"EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS...
ESCREVE, PORQUE ESTAS PALAVRAS
SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS"
Apocalipse 21.5

Domingo,
28 de fevereiro de 2016

OS SOFRIMENTOS DO TEMPO PRESENTE
Rev. Ludgero Bonilha Morais
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo; se com ele
sofremos, também com ele seremos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do
tempo presente não podem ser comparados com a
glória a ser revelada em nós (Romanos 8.17,18).
Desde a Queda da raça humana em pecado e corrupção, a
terra está sob maldição imposta por Deus e duas realidades
paradoxais fazem parte de nossa experiência em nosso dia
a dia como crentes no Senhor Jesus Cristo: Glória e
sofrimento.
Momentos de glória e momentos de sofrimento, uns mais
intensos do que o outro, num conflito que parece não
terminar e não se cansa de se alternar. Não podemos evitálos e nem mesmo fugir destes dois extremos,
aparentemente contraditórios, enquanto vivermos neste
mundo sob a maldição de Deus.
No entanto, as Escrituras mostram que os crentes esperam,
mesmo que partilhem dos sofrimentos presentes.
Aguardam manifestações inimagináveis de glória. O nosso
futuro, como redimidos em Cristo, alimenta hoje
imensamente a nossa esperança. Esta esperança não é
uma criação do Novo Testamento. Não! Mesmo o profeta
Jeremias, vivendo em momentos tão agônicos como viveu,
puxa do fundo de suas convicções, firmadas nas revelações
que o Espírito de Deus estava lhe dando, um suspiro da
alma: "Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança". 1
A esperança é parte de nossa experiência. Ela pode e deve
ser alimentada pela Verdade, e a Bíblia é o "locus classicus"
da esperança, baseada na concretude, fundamentada na
Verdade. E, ainda que reconheçamos a realidade dura e
inexorável do sofrimento para o qual todos nesta terra de
Deus estão sujeitos, sofrimentos nos deprimem e têm o
condão de roubar o nosso ânimo e nos fazer gemer, chorar
e prantear. Ainda assim, os redimidos estão destinados à
glória que, nem de perto ou de longe, pode se comparar
com os sofrimentos deste tempo presente. O futuro que nos
espera é efetivamente glorioso, para lá e para além de
nossa imaginação.
Mas, mais do que isto.

O sofrimento parece nos tornar idiotas, ou melhor,
peculiares. É a síndrome de que só eu sofro, ninguém
jamais sofre, sofreu ou sofrerá como eu. No entanto, o
primeiro bálsamo que unge o crente é que Cristo é solidário
com os nossos sofrimentos. Ele entende, tem empatia e
chora conosco, por saber pessoal e experiencialmente a dor
e o significado de nosso próprio sofrimento. Paulo sublinha:
"Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros
de Deus e coerdeiros com Cristo; se com ele sofremos,
também com ele seremos glorificados" (Rm 8.17). O Rev.
Heber Carlos de Campos em seu livro Habitat Humano,
afirma: "O mundo hoje não reflete mais o que Deus disse
dele: e eis que era muito bom (Gn 1.31). Não é sem razão
que Paulo diz que toda a criação geme e suporta angústias
até agora (Rm 8.22). Depois da queda, a criação sob
maldição geme e suporta angústias até agora." 2
Não são poucas as seitas modernas e as tendências de
uma tal heresia divulgada pela chamada "teologia da
prosperidade", que propagam em seu slogan ingênuo e
boboca: "Não sofra mais!" No entanto, a evidência é outra,
seguindo a Palavra de Deus ao descrever a realidade. O
sofrimento é um quinhão de todos os seres humanos e dele
os crentes não estão imunes.
É impressionante a lucidez de Pedro, aquele rude pescador,
agora apóstolo, escrevendo aos crentes exilados, da
dispersão, em sua primeira carta, que é um chamado e
conclamação aos crentes que sofrem, visto que também
nós, séculos depois, somos igualmente peregrinos e
forasteiros nesta terra que geme e com ela fazemos coro.
Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo,
se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito
mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado
por fogo, redunde em louvor, glória e honra na
revelação de Jesus Cristo; a quem, não havendo visto,
amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais
com alegria indizível e cheia de glória. 3
Eis nossa porção aqui, até que daqui Deus nos tire quando
de nossa morte. Este mundo está sob a maldição divina e
toda a criação é parte destes sofrimentos aos quais Deus
submeteu este mundo. Sofrimentos e lamentos tais que se
expressam muitas vezes em morte, lutos, choros, lamentos
e gemidos.

