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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

EM DIAS DE TREVAS, VIVAMOS NA LUZ
Neste mês, quando a maior festa popular
de nosso País proclama em alto e bom
som a liberdade sem limites e a
licenciosidade, chamadas na Palavra de
Deus de concupiscência, que é um desejo
desenfreado, um forte pendor para a
satisfação da carne, devemos, como
servos do Senhor, refletir sobre nossa
vida de santidade sem a qual diz o autor
aos hebreus, ninguém verá o SENHOR
(Hb 12.14).
No estudo desse tema devemos entender
que existe uma relação inseparável entre
desejar estar com Cristo no céu após a
morte e desejar parecer-se mais com
Cristo enquanto vivemos aqui na terra. A
Escritura nos diz que todos aqueles que
verdadeiramente têm a esperança de se
tornar como Cristo, quando Ele aparecer,
mostram ter essa esperança esforçandose para começar, já nesta vida, a se
purificar assim como Cristo é puro. Diz o
Apóstolo João: "E a si mesmo se purifica
todo o que nele tem esta esperança,
assim como ele é puro". (1 Jo 3.3).
Isso significa que todos aqueles que têm a
esperança cristã anseiam experimentar
mais e mais da graciosa obra divina da
santificação, que é a obra salvífica de
Deus na qual Ele livra o Seu povo da
corrupção e domínio do pecado, num
processo pelo qual Deus nos torna mais
semelhantes a Cristo.
Quando Deus nos santifica, faz com que
recebamos e experimentemos a vida
celestial de Cristo, de forma que mais e
mais nos voltemos do pecado para andar
em obediência enquanto desfrutamos de
comunhão íntima com Ele. Deus nos
liberta do domínio do pecado, de forma
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que não mais estamos no cativeiro dos
nossos pensamentos e desejos
pecaminosos, mas somos capazes de
romper com esse estado de coisas, nos
submetendo a Deus para que tenhamos
paz com Ele. Isso é santificação.
Mortificação da carne, vivificação do
espírito (Rm 8.5-9).
E embora tenhamos participação ativa
neste processo, a santificação é uma obra
de Deus. Segundo os teólogos
reformados, quando Deus está nos
santificando nós "cooperamos" nesse
processo e nos voltamos para Ele de
forma consciente, ativa e disposta, pois da
parte de Deus nos é dado não somente o
dom da fé, mas também o dom do
arrependimento (Atos 11.18). É Ele quem
produz em nós tanto a vontade como o ato
de crer e faz com que andemos em Seus
estatutos por meio da fé que nos deu, com
disposição e alegria. Lemos no Livro do
Profeta Ezequiel: "Porei dentro de vós o
meu Espírito e farei que andeis nos meus
estatutos, guardeis os meus juízos e os
observeis". (Ez 36.27), pois Deus, em sua
soberania, ordenou de antemão toda boa
obra que realizaremos (Ef 2.10) e faz com
que por Sua graça realizemos
precisamente aquelas obras que Ele
determinou de antemão que faríamos. Ele
nos dá não somente o desejo de realizar
essas obras, mas também produz dentro
de nós a própria atividade. "Porque Deus
é quem efetua em vós tanto o querer como
o realizar, segundo a sua boa vontade"
(Fp 2.13).
Quando nos submetemos a essa obra em
obediência e cooperação, experimentamos as bênçãos dela decorrentes, e enquanto fazemos isso

Cristo opera em nós e através de nós.
Quando Deus santifica graciosamente
Seu povo, Ele também está operando a
obra da glorificação, iniciada na verdade
quando fomos libertos da corrupção do
pecado. Também o processo de
conformação à imagem gloriosa de Jesus
Cristo tem início em nós e embora seja
verdade que nossa natureza pecaminosa
não melhora à medida que
envelhecemos, é igualmente verdade que
Deus nos faz experimentar mais e mais a
vitória sobre o nosso pecado ao longo da
vida.
E quanto mais experimentamos essa
vitória sobre o pecado, mais refletiremos
as perfeições gloriosas de Deus,
mostraremos àqueles ao nosso redor que
somos realmente filhos do nosso Pai que

