Domingo,
8 de maio de 2016

TODAS AS TUAS ONDAS E AS TUAS VAGAS PASSARAM POR CIMA DE MIM
Rev. Ludgero Bonilha Morais
“Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu
Deus, e disse:
Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me
respondeu; do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste
a voz.
Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares,
e a corrente das águas me cercou; todas as tuas ondas
e as tuas vagas passaram por cima de mim.
Então, eu disse: lançado estou de diante dos teus
olhos; tornarei, porventura, a ver o teu santo templo?
As águas me cercaram até a alma, o abismo me
rodeou; e as algas se enrolaram na minha cabeça.
Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à
terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para
sempre; contudo, fizeste subir da sepultura a minha
vida, ó Senhor, meu Deus!
Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu
me lembrei do Senhor; e subiu a ti a minha oração, no
teu santo templo.
Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele
que lhes é misericordioso.
Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei
sacrifício; o que votei pagarei.
Ao Senhor pertence a salvação!
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas
na terra.” Jonas 2.1-10
Quando tudo parece perfeitamente em paz, dormindo o
sono que qualquer ser humano deseja dormir,
acontecimentos acabam nos pegando e uma
tempestade se forma.
Tudo parece conspirar e as experiências doloridas se
avolumam e encontram um ponto focal. Deus
insuflando todos os ventos e agitando todas as ondas
contra um único ponto – seu servo, o profeta!
Nada é furtivo, casual, sem propósito, mas tudo se
dirige para revelar a vontade de Deus no meio das
instabilidades humanas. Jonas está sendo pego por
Deus, simplesmente para provar que Deus olha para
Jonas, vela por ele e tem um plano não somente para
Nínive, mas um plano para a vida deste homem
reticente, cujo coração, ainda que de Deus, se insurgia
contra os desígnios do Senhor, como se pudesse.
Irmãos, ser pego por Deus é dramático, mas é
preferível estar nas mãos portentosas de Deus do que
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ser entregue às mãos dos homens. Mil vezes Deus nos
fustigando do que ser acariciado por homens falsos.
Deus trama e a trama de Deus nos coloca no caminho
de Sua vontade. Os homens tramam, destes, Deus nos
livre.
Entre o agir de Deus que nos encontra e nos acolhe e
a malícia dos homens que nos destroem em nossa
fragilidade, mil vezes seja o agir de Deus!
Deus agiu de forma dura com Jonas, e Jonas entendeu
o agir de Deus e reconheceu que a tempestade que
fazia soçobrar o navio em que se encontrava, era por
causa dele. Homem que era, crente, ainda que rebelde,
tomou para si a responsabilidade e pediu para ser
lançado ao mar.
Jonas é defenestrado por mãos de ímpios, mas ele não
resistiu a disciplina que, embora impiamente aplicada,
entendeu vir do Senhor. Faraó era um tirano que tinha
em suas mãos poder, mas nós sabemos que nenhum
poder teria se de cima não lhe fosse dado. Ímpios
foram chamados a executar a vontade de Deus para
purificar a vida de homens de Deus e trazê-los de volta
às Suas veredas.
Você e eu conhecemos a saga de Jonas. No capítulo 2
ouvimos a oração deste homem e quando os homens
oram em profunda humilhação, passamos a conhecer
quem eles verdadeiramente são. Uns oram e não
mostram ter qualquer intimidade com Deus. Outros que
oram e nada de seu interior vem à tona. Outros ainda
que parecem piegas, mas negam entretanto o poder da
piedade.
Orações são reveladoras!
Jonas ora.
Se por acaso você for lançado ao mar e um grande
peixe o engolir numa única tragada, o que você faria
naquele momento?
Por um instante, por um único momento, Jonas
aprendeu realidades que ele jamais havia
experimentado antes. É assim, na vida cristã alguns
aprendem poucas lições em grandes jornadas; mas há
aqueles que aprendem imensas lições em ínfimos

