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de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 29 DE OUTUBRO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE DO SÉCULO XVI “O justo, viverá pela fé”, Rm 1.17.

Foi exatamente em 31 de outubro de 1517, que
o monge Martinho Lutero afixou as 95 teses na
Catedral de Wittemberg na Alemanha, em
protesto aos dogmas impostos pela Igreja de
Roma. Somos fruto da Reforma Protestante.
De certa forma, 31 de outubro, é nosso
aniversário! Todas as igrejas e denominações
que adotaram a Bíblia como única regra de fé e
prática são filhas da Reforma. Mas qual tem
sido a influência da Reforma em nosso País?
Será que as denominações evangélicas estão
seguindo os parâmetros da Reforma? Ou ainda
temos um misticismo medieval em nosso meio?

Cristo, o que o levou a fixar as famosas 95 teses
na porta da Igreja de Wittemberg. Intimado a
retratar-se, sua resposta foi: “Não posso
retratar-me, nem me retratarei de qualquer
coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a
consciência. Minha mente está cativa à
Palavra. Deus me ajude! Amém”.
Excomungado e ameaçado de ser lançado na
fogueira, o príncipe da Saxônia o escondeu em
seu castelo, de onde produziu livros e traduziu a
Bíblia para a língua alemã, com o fim de torná-la
acessível a todos, já que, até então, só poderia
ser lida no original e em latim.

A Reforma Protestante foi um marco na história
do Cristianismo. Representou um resgate de
doutrinas que estavam esquecidas na mente
cristã. A importância de Lutero, poderosamente
usado por Deus, é fato inconteste nesta
história. Antes de entrar para o convento, Lutero
possuía duas formações: Filosofia e Direito.
Mas sua alma sempre desejou conhecer mais a
Deus. Nasceu em 10 de novembro de 1483 na
Alemanha, na vila de Eisleben, Saxônia
Prussiana. Filho de um humilde minerador de
prata. Criado e levado aos bancos escolares
em Mansfeld na Turíngia. Decidiu ir para um
convento agostiniano por causa de um
livramento de uma fortíssima tempestade.
Clamava dizendo que se houvesse livramento,
viraria padre. Sua vida no convento foi marcada
por uma intensa busca pela santidade, fato que
o fez declarar: “Dá-me santidade ou morro por
toda a eternidade; leva-me ao rio de água pura
e não a estes mananciais de águas poluídas;
traze-me as águas da vida que saem do trono
de Deus!”

Em 1529 escreveu um catecismo menor
explanando os Dez Mandamentos, o Credo
Apostólico, o Pai Nosso, e alguns pontos sobre
a vida cristã no método perguntas e respostas.
Após sair do exílio, deixou a vida monástica e
casou-se com uma ex-freira, Catarina Von
Bora, e passou toda a sua vida pregando e
ensinando a verdadeira liberdade do evangelho
até perecer na sua cama citando por três vezes
o texto de João 3.16. Dizia Lutero que se a
Bíblia fosse apenas Jo 3.16, já seria o
suficiente. Morreu em 18 de fevereiro de 1546,
em sua cidade natal, aos 62 anos. Filipe
Melanchthon dirigiu o culto fúnebre. A influência
de Lutero seguiu curso não só na Alemanha,
mas também na Holanda, Suécia, Dinamarca e
Noruega, e adentrou ao mundo.

Após receber uma Bíblia de presente, uma
vulgata latina, logo, um texto penetrou
profundamente em sua alma: “O justo, viverá
pela fé” (Rm 1.17). E esse texto não saía de sua
mente até o dia em que compreendeu o
verdadeiro sentido de justiça, que o levou a
dizer: “Então me achei recém-nascido e no
Paraíso. Todas as Escrituras tinham para mim
outro aspecto; perscrutava-as para ver tudo o
que ensinavam sobre a justiça de Deus. Antes,
estas palavras eram-me detestáveis; agora as
recebo com o mais intenso amor. A passagem
me servia como a porta do Paraíso”. Depois
dessa descoberta, Lutero começou a pregar,
conclamando o povo para a liberdade em
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Martinho Lutero não descobriu uma nova
doutrina ou um novo modo de ler a Bíblia,
somente resgatou a importância da Palavra,
por isso, preocupou-se tanto na sua tradução.
Recolocou-a no lugar de onde ela jamais
poderia ter saído. A doutrina da Justificação
pela fé, somente em Cristo, principal doutrina
resgatada por ele, ensina que todos os nossos
pecados são perdoados porque Cristo morreu
em nosso lugar, quando ainda éramos os seus
inimigos e que, por isto, não precisamos de
mais nenhuma obra para chegarmos a Deus.
Também militou contra as indulgências, a
venda de relíquias supostamente de santos e
também a troca de moedas por almas libertas
do purgatório. Seu adversário nesse conflito foi
Johann Tetzel, representante do Papa Leão X.
Os ensinos deste grande reformador são
atualíssimos e devem nos levar a pensar sobre
qual o nosso papel diante dessa crise de ensino

