1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 08 DE OUTUBRO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
O MOSAICO DA VIDA CRISTÃ

A desilusão é um sentimento inevitável na
experiência humana. Relacionada a
expectativas irreais diante da vida, o
desencantamento tem uma poderosa
contribuição a dar para a formação da nossa
maturidade espiritual. Contudo, como reagir
positivamente à fragmentação aparentemente
sem nenhum propósito que experimentamos
em nossas tribulações? Como manter a
esperança no meio de sofrimentos crônicos e
como nutrir sonhos e expectativas que nos
impulsionem, sem sermos iludidos com as
nossas versões personalizadas das fábulas
existenciais?
A descoberta de um caminho amadurecido na
vida para a nutrição de motivações saudáveis e
realistas – que simultaneamente nos
impulsionem a um crescimento real, integral e
piedoso e nos capacite ao enfrentamento das
nossas dificuldades reais – passa por uma
difícil análise sobre as motivações internas do
nosso coração diante das nossas aspirações.
Sem a graça do Espírito Santo não apenas não
conseguiremos fazer tal avaliação, como nem
sequer a desejaremos, por se tratar de uma
difícil e ousada auto-análise, como expressou o
salmista Davi: Sonda-me, ó Deus, e conhece o
meu coração, prova-me e conhece os meus
pensamentos; vê se há em mim algum caminho
mau e guia-me pelo caminho eterno (Sl
139.23,24).
Sendo assim, é saudável e necessário que
tenhamos alguns exercícios de auto-exame,
diante do Senhor, sendo mais fácil iniciar com
os questionamentos mais gerais e externos e
irmos, aos poucos, fazendo interrogações mais
profundas e sobre pontos mais específicos.
Tais perguntas, se não são dirigidas, como
parte de exercícios devocionais pessoais, nos
quais intencionalmente abrimos o nosso
coração em diálogo com o Senhor – nisto
consiste a meditação cristã: um diálogo com
Deus, que inclui atos de oração e de reflexão
bíblica – haverão de aparecer naturalmente
com uma intensidade avassaladora em
momentos de crise pessoal, podendo ser uma
demonstração de uma demanda represada na
vida, fruto da pobreza e da fragilidade da nossa
vida devocional anterior; e, portanto, expressão
da carência do cuidado constante com o próprio
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coração, como expressou o salmista, ao
afirmar: Inclina-me o coração aos teus
testemunhos e não à cobiça (Sl 119.36).
Questões como as seguintes podem brotar
naturalmente em nosso ser quando
enfrentamos desilusões na vida, as quais
podem ser um bom início para uma nova
postura de auto-reflexão, diante de Deus, o que
é essencial ao nosso progresso espiritual: Qual
é o lugar dos meus sonhos pessoais para a
minha saúde emocional? Quão longe eu posso
ser impulsionado por eles? Qual o papel deles
na minha motivação? Quão perto eles devem
estar da realidade? Quão atingíveis eles podem
ser? Qual a exata dimensão e local que as
minhas aspirações ocupam na minha vida?
Que diferença faz para mim o fato de as coisas
não acontecerem da forma como eu esperava?
Como eu lido com os resultados inesperados da
minha vida, especialmente quando as pessoas
não agem como eu esperava que elas
agissem? Qual a maneira que eu trato as
pessoas que não me tratam bem? E, por fim, o
que as minhas estratégias, planos de ação e
reações estão dizendo sobre mim mesmo,
sobre a minha fé e sobre o que Deus está me
revelando através dos atos da minha vida?
As respostas a questões como estas não estão
prontas, nem as que encontraremos facilmente.
Como vimos do exemplo da vida de Jó,
comumente Deus não responde muitas das
nossas perguntas específicas, mas sempre ele
nos oferece nesse diálogo essencial, pela sua
Palavra, respostas suficientes que nos
mantenham próximos a ele e à sua graça; o
Soberano nos revela, em Cristo, o seu caráter
santo, justo, gracioso e redentor; e é somente a
partir desta manifestação divina a nós no Filho,
que fundamental e essencialmente seguimos
adiante na vida, enquanto vamos sendo refeitos
por Deus à semelhança de um mosaico de
pequenas peças fragmentadas que a
providência vai montando por meio do
Evangelho, no poder do Santo Espírito, sobre a
silhueta da imagem do Filho, ao qual o Pai nos
está conformando e moldando ao longo da
nossa jornada de fé e vida cristãs.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

