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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
5º DOMINGO – UM OLHAR PARA A FAMÍLIA DA ALIANÇA

"Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR,
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a
quem serviram vossos pais que estavam dalém
do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em
cuja terra habitais. Eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR." Js 24.15
A família sempre esteve no alvo do inimigo.
Afinal, ele mobiliza os sistemas deste mundo
para desestruturar a vida familiar. Em nossa
pós-modernidade presenciamos ataques aos
currículos escolares, afetando diretamente os
nossos filhos com ensinos heréticos e
distorcidos dos princípios da Palavra de Deus.
Alguns dos mais terríveis golpes contra a
família são manipulados pelas próprias
autoridades públicas com aprovação de leis
espúrias. Justamente aquelas autoridades que
deveriam zelar pelo fortalecimento da
constituição da família (Rm 13.4). Percebemos
muitos vínculos familiares se esfriando. Não
são raros os casos de filhos que não apenas
desonram seus pais desobedecendo-lhes, mas
também se esquecendo deles na sua velhice,
época em que mais precisam de ajuda. Para os
pais, encher o alforje não tem sido sinônimo de
amparo na velhice, Sl 127.
Os meios de comunicação de massa, as mídias
sociais, não obstante a bênção para quem sabe
usá-los, tornou-se vitrine de divulgação de um
estilo de vida distanciado da Palavra de Deus.
Não raro, percebemos uma confusão quanto
ao entendimento e desempenho dos papeis por
parte dos pais dentro do lar. Como
consequência, filhos crescem sem a devida
referência, e não raro reproduzem o que viram
em sua criação, sem a devida responsabilidade
para com a família.
Como reagir a esse desafio? A Igreja do Senhor
Jesus Cristo, “coluna e baluarte da verdade” (1
Tm 3.15), que sustenta e proclama a verdade,
composta e constituída por famílias, por meio
da Santa Palavra deve proclamar os princípios
que precisam nortear a vida da família da
aliança. Tomemos como exemplo a vida de
Josué. A vida deste líder servo do SENHOR nos
ensina como um homem de Deus deve agir e se
portar em momentos de crise.
Recordemos quem foi Josué! Inicialmente, seu
nome era Oséias (Nm 13.8). Companheiro de
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Moisés, mais tarde, Moisés mudou seu nome,
(Nm 13.16). Se Oséias em hebraico significa
“salvação”, Josué significa: “O Senhor é
Salvação, o SENHOR Salva”. Ainda jovem
Josué teve a oportunidade de conviver com
Moisés e assistir seus extraordinários feitos por
meio das mãos poderosas do Senhor. Josué foi
um líder escolhido por Deus! Escolhido para
suceder a Moisés. Soberanamente escolhido
por Deus, elevado por Moisés (Dt 31.7,14, 23).
No momento em que Deus ordenou a Moisés
ele então “chamou a Josué” (Dt 31.14). Iniciouse assim a preparação de mais um grande líder
de Israel. Josué foi um fiel servidor, por isso,
Deus lhe honrou com uma posição tão distinta.
Deus preparou Josué para dirigir o seu povo.
Os métodos de preparação de um líder
utilizados por Deus são diferentes dos do
mundo. Os sistemas mundanos preparam seus
líderes levando em conta meramente suas
habilidades intelectuais, suas capacidades
articulativas, habilidades meramente humanas.
Mas Deus, prepara os seus líderes com
critérios e motivos divinos. Moisés ensinou a
Josué a depender totalmente da direção de
Deus em todas as circunstâncias de sua vida.
Os capítulos finais do livro que leva seu nome
descrevem o grande líder no final de sua vida.
No capítulo 23 vemos o discurso de despedida
de Josué, 23.2. O povo estava em paz! Os
inimigos afastados. Josué então reúne o Israel!
Você já parou para pensar nesta cena? Josué
discursa perante o povo! Ele, neste
extraordinário discurso, exorta o povo a
obedecer a Lei do Senhor. Se no capítulo 23 ele
despede do povo com suas palavras, agora no
capítulo 24 ele é o porta-voz do SENHOR. Veja
que o capítulo 24.2 diz: “Assim diz o Senhor...”.
Josué faz uma recapitulação da misericórdia de
Deus no passado (precisamos fazer isso), e a
partir do verso 14, conclama o povo a
desempenhar a responsabilidade de servir ao
Senhor e para isso, o povo precisava: “Se
posicionar diante de Deus”.
O povo estava vacilando, querendo olhar para
trás, querendo voltar para outros deuses. Josué
então, apresenta o seu exemplo: Através de
uma frase marcante que evidencia todo o seu
comprometimento com Deus: 24.14b, ele diz:
“Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR”.