que vivemos em nossos dias. Como
precisamos de homens como Lutero! Homens
que se dediquem a ensinar a Bíblia com
fidelidade e combatam as heresias.
Precisamos também de um resgate da
suficiência de Cristo para a nossa salvação.
Precisamos entender e ensinar a singularidade
de Cristo e a simplicidade do Evangelho da
Graça de Deus frente aos falsos ensinamentos
de uma pseuda teologia antropocêntrica.
Lutero ainda fala para a nossa geração. Não
obstante a erros como qualquer mortal, esse
homem de Deus amou a Palavra do SENHOR,
lutou para que Ela fosse proclamada e amou
também o seu povo. Lutero ainda nos ensina e
mesmo depois de morto ainda fala, Hb 11.4.

Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino,
teremos aqui em nossa Primeira Igreja, um
culto de gratidão a Deus pelos 500 anos da
Reforma Protestante do século XVI. Que
possamos neste momento de gratidão refletir
sobre a importância da Reforma, e assim,
bendizermos a Deus pelos 5 séculos deste
movimento que trouxe a Igreja de volta para a
Sagrada Escritura.
Que o Poderoso e Eterno Deus nos abençoe!
Amém!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu
coração na presença dos poderosos te
cantarei louvores.”
Sl 138.1
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Miriam
Reunião Executiva
Terá seu início na reunião de oração.
Aguardamos a presença da diretoria e
relatoras.
ELEIÇÃO DA SAF
Queridas irmãs em Cristo Jesus, vamos nos
preparar para a nossa reunião plenária que
será dia 08 de novembro, quando teremos a
eleição para a próxima diretoria da SAF.
Oremos por essa nova diretoria, confiando em
Cristo e sabendo que Ele está no controle de
todas as coisas.
No dia 15 de outubro é comemorado o dia do
professor.
Hoje a SAF presta uma singela homenagem a
esses professores tão importantes em nossas
vidas e na vida da igreja.

Professor da Escola Dominical,
Escolheste a melhor parte.
Aprendeste do Grande Mestre
Sábias lições de amor e verdade.
Ministras com amor, bondade e
consagração.
És um baluarte: és verdadeiro cristão!
Cada domingo estais a postos,
Lição estudada, apontamentos, esboços
Feitos com dedicação e amor.
Reconheces a grande responsabilidade,
Lidas com crianças, adolescentes, jovens,
adultos. És um amigo: és um irmão!
Tens as palavras da verdade,
A Bíblia Sagrada, o livro de Deus,
A fonte do vero ensino
Que norteia o pecador.
É a luz do teu ensino, convencendo,
perdoando, instruindo, consolando.
És cooperador de Deus: és consagração!
Querido professor! Medite na sua grande
responsabilidade, ore ao Senhor pedindo a
Ele que o capacite mais e mais. Disse o
apóstolo Paulo: "Se ministério, dediquemonos ao ministério, ou o que ensina esmerese no fazê-lo". Rm 12.7

DIÁCONOS DE PLANTÃO

CORAL FEMININO – CONVOCAÇÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco
Cassete, Marcos Egg
Segunda-feira: Fernando Horácio
Quinta-feira: Fernando Boson
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado: Jessé Oliveira, João

«E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja
em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por Ele graças a Deus Pai". Cl 3.17

JUNTA DIACONAL - CONVOCAÇÃO
Convoco todos os membros da Junta Diaconal
para sessão plenária a ser realizada nas
dependências da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte no dia
30/10/2017 (segunda-feira) às 20h30min na
primeira convocação com a maioria dos
membros ou às 20h45min na segunda
convocação com qualquer número de
membros.
A presença de todos os irmãos é obrigatória
para o bom andamento dos trabalhos da Junta
Diaconal.
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
Presidente da Junta Diaconal

