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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 07 DE ABRIL DE 2019

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

MENSAGEM PASTORAL

O VALOR DA INTERCESSÃO
“Se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, e orar, e me buscar,
e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a
sua terra. Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à
oração que se fizer neste lugar”.
(Segundo Livro das Crônicas, cap. 7,
versos 14-15)
Qual o valor da oração? Você já
observou nas Escrituras o quanto Jesus
orava? John Owen, teólogo puritano,
considerado, ao lado de João Calvino e
de Jonathan Edwards, um dos três
maiores teólogos reformados de todos
os tempos, lembra de duas ações do
Senhor Jesus na obra de nossa
salvação, referindo-se aos atos
históricos da obra vicária do Redentor:
primeiramente sua entrega voluntária,
no passado; depois, mas não menos
importante, sua intercessão por nós,
agora.
Já o autor da Carta aos Hebreus afirma:
“Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido, com forte clamor e
lágrimas, orações e súplicas a quem o
podia livrar da morte e tendo sido ouvido
por causa da sua piedade, ...”. (Hb 5.7).
Ora, se para Jesus, que era um com o
Pai (Jo 10.30), a oração tinha imenso
valor, quanto mais para nós em nossa
peregrinação!
Tiago diz: "Orai uns pelos outros" (5.16).
O valor da oração intercessória é
incomensurável e para Jesus a oração
produzia efeito concreto em sua vida e
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na vida de outros. Interceder é colocarse no lugar do outro e pleitear a sua
causa, como se fora nossa,
apresentando a Deus as necessidades
e preocupações dos nossos irmãos,
cumprindo o mandamento de amar ao
próximo como a nós mesmos. Samuel
orou constantemente pela nação;
Daniel orou pela libertação do seu povo
do cativeiro; Davi suplicou pelo povo;
Cristo rogou por Seus discípulos e fez
especial intercessão por Pedro; Paulo é
exemplo de constante intercessão.
Toda a Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão.
Temos muitos motivos para orar e
interceder: em favor de nossos amados
irmãos enfermos, enlutados, idosos, por
aqueles que estão convalescendo,
pelas autoridades constituídas em
nosso País e na Igreja de Cristo, entre
tantos outros, trazendo à memória as
recomendações do apóstolo Paulo:
“Orai sem cessar..., em tudo dai
graças..., orai por nós..., em tudo,
porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e
pela súplica, com ações de graças”.
(1Ts 5.17-18,25; Fp 4.6)
Confiando no que afirma Tiago em outro
trecho de sua Epístola, "muito pode, por
sua eficácia, a súplica do justo" (5.16),
também devemos orar sem cessar pela
salvação dos perdidos, pois é nossa
responsabilidade praticar diariamente a
oração para que, pela obediência às
Escrituras, a graça de Deus se
manifeste salvadora aos pecadores (Tt
2.11). Deus utiliza-se da oração e da

evangelização para cumprir o seu
propósito redentor e soberano no
mundo e Ele decreta tanto os fins
quanto os meios para a sua vontade
acontecer. Pela oração e evangelização
da Igreja os escolhidos do SENHOR
são alcançados. Por isso, devemos
perseverar na oração e na evangelização, a fim de cumprirmos
diligentemente o nosso chamado e
glorificarmos a Cristo em nossa vida (Cl
4.2a; 1Ts 5.17).

propósito final da intercessão e 2Cr 7
nos apresenta condições indispensáveis para a oração: humilhar-se,
buscar a face de Deus e converter-se
dos maus caminhos.
Diante de um coração compungido e
contrito o SENHOR ouve, perdoa e sara
a terra. Bendito seja o SENHOR que
não me rejeita a oração, nem aparta de
mim a sua graça (Sl 66.20).
Amém.

Finalmente, não devemos esquecer
que a glória de Deus deve estabelecer o

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“E da parte de Jesus Cristo, a Fiel
Testemunha, o Primogênito dos
mortos e o Soberano dos reis da
terra. Aquele que nos ama, e, pelo
seu sangue, nos libertou dos nossos
pecados, e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai, a
ele a glória e o domínio pelos séculos
dos séculos. Amém!” (Livro do
Apocalipse, cap. 1, versos 5-6)
Reunião de Oração:
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Rosa
Ziller
Relatora: Valéria
Lembramos que todas as Reuniões
Departamentais acontecerão no dia
10 de abril, na casa das Sócias
responsáveis pelos diversos
Departamentos da nossa querida
Sociedade.