instantes, em momentos.
Observo que Jonas ali tenha aprendido quatro
realidades que transformaram para sempre a sua vida.
Num único instante, foi ele impactado em sua alma e
para sempre.
A primeira coisa que Jonas duramente aprendeu foi a
respeito de sua própria pecaminosidade. Ele aprendeu
esta penetrante realidade em mais de um sentido.
Jonas era um profeta, porta-voz da mensagem de
Deus. Seu trabalho itinerante, levando a toda parte a
palavra de Deus aos ouvidos das ovelhas de Israel e de
outros povos. Ele era um profeta de Deus, verdadeiro e
vocacionado. Quando ele pronunciava a palavra de
Deus esta palavra se tornava fato, verdadeira, história.
Ele era um homem que fora colocado em um lugar de
imenso privilégio, seu ministério era reconhecido e
apreciado por muitos. E como profeta de Deus,
certamente era também odiado, desprestigiado,
desonrado por muitos. Muitos profetas foram mortos por
pedras que atingiram os seus corpos e pelas línguas
que atingiram a sua moral.
Mas o fato é, ele fora chamado por Deus, mesmo em
sabendo de suas mazelas, de sua rebeldia, de seus
descaminhos. A Bíblia claramente afirma que ele era
um homem preconceituoso, visto que afirma que Jonas
não gostava dos Ninivitas. Não é muito difícil afirmar
que Jonas era racista, preconceituoso, por óbvio que
seja. E, por menos que possamos considerar, nos
nossos dias, este seria um crime, penalizado em
nossas leis civilizadas, repudiado pela mentalidade
contemporânea.
Mas, pior do que isso, Jonas cria que as bênçãos de
Deus são para “nós”, e não para “eles”. Este espírito
exclusivista, nós e eles, que é maléfico em qualquer
ambiente. Mas, na igreja também encontramos a
mesma diabólica atitude: nós mais piedosos, os
“espirituais” tão encontradiços em Corinto, eles menos
santos. E passamos a ter uma mentalidade julgadora,
olhamos como se aqueles fossem os “cães”.
Mas, Deus é misericordioso. Deus fez com que Jonas
descesse de sua arrogância e ele desceu literalmente
para Jope, de Jope para um navio, de um navio para as
partes mais abscônditas daquela embarcação, de lá
jogado às profundezas do mar, do mar para o ventre de
um grande peixe. Desceu de sua empáfia, desceu de
sua presunção, desceu de seu ego.
A trajetória da vida cristã é paradoxal. Você para
crescer, precisa descer. Descer em sua autoestima,