"As palavras dos meus lábios e o meditar do
meu coração sejam agradáveis na tua
presença, SENHOR, rocha minha e redentor
meu", Sl 19.14

Hoje
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas nº15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Miriam

Equipe 2:
Hélvio Antônio Santos
Rua Apodi, 100/301 - Serra
Tel.: 3227-3273

Queremos convidar todas as sócias e irmãs
da igreja para aproveitarmos esses
momentos que Deus nos proporciona para
nosso crescimento espiritual.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete,
Rodrigo Pitta, Rubem Pacheco
Segunda-feira: Luiz Neto
Quinta-feira: Marco Cassete
Sexta-feira: Marco Vince
Sábado: Marcos Egg, Zuelton

CEIA DO SENHOR
“Porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite
em que foi traído, tomou o pão..., Por
semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice”. 1 Coríntios 11.23,25
Neste domingo, segundo domingo do mês,
08/10, por ocasião dos cultos matutino e
vespertino, estaremos ao derredor da Mesa
do Senhor, para participarmos deste banquete
espiritual. Preparemo-nos, pois, para este
singular momento!

Próximo Domingo
Equipe 1:
Eny Augusta de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.:3223-2065
Equipe 2:
Valter Sampaio
Rua Itueta 10 Vista Alegre
Tel.: 3321-6731

CULTO DA REFORMA – 29/10
No último domingo de outubro, dia 29, por
ocasião do culto vespertino, teremos aqui em
nossa Primeira Igreja um Culto Especial em
gratidão a Deus pelos 500 anos da Reforma
Protestante do séc. XVI.
Teremos uma participação especial de nossos
corais para esta celebração. Coloque em sua
agenda e convide amigos para este momento
especial.
CURSO DE NOIVOS
O presente curso, que será
ministrado por nosso pastor Rev.
Edson e sua esposa Clayde, tem
por objetivo levar os nubentes a
refletir profundamente sobre o
compromisso que vão assumir
diante de Deus e da Igreja, sobre as condições
que devem buscar como casal para entregarse um ao outro e construir um casamento feliz
e estável. O casamento é acima de tudo uma
edificação, Sl 127.
Data: 20 e 21/10
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12 DE OUTUBRO - DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA
“Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos
tais é o reino de Deus”. Lc 18.16b
Doze de outubro é data Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil
quando celebramos o “Dia Nacional da Criança Presbiteriana”.
O sorriso de uma criança é algo sensibilizador. Comove-nos.
Nossos filhos são “Herança do Senhor” (Sl 127.3). Quando
recebemos uma herança valiosa, cuidamos bem dela, com
carinho, consideração e apego. Nossos filhos pertencem ao
Senhor, porém, estão sob nossa orientação e responsabilidade.
Sob nossos cuidados! É nosso dever como pais e também como
Igreja, prover para eles o alimento espiritual e conduzi-los à Cristo.
A incompreensão dos discípulos ao ver as pessoas trazendo as crianças para o mestre abençoar, e a
consequente reação de Jesus, nos ensinam que as crianças têm lugar de destaque nos braços do
mestre, pois, representam e exemplificam dependência absoluta de Deus. Todos nós precisamos
nos tornar como crianças para entrarmos no Reino de Deus. Ao receber, proteger e abençoar
aquelas crianças, Jesus demonstrou profundo amor por todos os pequeninos. Jesus ama as
crianças! Sua atitude ao abençoá-las evidencia esse amor de forma clara e inconteste. Ele as
recebeu de coração e braços abertos. Precisamos proceder assim com os pequeninos e
dependentes.
Jesus protegeu aquelas crianças da estupidez e da intolerância dos adultos que tentavam colocar
obstáculos ao acesso delas ao Salvador. Proteger é prova de amor. Precisamos abrigar nossas
crianças protegendo-as deste mundo vil e depravado, inculcando nelas as verdades imutáveis da
Palavra de Deus e a graça daquele que recebe os que se lançam em seus braços.
Jesus não somente recebeu e protegeu, mas também abençoou as crianças. Abençoar é prova de
amor. Semelhantemente, precisamos todos nós, como Igreja de Cristo, abençoar nossas crianças e
aprender com elas. Não podemos ignorar a didática de suas vidas. Elas têm muito a nos ensinar!
Louvamos a Deus pelas vidas preciosas de nossos pequeninos. Que possamos à semelhança de
Jesus: receber, proteger e abençoar as crianças. Parabéns, crianças presbiterianas! Vocês são, não
o futuro, mas sim, o presente da Igreja. De vocês é o Reino dos Céus.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, entendemos ser
ela também culto a Deus.
Por meio da pontualidade evidenciamos compromisso com o
SENHOR. A pontualidade faz parte da boa mordomia do
tempo.
Não estamos limitados ou presos à cultura do atraso, pelo
contrário, como filhos de Deus somos exortados a não nos
conformarmos com este mundo, Rm 12. Isto, também se aplica ao
uso que fazemos do tempo. Ser pontual não é ser escravo do
relógio, mas sim, evidenciar compromisso com Deus no serviço
da casa do SENHOR. Procure chegar antes dos horários dos cultos! Aproveite os minutos que
antecedem ao culto para se preparar em oração, para então, no momento deste serviço santo,
dedicar-se a Deus tendo já se preparado antecipadamente de maneira conveniente.
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A ESCOLA DOMINICAL