Rev. Edson Costa Silva

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo,
Ariel, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto e Paulo Falcão
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Fernando Horácio
Sexta-feira: Frederico Porto
Sábado: Jessé Oliveira e Luiz Neto
VEM AÍ O 45º ENCONTRO DA
FAMÍLIA NO ACAMPAMENTO
EBENÉZER!
45 anos de bênçãos, 1974 – 2019
Oh! Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos (Salmo
133, verso 1)
*1º de maio é o nosso dia!
*Louvor e Adoração
*Toda a família da fé reunida!
*Recreação, Esporte e comunhão!
*Salgados, doces e frutas para
você....
*Churrasco irresistível...
Agende esta data!
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CONVOCAÇÃO - JUNTA
DIACONAL
Convocamos todos os membros da
Junta Diaconal para a Sessão
Plenária a ser realizada nas
dependências da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte no
dia 08/04/2019 (segunda-feira), às
20h30min em primeira convocação
com a maioria dos membros, ou às
20h45min em segunda convocação
com qualquer número de membros.
Conclamamos todos os Diáconos a
comparecer à Plenária para que,
juntos, possamos aperfeiçoar os
trabalhos da Junta Diaconal da nossa
Igreja.
Ariel Santos - Presidente da Junta
Diaconal
MUSICAL INFANTOJUVENIL
"AS TRÊS ÁRVORES”
O Musical “As três árvores” conta a
estória de três árvores que sonhavam,
sonhavam, sonhavam... Sonhavam
tanto que dava pra gente escutar! Nós
temos sonhos que às vezes não
coincidem com os planos de Deus e
morrem... Sonhe, planeje a sua vida,
porém coloque todos os seus sonhos
nas mãos do Senhor, pois Ele é muito
generoso e “é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos” (Ef 3.20).
Venha se surpreender e se emocionar
conosco.
Data: Próximo sábado, 13/04/2019
Horário: 19 horas
Local: Salão João Calvino
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 - Vista Alegre
Tel. 3321-6731
Equipe 2
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152
Cruzeiro
Tel. 3223-2065
Dia 11 – Quinta Feira
Meire F. Faria
Rua Maranhão,
Funcionários
Tel. 3287-0120

1566/401

Próximo domingo:
Equipe 1
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar. 615/201
PUC Coração Eucarístico
Equipe 2
Wanda Dias de Araujo
Rua Sabino Barroso, 83/102
Cruzeiro
Tel. 3227-3469
Dia 18 – Quinta Feira
Irizena C. Souza
Rua Apodi, 472 f – Eldoradinho
Contagem
Tel. 3393-3212

CORAL MASCULINO EM PEDRO
LEOPOLDO

SUGESTÃO DE NOMES PARA
ELEIÇÃO DE OFICIAIS

A convite da Igreja Presbiteriana da
cidade de Pedro Leopoldo, o Coral
Masculino participou, no último
domingo, das comemorações do 37º
aniversário daquela querida Igreja.

Conforme Edital publicado no
Boletim anterior, no mês de maio
teremos Eleição de Oficiais
(Presbíteros e Diáconos) em nossa
Igreja. O período de indicação de
nomes encerra-se no próximo
domingo, 14/04/2019.
Os membros da Igreja, em plena
comunhão, têm o direito de sugerir
nomes de irmãos, remetendo-os ao
Conselho, em formulário padrão
fornecido pela Secretaria da Igreja,
devidamente assinado, observando
o que preceitua o ensino bíblico
sobre o Oficial da Igreja de Jesus
Cristo.
Na indicação de candidatos devem
ser observadas as seguintes
orientações, quanto ao irmão
indicado:
a) Ser membro da Igreja há mais de
um ano, salvo quando se tratar de
Oficiais vindos de outra Igreja
Presbiteriana, a juízo do Conselho
(Art. 13, § 2º da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil);
b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, §
2º da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil);
c) Aceitar integralmente as doutrinas,
a disciplina e o governo da Igreja
Presbiteriana do Brasil (Constituição
da Igreja, Código de Disciplina,
Princípios de Liturgia e Confissão de
Fé Catecismos da Igreja
Presbiteriana do Brasil);
d) Participar integralmente da vida da
Igreja.
Os formulários poderão ser
depositados no gazofilácio da Igreja.