naquilo que você pressupõe ser a sua importância,
descer do pedestal de sua pretensa espiritualidade.
“Jonas, você é um servo! Jonas, não é seu papel dizer
a Deus o que Ele deve e o que Ele não deve fazer”!
Irmãos, Jonas era um homem de Deus, um profeta de
verdade, mas ainda assim precisava saber a respeito
da pecaminosidade de seu coração e quanto mais
velhos ficamos, quanto mais crescemos em nossa
comunhão com Deus, mais nos parece o quão
pecaminoso é o nosso coração. Começamos a ver o
quanto Deus nos ama e o quão pouco respondemos ao
Seu amor. É assim, quando manifestamos desprezo
pelos nossos circunstantes. Vemos o quão arrogante é
a nossa afirmação de que amamos a Deus que não
vemos, se nem amamos o nosso irmão, o nosso
circunstante que vemos. Pessoas que fingem amar.
A menos que Deus nos faça descer, a menos que Deus
retire de nós alguns de nossos confortos, e que nos
faça sair da nossa zona de conforto, jamais
aprenderemos, visto que o nosso único bem é o próprio
Deus.
Mas Jonas aprendeu também, no meio de grandes
angústias de alma, a respeito da providência divina.
Tenho visto que muitas vezes o Senhor mostra a Sua
vontade para nós através das oportunidades. Deus tem
me dado um senso aguçado de oportunidade. Grande
parte das igrejas que foram plantadas em nossa cidade
e que, pela graça de Deus, eu participei, foram quando
Deus apresentou diante de mim oportunidades. Eu
percebo que muitas pessoas só enchergam as
dificuldades. Entram com uma palavra pessimista,
crítica, amarga, todas as oportunidades que se lhes
apresentam, fazem questão de destruí-las com seu
senso crítico, e imaginam que estão sendo criteriosos.
Não estão! São assassinos de esperança.
Quando Deus quer que façamos algo em seu nome, Ele
abre as portas diante de nós e quando Deus quer que
não façamos algo ou descontinuemos fazer o que
estávamos fazendo até então, Ele fecha as portas.
Deus foi fechando as portas da rebeldia de Jonas e
abrindo as portas de Sua providência.
Não importa o quão distante você tenha caminhado
para longe da vontade de Deus, Deus o encontrará. E
isso é o que nos é mostrado no livro do Profeta Jonas.
Este não é um livro sobre Jonas. Este não é um livro
sobre um grande peixe. Este é um livro sobre Deus.
Este é um livro sobre a soberania de Deus. Este é um
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livro que nos fala a respeito da onipresença de Deus.
Todos os nossos atos, todos os nossos atos de justiça
ou de injustiça, todos os nossos pecados e todas os
nossos desvios nos levarão à presença de Deus, por
mais distantes que possamos ir. Deus nos encontrará.
Jonas estava no fundo do mar, no ventre de um peixe e
Deus estava lá e o encontrou.
Quando Deus determina nos encontrar, nada o
impedirá! Você pode mostrar a outros uma motivação
bastante plausível, até mesmo piedosa, com total
aparência de justiça, que você está defendendo a honra
de Deus... mas... Deus o encontrará na sua mentira.
Jonas também aprendeu algo sobre oração. A forma da
oração apresentada aqui nas palavras de Jonas são
imensamente significativas. Observe, não se trata de
uma narrativa, nem mesmo é uma oração com um
formato comum. Esta oração é uma poesia. Parece até
que Jonas toma algo do livro dos Salmos e faz
daquelas palavras a sua oração.
Bem, aprendamos algo, quando estamos vivendo em
situações extremas, quando algo nos pressiona,
quando pensamos que Deus já tenha chegado à
temperatura máxima para nos purificar e Ele continua
aumentando o termostato, quando imaginamos que ali é
o nosso fim, quando inimigos nos cercam e parecem
uma matilha de lobos que irão não devorar, quando
estamos certos de que não é justo que se chute um
cachorro morto, mas ainda você continua sendo
chutado, parece que tudo o que resta na mente de
Jonas e na nossa como crentes que somos, não é outra
coisa senão a sua e a nossa memória.
O que você faz quando se encontra no meio de extrema
oposição e não lhe tratam com qualquer consideração e
misericórdia? Você depende tão somente daquilo que
você aprendeu.
Em circunstâncias assim, vêm à minha mente a Palavra
de Deus, versos esparsos das Escrituras: “Deus é o
meu refúgio...” “Os meus lábios falarão sabedoria, e o
meu coração terá pensamentos judiciosos.” “Por que
hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me
salteia a iniquidade dos que me perseguem...” “Por que
te glorias na maldade, ó homem poderoso?”
“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade; e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas transgressões.” “Eu,
porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.”
Palavras das Escrituras que atravessam a nossa mente.
Jonas estava no ventre de um peixe e o que ele tinha

4

era somente sua memória como homem de Deus.
Jonas sentia-se a instantes da morte e ele se lembra de
suas memórias e suas memórias o levaram à Palavra
de Deus. A sua oração é um salmo que atravessa a sua
alma como a luz de um relâmpago.
Existem momentos que nem sequer sabemos orar. As
nossas palavras são confundidas com nossa
perplexidade. Estamos boquiabertos com as
circunstâncias e com as pressões daqueles que nos
cercam. Nos sentimos como num túnel escuro e gritos
de vozes que nunca nos confrontaram à plena luz.
Nestes momentos temos a Palavra de Deus e são estas
palavras que vêm à nossa boca e oramos.
Este texto está nos ensinando a como orar nos
momentos extremos de nossa vida, quando nos cercam
e nos ameaçam com seus dentes prestes a nos rasgar,
oração em circunstâncias difíceis, quando a vida está
por um fio.
Jonas aprendeu a importância suprema da oração nas
horas em que as circunstâncias da vida são extremas...
“Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu
me lembrei do Senhor; e subiu a ti a minha oração, no
teu santo templo.” Com Deus, até o ventre de um peixe
se transforma em templo e a alma ali cultua.
Jonas aprendeu também algo sobre a graça. E assim
termina a sua oração: “Ao Senhor pertence a salvação!”
Um homem morto, já engolido por grande peixe,
esperava somente a morte chegar. Era uma questão de
minutos. Segundos se passaram, instantes, momentos,
que pareciam uma eternidade. Um instante é o
suficiente para a nossa completa destruição. Uma
palavra dita a nosso respeito e pode ser a nossa derrota
final. Você pode ter tido uma longa trajetória, lutado por
toda a sua vida, entregando-se a uma causa, mas, num
instante, num segundo, num momento, a sua destruição
pode ser cabal.
Não são poucas as pessoas que se aproveitam destas
horas de nossa maior fragilidade, quando um empurrão
pode nos derrubar, quando um sopro pode nos fazer
perder o equilíbrio para sempre.
Mas...
Mas, ao Senhor pertence a salvação! Foi Ele quem
lançou o seu servo ao mar e no mar Ele proveu um
grande peixe que engoliu aquele profeta e o fez para
que ele aprendesse algo de valor eterno nas
circunstâncias mais agônicas da vida.