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 615/1201
Funcionários
Tel. 3224-2641
Dia 21 – Quinta-feira
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel. 987956155 – (Andreia – filha)

está no céu e nossa eleição será
identificada e reconhecida (1Ts 1-2-4).
Dessa forma glorificamos a Deus,
proclamando os louvores daquele que
nos chamou das trevas para a Sua
maravilhosa luz. (1 Pe 2.9).
Portanto, vivamos na luz, pois somos
filhos da luz. O Apóstolo Paulo
escrevendo aos filipenses assim afirmou:
"Para que vos torneis irrepreensíveis e
sinceros, filhos de Deus inculpáveis no
meio de um geração pervertida e corrupta,
na qual resplandeceis como luzeiros no
mundo, preservando a palavra da vida,
para que no Dia de Cristo, eu me glorie de
que não corri em vão, nem me esforcei
inutilmente", (Fp 2.15-16). Amém!
Rev. Edson Costa Silva

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Falcão, Cláudio Murilo,
Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul
Nogueira
Segunda-feira: Rubem Pacheco
Quinta-feira: Tiago Müzel
Sábado: Aldemir Bissaco e
Ariel Augusto

ALERTA PARA ESTE
DOMINGO, 16/02
Deveremos ter movimentação pré-carnavalesca no entorno de nossa Igreja
já neste domingo e por isso pedimos aos irmãos que fiquem atentos aos
noticiários e possíveis dificuldades de deslocamentos. Porém, sigamos a
recomendação do autor aos hebreus: "Não deixemos de congregar-nos
como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais
quanto vedes que o Dia se aproxima" (Hb 10.25).
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SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"diz ao SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte,
Deus meu, em quem confio." (Salmo 91, verso 2)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Responsáveis: Departamentos Noeme e Rosa Ziller
Coordenadoras: Miriam e Valéria
1ª OFICINA ARTESANAL
"Como elaborar uma lasanha especial"
Data/horário: 18/2 às 18h30min
Local: Salão João Calvino
Ministrante:
Rosane Arumaa
Ótima oportunidade
para aprender a fazer
"comida de verdade".
Inscreva-se e venha
participar.
Mais informações e
inscrições com
Valéria Macedo –
99211-9733
Reunião
Departamental
Data:19 de fevereiro
Horário 14h30min
Departamento Rute
Local: Residência da
sócia Márcia Lisboa.
Mulheres, agendem
esta data para
desfrutarmos de um
dia abençoado entre
irmãs e façam sua
inscrição:
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ESCOLA DOMINICAL
ANO LETIVO 2020
Classe de Adultos
Os irmãos podem escolher o Tema / Classe que pretendem frequentar neste
semestre, a partir das seguintes opções:
1. Estudos de Teologia Dogmática
(Baseados na Confissão de Fé de Westminster)
Professor: Rev. Raimundo
Local: Salão João Calvino (Neste domingo, excepcionalmente no Templo)
2. Estudos de Teologia Bíblica: O Plano Futuro de Deus revelado nas palavras
de Jesus, o Messias
Professor: Presb. Marcos Vieira
Local: sala 303
3. Estudos de Teologia Prática: Vida Cristã
Professores: Presb. Erdman e Bethese e Presb. Hildemar e Marise
Local: sala 410
4. Cristo no Antigo Testamento: Estudos variados com a SAF e UPH
Professores: Fátima, Miriam e Presb. Rômulo
Local: sala 103
Classe para Jovens - UMP – Sala: 406
Tema: A Ameaça Pagã
Classe para Adolescentes - UPA – Sala 405
Tema: A Razão da Nossa Esperança.
Portanto, todos têm oportunidades, dadas por Deus, para o crescimento
espiritual.
Dedique-se ao estudo da Palavra de Deus e suas verdades redentoras, ore
por você, pelos demais alunos e os professores da nossa Igreja e semeie a
Palavra, convidando pessoas a se juntarem a nós, na dependência do
Espírito Santo, buscando crescer "na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2Pe 3.18).
Equipe da Superintendência da Escola Dominical da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
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CORAIS - CONVITE
Os corais gozaram férias no mês de
janeiro e agora retornam às suas
atividades. Que todos eles
continuem sendo bênçãos na vida
de nossa Igreja.
Você que aprecia o canto coral e
deseja louvar o Senhor com este
dom tão precioso, ingresse em um
dos Corais de nossa Igreja e junte-se
a este precioso Ministério, que já
envolve mais de 120 Coristas, para
honra e glória de Deus.
Louvamos a Deus pelos nossos
Corais e aguardamos os Coristas
com muita alegria e entusiasmo.
Conheça a composição dos nossos
Corais e a programação de ensaios:
Coral Misto: Reúne homens e
mulheres. Ensaio às terças-feiras,
19h50min e aos domingos às
16h50min;
Coral Feminino: Ensaio às quartasfeiras, 19h45min, antecedido pela
Reunião de Oração às 19h30min;
Coral Masculino: Ensaio às
quintas-feiras, 20h30min, após o
Estudo Bíblico;
Coral Jovem: Reúne adolescentes
e jovens. Ensaio às segunda-feira,
20h30min, após a Reunião de
Oração;
Coral Infantojuvenil: Reúne
crianças e juvenis de 7 a 13 anos.
Ensaio aos domingos às 17h20min.
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REV. EDSON NA IP DE MOEMA
EM SÃO PAULO
Nosso Pastor, Rev. Edson, foi
convidado para as celebrações do
aniversário da Igreja Presbiteriana
de Moema, na capital paulista, neste
final de semana.
Oremos em favor da viagem e pela
palavra que será ali ministrada por
nosso Pastor. Que o Rev. Edson seja
usado na edificação espiritual dos
irmãos para a glória de Deus.