O Rev. Edson acompanhou o Coral
com sua família, e foi o pregador do
Culto Solene de gratidão a Deus pela
vida da IP de Pedro Leopoldo,
pastoreada há 20 anos pelo Rev.
Marinho, conhecido de nossa Igreja,
em especial pelo fato de já ter sido
Preletor no acampamento de casais.
Fomos ricamente abençoados por
Deus, cremos que Ele nos usou para
levar a Sua Palavra cantada e
pregada a cada pessoa que esteve
ali presente e cremos que esta
Palavra haverá de produzir frutos
para a eternidade. Agradecemos a
todos que nos acompanharam com
suas orações.

CORAL DA IGREJA
Venha cantar conosco. O Coral da
Igreja convida você, que gosta de
cantar, é comprometido com a Igreja
e acima de tudo, gosta de louvar a
Deus, para se juntar a nós neste
gratificante ministério.
Estamos esperando por você em
nossos ensaios às terçasfeiras,19h50min. Você será muito
bem-vindo.
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ACADEMIA MACKENZISTA DE LETRAS
O Presbítero José do Carmo tomará posse na Academia Mackenzista de Letras
– AML. Abaixo compartilhamos o convite que ele nos enviou. “A Academia
Mackenzista de Letras – AML – tem a honra de convidá-lo (a) para a solenidade
de posse do Prof. Dr. José do Carmo Veiga de Oliveira, como acadêmico da
AML, ocupando a cadeira n.19, cujo patrono é Francisco Rodrigues dos Santos
Saraiva. Data e local: 09 de abril de 2019, às 17h. Auditório João Calvino. Rua
da Consolação, 930 – Consolação – São Paulo-SP”.
Louvamos a Deus pela vida do Pb. José do Carmo e o parabenizamos pela
distinção recebida. Rogamos ao SENHOR que ele seja canal de bênçãos
naquela instituição, para testemunho e propagação do Evangelho.

NOTA DE FALECIMENTO
Expressamos nossos sentimentos à
família de nossa querida irmã Beth,
esposa do Diác. Paulo Gibram, pelo
falecimento de sua querida mãe, D.
Maria Coelho Leite, ocorrido na
última terça-feira, dia 02/04. Que
Deus console a família enlutada com
o bálsamo do Espírito Santo.

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA
DE HOMENS
O Presidente da UPH, Pb. Crysthian,
convoca a Sociedade para Reunião
Plenária, neste domingo, dia 07/04,
às 17h. Conclama os sócios para que
orem e participem.

PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS
Entendemos que a pontualidade faz
parte do Culto a Deus, demonstra
compromisso com o SENHOR e
compõe a boa mordomia do tempo.
Pela manhã, chegue antes do início
das aulas da Escola Dominical (9h),
para que os Professores possam
ministrar o conteúdo da lição até às
10h e, caso necessário, estender a
aula até às 10h10min, no máximo.
Também no Culto Vespertino chegue
pelos menos 10min antes das 19h
para que assim você possa se
preparar adequadamente em
oração. Na hora do culto cultuemos
ao SENHOR com espírito contrito e
atento aos atos deste serviço santo
ao SENHOR.

SEXTA JOVEM
Toda sexta-feira, às 20h, os jovens e adolescentes de nossa igreja adoram a
Deus e meditam na Palavra dele. Se você ainda não participa, não perca esta
oportunidade. Esperamos por você, no Salão João Calvino.
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ANIVERSARIANTES

07/04
Cristina Grossi de Morais
Matheus Rafael Souza Bussinger
08/04
Eny Augusta V. de Oliveira
09/04
Daniel Bitencourt Rebouças
Karolina Cordeiro Lima Rentes
Kemmily Jéssica C. Casteluber
Lílian Werner Martins
10/04
Eleonora de Oliveira Santos
11/04
Cláudia Mara F. Boy de Oliveira
Mateus Bernardes Falcão
Sérgio Antônio Fernandes
12/04
Gabriel Zorzin Fonseca
Marina Flávia S. Ayres Chequer
13/04
Andrea Reis Guimarães
Lucas Álvares Seabra
Luiza Beatriz de Oliveira Alves
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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. 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

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 Redenção
Parceria Nossa Missão e IP
Vespasiano
Bairro Providência
Rua Américo Martins da Costa, 180 Providência
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

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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CONTA DA IGREJA

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