Ele proverá tudo o que for possível para que
aprendamos sobre a nossa pecaminosidade, sobre a
Sua providência, sobre o como orar nas horas de
maiores e mais graves sufocos, Ele nos ensinará que a
Sua graça nos basta e que ninguém pode tocar no
ungido do Senhor a não ser Ele mesmo. E quando Ele
o fizer, será para que aprendamos sobre quem é Deus,
sobre quem somos nós, sobre a quem pertencemos e

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"A palavra de Cristo habite em vós abundantemente,

sobre os instrumentos que Ele usa para a consecução
de seus propósitos.
Amém! A Deus seja a glória.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestandovos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando ao Senhor
com graça em vosso coração". Colossenses 3.16

Hoje:
Equipe 1:
Iraídes Silveira
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

Reunião de Oração:
Dia 10/05/16 - Terça-feira - 8h30 e 14h30
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz

Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

Reunião Departamental:
Dia 11/05 – Quarta-feira às 14h30min
Departamento Terezinha Lara
Local: Projeto Redenção

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adalto Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Todas as sócias estão convidadas. Esta é uma
oportunidade para aquelas que ainda não conhecem
o Projeto Redenção.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Sérgio
Linares. Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra, Éder
Mota
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: Leandro Gomes
Sexta-feira: Marco Vince
Sábado: Natanias

Equipe 2:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel.: 3451.4430

CORAL JUVENIL
Cantaremos hoje no Culto da manhã. Aos excoristas que se juntaram a nós neste culto de
louvor, ficamos muito agradecidos, certos de que
o Senhor é nosso motivo maior de louvor e
adoração!!
Hoje não teremos ensaio devido às
comemorações do Dia das Mães. Aproveite o dia
para curtir bastante sua família, sempre dando
graças a Deus por esta benção tão especial.
Retomamos no próximo domingo.
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UMP
Aniversário do Rev. Edson
Louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor
Rev. Edson que na última terça-feira, 03/05,
completou mais um ano de vida. Agradecemos a
Deus por usar esse servo na vida dos jovens de
nossa igreja. Desde o ano passado temos tido o
privilégio de tê-lo como conselheiro da Mocidade de
nossa igreja. Que Deus continue a abençoá-lo
grandemente. Feliz Aniversário!
Feliz Dia das Mães
Feliz a mãe que se entrega nas mãos de Deus e
busca o Seu reino em primeiro lugar, certa de que
“todas as demais coisas lhes serão acrescentadas”.
Feliz a mãe que ensina os filhos no caminho em que
devem andar, para que, “ainda quando forem velhos
não se desviem dele”. Feliz a mãe que pode ser
achada como mulher virtuosa, cujo valor excede o de
finas jóias. Feliz a mãe cujas mãos estão dispostas
ao trabalho; “atende ao bom andamento de sua casa
e não come o pão da preguiça”. Feliz a mãe cujos
filhos “levantam-se e chamam-na bem-aventurada e
seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres
procedem virtuosamente, mas tu a todas
sobrepujas”. Feliz a mãe que, como Ana, educa seu
filho para Deus e o leva para a casa do Senhor. Feliz
a mãe cuja glória não está apenas nos filhos ou no
lar, mas na certeza do lar eterno.
A UMP da 1ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
deseja a todas as mães um Feliz Dia das Mães!
Sexta Jovem
Na próxima sexta-feira,13/05, em virtude da palestra:
"O amor verdadeiro segundo Cantares - vida
conjugal com ênfase especial na vida dos jovens e
adolescentes" com o Rev. David Merkh, não haverá