Josué nesta frase apresenta ao povo três
atitudes de um homem de experiência com
Deus e consciência cristã. De um homem de
família. Atitudes de um líder da nação, mas
acima de tudo, de um líder de sua própria casa.
1ª) Atitude de Determinação: “EU”. Esse “Eu”,
exprime individualidade, ser consciente e
pensante. Josué sabia que, como líder, ele
precisava encabeçar a atitude! Josué olha para
trás! Olhando para trás, vendo o que o Senhor
já tinha feito na vida do povo, na sua própria
vida até aquele momento, ele não poderia
tomar outra decisão a não ser a de seguir o
Senhor com determinação.
Essa decisão de Josué estava alicerçada em
bases históricas. Seu alicerce era a promessa
de Deus de dar a terra ao povo. Não importava o
posicionamento dos outros. Na mente e no
coração de Josué estava a firme resolução e
convicção de que ele iria prestar contas a Deus
pela condução do povo e de sua casa, por isso,
agiu com determinação.
2ª) Atitude de Responsabilidade: “[...] E A
MINHA CASA”. A determinação de Josué é
acompanhada de uma responsabilidade com a
sua casa. Na casa de Josué, com certeza,
constavam, esposa, filhos, servos e todos que
de alguma forma ou de outra recebia a sua
assistência financeira, moral e espiritual.
Quando Josué diz: “Eu e a minha casa”, ele
estava tendo responsabilidade com todos
aqueles que estavam debaixo de sua tutela.
Josué com certeza ao falar estas palavras
estava se lembrando das palavras de Dt 6.6:
“As palavras que hoje te ordeno estarão em teu
coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te”. Na
verdade, a sua responsabilidade era grande. A
obrigação de fazer com que os seus, fossem
encorajados a desempenhar as funções
prometidas a Deus em servi-lo era sua
obrigação.

3ª) Atitude que evidencia um Objetivo: “[...]
SERVIREMOS AO SENHOR”. Além de sua
determinação e de sua responsabilidade,
Josué tinha um objetivo específico pelo qual ele
não abria mão de maneira alguma: Servir ao
SENHOR! Quando ele diz: Serviremos ao
Senhor, na verdade Josué está dizendo: O meu
objetivo é servir ao Senhor, é cumprir a sua
vontade. É glorificar a Deus e gozá-lo para
sempre.
Assim como na pregação do Evangelho,
semeamos, mas quem faz crescer e germinar é
o SENHOR, assim também, devemos conduzir
nossa casa na certeza de que os resultados
eternos pertencem a DEUS.
Josué desafiou o povo a fazer uma escolha.
Nos versos 16-25 vemos a escolha do povo.
Igualmente somos desafiados como famílias da
aliança a olharmos para o exemplo deste servo
do passado e exercermos nossa
responsabilidade diante do Todo Poderoso na
condução de nossas famílias.
Devemos fazer isso, confiando na graça e na
misericórdia de Deus. Que nós, pais, como
líderes de nossas casas, possamos à
semelhança de Josué tomar uma atitude de
determinação, responsabilidade e objetivo
definido, glorificar a Deus (Soli Deo Glória).
Que o Poderoso nos dê as condições
necessárias para conduzirmos nossas famílias
com atitudes como as de Josué e assim,
colhermos os frutos gloriosos para a honra e a
glória daquele que em tudo conduz nossas
vidas. Amém.
Rev. Edson Costa Silva