NOTA DE GRATIDÃO
Queridos irmãos,
Agradeço em nome de toda
comunidade escolar as doações
direcionadas à Escola Estadual
Lúcio dos Santos, na qual estou no
cargo de direção. Ganhamos mesa
de pingue-pongue, mesas de totó,
jogo digital, mochilas, lápis de cor,
estojos, pastas, dentre outros
materiais que serão usados pelos
alunos.
Profissionais de diversas áreas
também estão ministrando palestras
aos alunos. Fiquei muito grata a
Deus pelas portas abertas!
Agradeço ao Conselho da Igreja que
acolheu minha solicitação em favor
da escola. Tenho a firme convicção
que Deus está no controle daquela
escola e que o nome Dele já está
sendo exaltado. Louvado seja o
Senhor!
Maria Guilhermina Coimbra Bueno.

AGENDA NOS FERIADOS
DE CARNAVAL
Informamos que os trabalhos do domingo 23/02 seguirão sem alterações,
apesar da movimentação carnavalesca em nossa cidade e ao derredor de
nossa Igreja. Mercê de Deus teremos a Escola Dominical e os Cultos
Matutino e Vespertino normalmente. Também está mantido o estudo bíblico
de quinta-feira. No entanto não haverá a Reunião de Oração da segundafeira, 24/02.
Pedimos aos irmãos que fiquem atentos às orientações das autoridades
competentes quanto ao trânsito, para que consigam chegar ao Templo sem
maiores dificuldades naquele domingo (23/02), não obstante o tráfego mais
intenso devido à aglomeração dos blocos carnavalescos na região próxima à
igreja.
Oremos para que Deus tenha misericórdia e que nosso País 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)
DOAÇÕES AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA IPB (CAS)
"Bem-aventurado o que acode ao necessitado;
o SENHOR o livra no dia do mal.
O SENHOR o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra;
não o entrega à discrição dos seus inimigos."
(Salmo 41, versos 1 e 2)
Conforme solicitação feita a nossa amada Primeira Igreja, tivemos o privilégio
de contribuir com o CAS e enviamos nesta semana os recursos lançados no
gazofilácio no valor de R$3.439,00.
Outros valores foram depositados diretamente na conta repassada pelo CAS,
pelo que louvamos a Deus e agradecemos aos irmãos. Rev. Edson recebeu
do Pb. Clineu, Presidente daquela Autarquia de nossa denominação, a
seguinte nota de agradecimento:
"Bom dia meu caro Pastor.
Ótima e abençoada notícia. Graças a Deus pela visão de solidariedade e
amor da Igreja e dos queridos irmãos. Deus muito os abençoe.
Fique na paz.
Grande abraço Pastor".
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ACAMPAMENTO DA UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Período: de 22 a 26/2 (saindo no dia 21 à noite e voltando no dia 26 pela
manhã)
Você que tem mais de 18 anos é nosso convidado para, durante quatro dias,
participar de uma programação intensiva em favor do seu crescimento
espiritual. Na época do carnaval nossa Mocidade coordena um verdadeiro
retiro espiritual em nosso Acampamento Ebenézer e neste ano o tema será
"Em Cristo, um", quando as palestras proferidas pelo Rev. Góes, que já serviu
como Pastor em nossa Igreja, terão como foco a rica verdade bíblica da
unidade espiritual da Igreja de Cristo.
Não perca tempo, invista em sua vida espiritual, desfrutando da companhia
de outros jovens adultos com atividades diversas, porém com foco na
espiritualidade. Teremos devocionais pessoais e coletivas, momentos de
oração e adoração, pregação da Palavra, grupos de discussão, etc.
Além dessas atividades, você terá ricos momentos de lazer, esportes,
comunhão, confraternização e grupos de bate-papo. Participe. Inscreva-se.
Ore. Convide pessoas. Cresça conosco na comunhão com Deus e com
outros.
O link para realizar a inscrição é:
https://forms.gle/p32hrTtf71c1tinE6
CURSO DE NOIVOS
Atenção Noivos! Preparando-se para uma vida a dois!
Nos dias 20 e 21 de março, sexta-feira e sábado, teremos o Curso de
Preparação para o Casamento, aqui em nossa Igreja.
Horários:
Sexta-feira das 20h às 22h;
Sábado das 9h às 12h e das 13h30min às 14h30min.
Todos os jovens que têm seu casamento marcado para este ano em nossa
Igreja deverão participar do Curso. Aqueles que ainda não marcaram o
casamento, mas estão num relacionamento sério, com vistas ao matrimônio,
como deve ser todo namoro do crente, também podem participar do evento.
Façam sua inscrição com Cristine, Secretária Pastoral, para que possamos
preparar o material do Curso na quantidade adequada.
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CHAMADOS À
PRESENÇA DO SENHOR
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos".
(Salmo 116, verso 15)
Foi chamada à presença do SENHOR na manhã de terça-feira, 11/02, nossa
querida irmã D. Iraídes Silveira Carvalho aos 106 anos de idade.
Nascida em 30/11/1913, D. Iraídes foi ricamente abençoada por Deus com a
bênção da longevidade e agora, recolhida pelo Senhor ao Lar Celestial,
descansa das lutas terreais.
Também foi chamado à presença do SENHOR na quarta-feira, 12/02, o Sr.
João Alves Almada.
Esposo de nossa querida irmã Suelma, Sr. João faleceu aos 84 anos de idade
após desfrutar 52 anos de vida conjugal ao lado de nossa querida irmã.
Às queridas famílias enlutadas expressamos nossos sinceros sentimentos,
rogando ao Senhor, doador e mantenedor da vida, que console os corações
enlutados com a bendita esperança da glória no porvir.
Rev. Rogério Bussinger esteve acompanhando as famílias durante as
cerimônias fúnebres, ministrando a Santa e Bendita Palavra de Deus.

