenebroso, pensava na travessia das barcas Rio-Niterói, na Baía de Guanabara.
Meu pai poderia estar voltando para casa do serviço numa daquelas navegações que, muitas vezes,
não resistiam ao temporal e tombavam, sem contar com aquelas que se chocavam, pela
precariedade dos instrumentos de orientação. Muitos passageiros caíam no mar. Alguns eram
resgatados pelos marinheiros; outros viravam notícia nas manchetes dos jornais no dia seguinte.
Meu pânico era tremendo! Nesses instantes, pedia a Deus que acalmasse a tempestade e trouxesse
meu pai para casa com segurança. Pelo temor, entregava meu coração a Jesus e pedia-Lhe perdão
pelos pecados. Mas, assim como a tempestade vinha e ia embora, as promessas feitas ao Senhor se
desvaneciam e tudo voltava a ser como antes... Naqueles tenebrosos momentos o que não percebia
era que a natureza cantava o Salmo 19.1: “Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento
anuncia as obras das suas mãos”.
Já não era mais uma criança. Não consultava mais o firmamento, nem procurava saber a previsão do
tempo, mas a insegurança permanecia no meu coração adolescente. Foi, então, que, num dos cultos
domésticos, que fazíamos todas as noites, conduzidos por minha mãe, cantamos o hino “Tão perto do
reino, mas sem salvação! Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão! Deixai os pecados e o vosso
temor! Chegai-vos agora a Jesus, Salvador!”
Naquele momento percebi claramente o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, dizendo-me
que eu era aquela pessoa, perto do Reino, mas tão longe... No mesmo instante, quando minha mente
se abriu para entender, de fato, o plano de salvação, converti-me e entreguei a minha vida a Jesus.
Experiência marcante! Bendita Palavra de Deus! Bendito lar agente de evangelização! Bendito Culto
Doméstico!”
Jacimar Cruz
Por iniciativa da Comissão do Culto Doméstico, disponibilizamos este espaço em nosso boletim para
aqueles irmãos que queiram relatar sua experiência no culto doméstico.
Oferecemos semanalmente um roteiro sugestivo para a realização do culto em família.
Reavive esta prática no seu lar!
Não deixe a lareira (fogo, “focus”, “ignis”; lar, lugar onde se acende o fogo) apagada!
Acenda o fogo da sua casa!
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 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 - Apoiando a Igreja
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte
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).
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!

ANIVERSARIANTES
20/08
Felipe Oliveira da Silva
Marco Antonio Fonseca Paiva

21/08
Adriana Hernandez Ferro Cali
Bárbara Valadão Dohler
Ecymo Fernandes

22/08
Aline Boy Paiva
Hudson Rocha
João Victor da Silva Lenza
Lucas Porto de Oliveira

23/08
Eleuze Joana Lino Campos Pires
Maria Renata Silva Furtado
Martha Francisca de Oliveira

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
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 19h
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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24/08
Henrique Machado Silva

25/08
Helena Bernardes Falcão
Jéssica Furtado Ribeiro
Lírian Alves Gomes de Oliveira
Zita Carvalho Batista

26/08

Azeneth Dutra Tostes
Doralúcia Cioglia Brasil Cassete
Laís França Baumgratz