PARTICIPE DOS CORAIS DA IGREJA

Comemoramos o Dia da Criança no
domingo, 01 de outubro.
“A alegria do Senhor é a nossa força, Ne 8.10”

Louvamos a Deus pelos corais de nossa
Igreja!
Para as crianças e juvenis temos o coral
infanto-juvenil, para a juventude temos o coral
jovem, para os adultos temos o coral
masculino, o coral feminino, e o coral principal
que reúne tanto homens quanto mulheres
para o louvor ao nosso Deus.
Você, membro de nossa Igreja, que tem o
desejo de participar de um de nossos corais,
aproxime-se. Coloque o dom que você
recebeu de Deus, a serviço dEle, usando-o
para a Glória do Criador e Mantenedor de
nossas vidas e para o bem da Igreja. 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
Coral Infanto-Juvenil
Ensaios todos os domingos às 17h
Coral Jovem
Ensaios todas as segundas-feiras, às
20h30min. Jovem! Participe também da
reunião de oração às 19h30min

Os professores e auxiliares dos
departamentos: Infantil, Intermediário e
Equipe do Culto Infantil se empenharam
nessa empreitada. Todas as equipes se
juntaram, e em amor, fizeram com esmero e
alegria o que lhes foi colocado à mão, por isso,
aconteceu o que estava programado; tudo
para a glória de Deus.
As crianças cantaram louvando ao Senhor,
recitaram porções da Bíblia, ouviram a
Palavra ministrada pela coordenadora do
departamento infantil Hérica Barbosa, e
participaram das seguintes oficinas: Oficina
marcador de livro narigudo; oficina jogo da
velha com saquinho de Tnt; oficina de peão de
Cd; oficina de massinha caseira; oficina porta
lápis de palitinho e porta lápis de papelão e
oficina de biju.

Coral Feminino
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h
Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min,
após o Culto Doutrinário. Corista, faça um
esforço, chegue mais cedo e venha para o
Culto das 19h30min
Coral de Adultos
Ensaios todas as quartas-feiras às 19h50min
e aos domingos às 16h50min

Ficou claro, nos rostinhos, o quanto as
crianças curtiram. Foi de fato um domingo
diferente para nossos alunos e cremos que
ficará guardado em suas memórias.
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CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
Todas as quintas-feiras às 19h30min temos
nosso estudo bíblico doutrinário. Venha
estudar a Palavra de Deus conosco e crescer
em graça e no conhecimento de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo.

BATISMO INFANTIL
Recebemos hoje, pelo sacramento do
batismo, por ocasião do culto matutino, o
pequeno Calebe Cintra Alves Xambre Santos,
filhinho de nossos irmãos Marco Xambre e
Flávia. Louvamos a Deus pela vida preciosa
desta herança do SENHOR. Que o Calebe
cresça à semelhança de Jesus, em sabedoria,
estatura e graça, diante de Deus e dos
homens. Lc 2.52.
UMP
Intercâmbio com Brasília
O nosso intercâmbio com a Igreja
Presbiteriana Nacional de Brasília está
chegando! As inscrições já podem ser
realizadas pelo link: https://goo.gl/7kJdRm.