CULTO PELO BEBÊ
Data: 11/11/17
Hora: 16h
Salão Social da Igreja
Responsável: Miriam – 3646 0296
E-mail: miriangherardi@hotmail.com
Confirme presença com Cristine ou Ivna até
o dia 08/11, quarta-feira. Envie foto.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2018
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.
Incentivamos a todos a realizarem ainda em
outubro suas eleições.
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A presidente do Coral Feminino, Maria de
Lourdes Cunha Elias, convoca todas as
coristas para reunião de eleição da diretoria
para o ano de 2018. Será realizada no dia 31 de
outubro de 2017, às 20h30min em primeira
convocação e às 20h45min em segunda
convocação com qualquer número de
membros.
Não faltem e coloquemos nossas vidas diante
e a serviço do nosso Deus.
CORAL DA IGREJA - CONVOCAÇÃO
“Portanto, quer comais, quer bebais, ou
façais outra cousa qualquer, fazei tudo para a
glória de Deus”. 1 Co 10.31
Os membros do Coral da Igreja estão
convocados para a eleição da diretoria - 2018
no próximo dia 05 de novembro às 17h, em
primeira chamada com presença da maioria
dos membros ativos, caso necessário em
segunda chamada às 17h30min com qualquer
número de coristas presentes.
Toda a Igreja deve estar em oração rogando a
Deus que destaque entre nós os irmãos que
vão liderar este ministério tão importante no
ano vindouro, para a Honra e Glória do Senhor.

UMP – CONVOCAÇÃO
O presidente da União de Mocidade
Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, Diác. Hildemar Neto,
convoca a sociedade para a reunião Plenária
de Eleição da nova diretoria para o ano de
2018, a realizar-se no domingo, 12/11, na sala
da UMP, às 17h, em primeira convocação,
havendo quorum de metade mais um dos
sócios, e em segunda convocação às
17h30min, com número mínimo de um terço
dos sócios. Na oportunidade elegeremos a
nova Diretoria para o ano de 2018, avaliaremos
as atividades do ano 2017, arrolar e desarrolar
membros, e prestaremos contas do caixa da
sociedade. Se você ainda não é sócio, mas
deseja ser arrolado, participe também.
Sejam pontuais!

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA DOS OFICIAIS ELEITOS
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte esteve reunido nesta semana e
depois de verificar o que preceitua o art. 83, alínea d, da CI-IPB, onde a constituição diz que o
Conselho deverá verificar a regularidade do processo de eleição bem como a idoneidade dos
eleitos, aprovou a Assembleia por unanimidade e registrou a Ata da Assembleia, na Ata 1756 do
Conselho, para os anais da história de nossa Igreja.
Seguindo o que preceitua o Art. 113 da CI-IPB que diz: “Eleito alguém que aceite o cargo e não
havendo objeção do Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que
serão realizadas perante a Igreja”. O Conselho então, designou o lugar: Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte; designou dia e hora: Domingo, 29/10, portanto, hoje, por ocasião
do culto vespertino às 19h, perante a Igreja.
Seguindo o que preceitua o Art. 114 - que diz: “Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de
instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a
Igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta
constituição”. Uma vez instruídos ao longo dos dois últimos meses nos sermões pregados pelo
Rev. Edson e instruções devidas, restam aos eleitos fazer seu juramento quanto à doutrina,
governo, disciplina da Igreja, constituição e acima de tudo, submissão a Santa e Bendita Palavra
de Deus. A Igreja por sua vez, deverá se comprometer a tributar aos eleitos honra e obediência no
SENHOR. Portanto, cumpridas as exigências constitucionais, convidamos a Igreja para juntos, em
culto de louvor a Deus, hoje à noite, participarmos deste momento de Ordenação e Investidura dos
irmãos eleitos listados abaixo:
Presbíteros: Celso Freire dos Reis; Tito Flávio Silva; José Carlos Cardoso Maciel.
Diáconos: Arthur Barbosa Câmara; Carlos Gustavo Galvão; Marco Túlio Caldeira Figueiredo;
Paulo Eduardo Gibram Silva; Saul da Cunha Nogueira; Thiago Bryan Soares de Azevedo; Tiago
Müzel Rentes; Valter José Lopes.
Nosso irmão Paulo Bernardes Falcão, por motivo de viagem, será ordenado em momento
oportuno.
Que Deus seja louvado em todos esses momentos.
INTERCÂMBIO COM A UMP DA IP
NACIONAL DE BRASÍLIA
Entre os próximos dias 2 e 5 de novembro, os
jovens da nossa Igreja estarão em intercâmbio
com a mocidade da Igreja Presbiteriana
Nacional de Brasília no nosso Acampamento
Ebenézer. Os preletores deste acampamento
serão o Pr. Arlem Maffra, da Primeira Igreja
Batista de São Paulo e o Rev. Raimundo
Montenegro, da nossa Igreja. A temática geral
será a renovação da vida cristã; enquanto o
preletor visitante abordará a importância das
escolhas na vida, o nosso pastor focará na
necessidade da renovação da nossa fé.
Oremos por este importante evento. As
inscrições podem ser realizadas pelo link:
https://goo.gl/7kJdRm.
Não perca tempo e garanta já a sua inscrição!
Jovem! Esperamos por você!