Sexta Jovem. Esperamos por todos os jovens e
adolescentes na palestra que será realizada no
templo de nossa igreja, às 20h. Reserve esse final
de semana para juntamente com a igreja
participarmos desse precioso estudo. Esperamos por
toda a juventude!
Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens
que desejam cantar para os ensaios que acontecem
todos os sábados a partir das 17h no templo de
nossa igreja. Venha louvar a Deus!
Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco todos
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.
Dia do Jovem Presbiteriano
No dia 21/05, de 09h às 18h, nos reuniremos no
Acampamento Ebenézer para comemorarmos o Dia
do Jovem Presbiteriano. O investimento será de
R$25,00. Acesse o link e faça a sua inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/1WxZco7hcUXiIUVa
LhThXnZPtENKy7ACxtkg32EfnAtE/viewform?c=0&w
=1
Cristianismo Total – Faça sua Inscrição
Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias 08
e 09 de julho em nossa igreja. As inscrições estão
abertas desde o dia 04/04. Acesse o site
www.cristianismototal.eventize.com.br para fazer sua
inscrição. Para mais informações encaminhe um
email para: cristianismototal2016@gmail.com

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:
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NOTA 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 com pesar, o falecimento do Rev.
Francisco Márcio Fonseca Martins, aos 57 anos,
ocorrido na última terça-feira, dia 03/05. O velório
aconteceu aqui em nossa Primeira Igreja na quartafeira, com sepultamento no Cemitério do Bonfim.
O Rev. Francisco integrou o quadro pastoral de nossa
Igreja tendo trabalhado na congregação do Jardim
Canadá, hoje uma Igreja organizada.
À sua esposa Andrea, seus filhos Filipe, Daniel e
Priscila, bem como aos seus irmãos e toda a sua
querida família expressamos nossos mais sinceros
sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor
da vida, que console seus corações.
Esteve acompanhando a família e conduzindo o culto
fúnebre, nossos pastores, Rev. Ludgero, Rev. Edson e
Rev. Afonso. Oremos em favor de nossos amados
irmãos.

VIAGEM DO REV. LUDGERO
Neste domingo o Rev. Ludgero está na cidade de
Piumhi pregando na Igreja daquela cidade e realizando
o batismo de seu sobrinho neto Isac, filho de Bianca e
Jônatas, bisneto de nossos irmãos Euler e Ione. Se
Deus assim o permitir, regressará para estar na Igreja
por ocasião do culto da noite. Hoje pela manhã e no
culto da noite teremos a oportunidade de ouvir a
mensagem da parte de Deus proferida pelo Rev.
Edson.
No domingo passado, o Rev. Ludgero esteve pregando
na Igreja Presbiteriana do Bairro Petrolândia na cidade
de Contagem quando foi celebrado o 20º aniversário
da SAF daquela Igreja.
A Igreja de Petrolândia, juntamente com o seu pastor
enviam palavras de carinho à nossa Igreja,
agradecendo a disponibilidade da presença de seu
pastor. Naquela oportunidade o Rev. Ludgero saudou
a Igreja e a sua SAF em nome de toda a nossa Igreja.
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08/05
Louise Stffany Oliveira Barreto
09/05
Darlene Mara de Oliveira Barreto
Waslan Judson Rosa do Nascimento
10/05
Carlos Gustavo Galvão
Fernando Horácio Alves de Rezende
Gabriel de Vasconcellos Spinola Batista
(31) 2535-3325
Mariana Lourenço de Souza Fleming
11/05
Abisague Heringer Lisboa Prado de Azambuja
Otávio Novais Keusen Reher
12/05
Abelardo de Andrade Barroso Júnior
Cláudio Murilo Viana Gomes
Giovana de Souza Mendonça
Júlia dos Santos Pessôa
13/05
Eliane Luiza Martins
Hildemar Rodrigues Falcão Neto
Mirian Regina Machado
14/05
Cassiano Nunes Barbosa
Eugênia Maria Laguardia