Primariamente falando, Josué está se
posicionando contra o perigo da idolatria, pois
muitos estavam querendo seguir e servir a
outros deuses. Não obstante, mesmo que a
maioria seguisse a outros deuses, ele não seria
omisso, por isso, se posiciona tendo
responsabilidade com os seus.
Eu, mas não somente eu, mas também os
meus. Eu, e a minha casa.
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SOCIEDADES INTERNAS
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

5º DOMINGO DO MÊS
CULTO EM FAMÍLIA!

"Pela recordação que guardo de tua fé sem
fingimento, a mesma que, primeiramente,
habitou em tua avó Loide...” II Timóteo 1.5
Reunião de Oração
Terça-feira, dia 01/08 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Elani
Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 02/08. Contamos com a
presença de todas as sócias.
No último dia 26 de julho comemoramos o dia
dos avós. Segue aqui uma singela
homenagem.
AVÓS
“Guardam no olhar e na pele as marcas de
toda uma vida. Guardam em si uma infinidade
de conhecimentos que nos transmitem, é com
eles que aprendemos. Aprenderam a lidar
com as “feridas” de uma forma admirável.
Dão-se intensamente em cada dia…
Devolver-lhes o amor é o mínimo que
podemos fazer. O amor e a sabedoria que vem
de vocês são bênçãos que tornam nossas
vidas melhores. Que Deus continue a
sustentar e abençoar a cada um de vocês
nossos queridos avós”.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, José L.
Espeschit, José Maria, Natanias, Sérgio
Maciel
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Cláudio Murilo
Sábado: Eder Freitas, Éder Mello
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.
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Neste domingo, 30/07, quinto domingo do
mês, não teremos os cultos infantis.
Estaremos todos no Templo em família
cultuando o nome excelso do Senhor Nosso
Deus.
Isso acontecerá sempre nos quintos
domingos do mês.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 - Anchieta
Tel.: 3223-7227
Equipe 2:
Hélvio Antonio P. Santos
Rua Apodi, 100/301B - Serra
Tel.: 3227-3273
Próximo Domingo
Equipe 1:
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá F
Tel.: 3432-3064
Equipe 2:
Irizena Correa de Souza
Rua Rio Apodi, 472/ Fundos – Eldoradinho
Tel.: 3393-3212

JULHO – MÊS DE TEMPORADA DE
ACAMPAMENTO - INVERNO – 2017

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
9 HORAS NO TEMPLO

Acampamento Ebenézer! 43 anos de
bênçãos na vida de nossa Igreja!
(1974-2017)

Encerraremos neste domingo nossa Escola
Bíblica de Férias. Desde o domingo, 16/07,
temos recebido preletores especialmente
convidados para falar às classes de Escola
Dominical reunidas em classe conjunta, a
partir da UPA, no Templo, para estudarem
temas de grande relevância em nossa
caminhada cristã.

Agradecemos a Igreja pelo envolvimento em
nossas temporadas de acampamento –
inverno 2017. Louvamos a Deus por tantas
pessoas se mostrarem interessadas em
ajudar, contribuir de alguma forma, para que,
ao final, tudo desse certo, e graças ao bom
Deus concluímos mais uma etapa com alegria
e voltamos para casa regozijando com os
feixes de bênçãos proporcionados por Deus,
Sl 126.
Agradecemos as doações, aos equipantes,
aos conselheiros, orientadores e aos
acampantes que participaram com alegria de
mais uma temporada.
Nesta última semana de julho, nossos
adolescentes estavam em nosso
acampamento. Retornaram com aprendizado
da Palavra e comunhão da convivência que
certamente glorificará a Deus.
Louvamos ao SENHOR pela vida dos
Orientadores da UPA, Rev. Raimundo, Lic.
Bruno, enfim, de todos os irmãos que atuaram
com amor e desprendimento ímpar nesta
semana no cuidado e no pastoreio de nossos
adolescentes. Que Deus os renove e os
abençoe!