OFICIALATO NA IGREJA!
“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao
episcopado, excelente obra almeja”. 1 Tm 3.1
A eleição de oficiais é uma responsabilidade
corporativa. Desde o período apostólico,
quando as primeiras igrejas foram
organizadas, foi estabelecido o método de
escolher os seus oficiais por meio de eleição.
Atos 14 registra a passagem de Paulo por
Listra, Derbe, Icônio, Antioquia. No verso 23,
Lucas assim registra: “E, promovendo-lhes,
em cada Igreja, a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram
ao SENHOR”.(At 14.23). Portanto, não se
deve fazer a escolha sem preparo prévio e
oração.
Que no preparo para as eleições de oficiais no
próximo dia 22/10 possamos recorrer aos
princípios da Palavra para a escolha daqueles
que exercerão o oficialato na Igreja de Cristo.
Oremos e participemos conscientemente
deste momento!

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2018

O investimento efetuado até o dia 15 de
outubro será de R$180,00 podendo ser
dividido em até três vezes. Não perca tempo e
garanta já a sua inscrição. Esperamos você lá!

Fazemos o lembrete a todas as Sociedades
Internas, bem como aos Corais para que
realizem suas eleições das diretorias para o
ano de 2018 no prazo determinado pelo
Conselho, até o dia 12/11.

NOTA DE FALECIMENTO

Incentivamos a todos a realizarem ainda em
outubro suas eleições.

“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
Assim como fizemos de púlpito no domingo
passado, registramos agora em nosso
boletim, o falecimento de D. Cleuza Leitão
Costa, aos 89 anos de idade, irmã do Pb.
Rômulo Leitão.
Seu falecimento e sepultamento ocorreram no
último dia 30/09 em Araxá-MG. À toda família
enlutada, e em especial, ao querido Pb.
Rômulo, expressamos nossos mais sinceros
sentimentos, rogando ao Senhor doador e
mantenedor da vida, o consolo de seu Santo
Espírito.
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Faça seu pedido através do Disque Paz com
Suely - 32139232 ou
disquepazbh@gmail.com
Preço unitário, 2,00. Mais de 50% do número
disponibilizado já foi encomendado.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
Assembleia Geral Extraordinária para
Eleições de Oficiais
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca a Assembleia Geral
Extraordinária para se reunir no quarto
domingo deste mês de outubro, dia
22/10/2017, às 10h20min, em culto público,
seguido de eleição para preencher 3 vagas de
presbíteros no Conselho da Igreja e 9 vagas
de diáconos na Junta Diaconal.
Candidatos a Presbítero
A Igreja escolherá no
máximo 3 candidatos

Candidatos a Diácono
A Igreja poderá votar em todos

Arthur Barbosa Câmara

Carlos Gustavo Galvão

Marco Túlio Caldeira
Figueiredo

Celso Freire dos Reis
Paulo Bernardes Falcão

Daniel Cunha Elias
Paulo Eduardo Gibram
Silva
Domingos Sávio de
Albuquerque Baêta
Saul da Cunha Nogueira

José Carlos Cardoso
Maciel

Thiago Bryan Soares de
Azevedo

Marco Aurélio Laguárdia

Tiago Müzel Rentes

Tito Flávio Silva

Valter José Lopes
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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 – Servindo a IP Metropolitana

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

ANIVERSARIANTES

08/10
Denise Silva Miranda
Giovani Coutinho Lenza
Luciana Colares Figueiredo
Thiago Couto de Albuquerque Baêta

09/10
Gabriel Catizani Faria Oliveira

10/10
Carlos Francisco Borja
Raquel Christina Boy Paiva

Agende-se e venha participar conosco!

12/10
Gessilana Eler Ramos
VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Sabrina Coutinho Bernardes
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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13/10
Marcia Blumer

14/10
José Antonio Lizardo
Rilker Adan Lima Faria
Sonia Gibram Silva
Tito Flávio Silva