REV. RAIMUNDO EM PIRACICABA-SP
Neste final de semana, 28 e 29/10/17, o Rev.
Raimundo está participando da Celebração de
500 anos da Reforma Protestante na cidade de
Piracicaba - SP.

UCP-UPJ – CONVOCAÇÃO
A UCP-UPJ realizará eleições das novas
diretorias para o ano de 2018 no primeiro
domingo de novembro, dia 05/11, às
17h30min. Convocamos os sócios para estas
eleições e contamos com as orações da Igreja.

SEXTA JOVEM
Em virtude do intercâmbio neste feriado, não
haverá Sexta Jovem na sexta-feira, 03/11.
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UPH – CONVOCAÇÃO
O presidente da UPH, Diác. Jessé de Oliveira,
convoca a sociedade para a eleição da
diretoria 2018 no dia 05/11, às 17h30min aqui
na Igreja. Esperamos por todos os sócios e
contamos com as orações da Igreja.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Ismaília de Moura Nunes
Av. Carandaí, 353/1201 - Funcionários
Tel.: 3282-7173
Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 - Floresta
Tel.: 3444-4880
Próximo Domingo
Equipe 1:
Rizza Rodrigues Caldeira
Rua Crispim 155 - Pirajá
Tel.: 3432-3064
Equipe 2:
Gianfranco Zorzim
Rua Júlia de Castilho 133/802 - Torre 2
Tel.: 3587-9308

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
Moisés Caldeira dos Santos, filhinho de nossos
irmãos João Marcus e Ana Paula. Louvamos a
Deus pela vida preciosa desta herança do
SENHOR. Que o Moisés cresça à semelhança
de Jesus, em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e dos homens. Lc 2.52.

ACAMPAMENTO DE CASAIS
Vem aí nosso acampamento de casais
Local: Acampamento Ebenézer
Data: 10 a 12 de novembro
Tema: “Antes que venham os maus dias”.
Preletor: Rev. Obedes Ferreira da Cunha Jr.
Valores: Casal – 275,00
Crianças a partir de 10 anos – 75,00
Maiores informações:
Pb. Erdman, 98229 3492

5º DOMINGO – CULTO EM FAMÍLIA!
Hoje, dia 29/10, quinto domingo do mês,
teremos o nosso Culto em Família.
Assim sendo, não teremos o Culto Infantil nos
dois períodos, manhã e noite. As crianças
deverão cultuar junto aos pais no Templo.
Sempre que tivermos um quinto domingo no
mês, faremos essa celebração especial.
Entendemos que assim, teremos um momento
festivo no qual cultuaremos a Deus por sermos
parte da família dos eleitos, pelas bênçãos das
famílias que integram a nossa amada Primeira
Igreja e por nossas famílias.
Além disso, trata-se de um momento de
invocarmos a graça e misericórdia de Deus
sobre as famílias, a fim de que resgatem os
valores eternos que há em Jesus, livrando-as
do mal.
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

29/10
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
Agende-se e venha participar conosco!

Bruna Rocha Lopes
Yáskara Regina Lourenço Araujo Fleming

31/10
Ana Helena Rabelo Ramos
Yumara Siqueira de Castro

01/11
Beth Coelho Leite
Fabíola Silva Pereira
João Silva Rodrigues Rosa
Letícia Ussem
Thiago Bryan Soares de Azevedo
Virgínia Celma Almeida de Castro Leite

02/11
Gabriela Egg Mendonça
Laís Piuzana Leite

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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Marco Terenzi de Bessa Pinto
Vilma Santos de Carvalho

03/11
Joana Silva Moreira
José Ferreira Gomes

04/11
Letícia Alves Oliveira do Carmo
Suzana de Oliveira Santos Freire
Thais Guerra Campolina