Neste mês estamos recebendo alguns dos
professores de nosso Seminário Presbiteriano
Rev. Denoel Nicodemos Eller. Tema
abordado: “Pré-Reformadores e Reforma
Protestante do Século XVI”.
No domingo 16/07, recebemos o Rev. Sérgio
Fernandes que nos trouxe uma visão
panorâmica do pano de fundo da Reforma
Protestante.
No domingo passado 23/07, recebemos o
Rev. Floriano Sant'Anna, professor de História
da Igreja que falou sobre o Pré-reformador
John Wycliff.
Hoje, encerraremos nossa Escola Bíblica de
Férias recebendo o Rev. Paulo Ribeiro Fontes,
capelão e professor de nosso Seminário.
Venha participar conosco da Escola
Dominical.
VISITANTE ILUSTRE

Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino,
teremos um momento de testemunho do que
foi esta semana em nosso acampamento.

VISITE NOSSA LIVRARIA
Informamos que alguns itens da área infantil
da nossa livraria estão expostos no salão da
nossa Igreja na parte da manhã. Os mesmos
estão com descontos de 25%. Entre eles
destacamos: Histórias Bíblicas para crianças Ed. SBB de R$ 45,00 por 33,00. Minha Bíblia
para antes de dormir - Ed. SBB - de R$ 45,00
por 33,00. Chegaram também alguns
exemplares de Bíblias da Editora Cultura
Cristã. Estamos à disposição dos irmãos após
os cultos dominicais.

Recebemos neste domingo como preletor da
Escola Bíblica de Férias e pregador do culto
matutino, o Rev. Paulo Ribeiro Fontes,
capelão e professor do Seminário
Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller.
Damos as boas vindas ao Rev. Paulo rogando
ao Eterno Deus dadivosas bênçãos sobre sua
vida e presença entre nós.
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REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Rev. Edson Costa Silva, convoca o Conselho para se reunir na próxima terçafeira, 01/08, às 19h30min em sua sala de reuniões. Esperamos por todos os
membros do Conselho para esta reunião e contamos com as orações da Igreja.

CLASSE DE CATECÚMENOS!
Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é
na classe de catecúmenos! Lembramos a todos que esta classe visa não somente a preparação
para a pública profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se tornar membros de
nossa Igreja.
Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do
século XVI, sua forma de governo, suas convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja
de Cristo.
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma Igreja local por coerção de
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de
preparo oferecido a todos!
Início de nova turma!
As aulas da nova turma do segundo semestre terão início no segundo domingo de agosto, dia 13, no
horário da Escola Dominical, 9h - sala 301 – 3º andar. Não é necessária inscrição prévia, basta se
dirigir para a classe e você será matriculado.
Exame dos candidatos!
Aos alunos que concluíram a preparação no primeiro semestre do ano, lembramos da necessidade
de preenchimento da ficha de arrolamento, já distribuída, e entregar para os professores da classe e
comparecer à conversa com o Rev. Edson e presbíteros agendada para o próximo domingo, dia
06/08.
12 DE AGOSTO DE 2017
O DESAFIO MISSIONÁRIO EM UM MUNDO PÓS-MODERNO
ENTRADA FRANCA
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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 - Apoiando a Igreja
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte
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!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

30/07
Júnia Soares Nogueira Chagas
Milca Batista

31/07
Flávio Dutra Doehler
Marco Aurélio Laguárdia
Patricia Mesquita Nunes

01/08
Marco Antonio Xambre de Oliveira Santos

02/08
Alice Oliveira dos Reis
Daniel Carneiro Rocha
Elizabeth Machado de Faria
Filipe Pereira Rodrigues

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

03/08

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

04/08

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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ANIVERSARIANTES

Eder Mota Barbosa Júnior

Cristiane Bernardes Ferreira Cunha
Elberth Nogueira Bernardes

05/08
João Marcos Balthazar dos Santos Freire
Maria Alice Souza