CLASSE DE CATECÚMENOS:
PREPARE-SE PARA TORNAR-SE
MEMBRO DA IGREJA
Temos um convite para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam
tornar-se Membros Comungantes: matriculem-se na Classe de
Catecúmenos, onde vocês serão instruídos sobre a Igreja Presbiteriana, sua
origem desde a Reforma Protestante do século XVI, forma de governo,
convicções doutrinárias, enfim, nossa identidade como Igreja de Cristo,
visando prepara-los para a Pública Profissão de Fé.
Mesmo aqueles que são oriundos de uma outra denominação precisam
frequentar aquela Classe, pois não há como tornar-se membro comungante
da Igreja Presbiteriana sem isso.
As aulas terão início no primeiro domingo de março (01/03), após o feriado de
Carnaval. Caso tenha alguma dúvida a respeito do assunto, procure os
Presbíteros Rubem ou Valério.
9

ANIVERSARIANTES

16/02
Bárbara Caldeira de Carvalho
Emanuella Corrêa
Jacqueline Rodrigues Araújo
Leila Maria Rodrigues Simões
17/02
Davi Crysthian Santana Purcino
Luiza Lehman Toledo
Marco Antônio Ferreira Aguiar
18/02
Daniela Salles Frigini Campolina
Fabiane Patente de Souza
Flávia Patente de Souza Mendonça
Gleiciane Abdel Martins Reis
Guilherme Bessa de Oliveira Terenzi
Jéssica Ramos Maciel
Marcia Lisboa Ferreira
19/02
Flávio Ferreira Lourenço
Pedro Zorzin Fonseca
20/02
Ana Marcia Carvalho Flausino
Fernando Ferreira Santos Filho
José de Paula Moreira
Rachel Pitta Costa de Souza Maciel
21/02
Gladson Fagundes Fernandes
Raquel Soares Bandeira
22/02
Gabriel Galante Boson
Jônatas Ribeiro Tonholo
Marina Caires T. P. de Oliveira Santos
Silvia de Assis Lopes
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
Redenção

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Redenção
Parceria IP Vespasiano /
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

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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Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em GrupiaraMG / Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São
João, Contagem-MG / Parceria IP
Novo Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
CONTA DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