1. Lamentações 3.21
2. O Habitat Humano (Volume 3) O paraíso ausente - estudos em Antropologia Bíblica Editora Hagnos, cap.1, pg.1
3. 1Pe 1.6-8
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Imaginaríamos que, uma vez salvos, seríamos colocados sob
uma redoma protetora e a salvação nos seria uma apólice de
seguro contra o sofrimento, contudo, mesmo nós que temos
as primícias do Espírito, ainda assim gememos, aguardando
sermos libertados. Nós também, ainda que resgatados pelo
Senhor, estamos sujeitos à maldição ainda prevalecente.
Qual sofrimento que poderia ser agradável? Mas as
Escrituras afirmam categoricamente que o sofrimento do
crente é para o seu bem. O ensino da Bíblia sobre o
sofrimento deixa claro ser ele um dom. Mas, afinal, quem
deseja tal dom? O crente não busca o sofrimento, não há no
nosso coração tal masoquismo. Mas Deus tem planos e
acabamos aprendendo que quando o sofrimento nos
acomete, ali está um meio poderoso nas mãos de Deus e
segundo os seus propósitos, para a nossa purificação e
santificação.
E é bom que assim saibamos. Precisamos reconhecer que
os altos propósitos de Deus revelam sua sabedoria, seu
amor e o que haverá de ser colimado - a nossa santificação.
Sabemos disto, ainda que não busquemos o sofrimento, mas
quando ele vier, e ele virá mais cedo ou mais tarde, temos
por certo que haverá de ser bênção de Deus para a nossa
vida.
Maturidade é quando entendemos que, na medida em que
crescemos em fé, reconhecemos que, efetivamente, todas as
coisas cooperam para o nosso bem4. As dores do sofrimento
são efetivamente doloridas e reclamamos, mas não
murmuramos contra aquele que nos tem imposto o
sofrimento.
Quando vemos declarada que "assim como os sofrimentos
de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor,
assim também a nossa consolação transborda por meio de
Cristo",5 reconhecemos pela fé que Deus acompanha com
seu amor e o bálsamo da sua presença os seus filhos e filhas
que sofrem. Paulo diz que o amor de Deus é derramado em
nossos corações nestes momentos de dor, luto, clamor e
sofrimento.6
Pedro chega a afirmar que devemos ter por bênção e alegria
o passarmos por provações e sofrimentos. Veja como isto
nos é ensinado: "... pelo contrário, alegrai-vos na medida em
que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que
também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando.
Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de
Deus." 7
Nossa profunda comunhão com Cristo faz com que
carreguemos em nosso corpo as suas próprias marcas. Isto
é o aqui, é o agora, mas temos saudades daquilo que jamais

experimentamos ainda. Este tempo de sofrimentos, dor, luto
e pranto não é para sempre. Temos acrisolado em nossos
corações e está sendo gestado dentro de nós a esperança
Cristã, que jamais nos decepcionará.
Veja o que esperamos. Apocalipse 21, nos versos 1 a 4, é o
texto que resume nossa esperança, mostrando seu lado
positivo e o seu lado negativo. O que Deus nos dará e o que
ele haverá de nos tirar. Nos versos 4 e em diante
encontramos as bênçãos positivas, aquilo que Deus nos
dará.
1 E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o
primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não
existe.
2 E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de
Deus descia do céu, adereçada como uma esposa
ataviada para o seu marido.
3 E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o
tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles
habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus
estará com eles, e será o seu Deus.
4 E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor;
porque já as primeiras coisas são passadas.
Na restauração de todas as coisas, veremos mudanças
radicais promovidas por Deus e nós seremos alvos diretos
dela. É como Deus haverá de lidar com as mais angustiantes
situações que nos sujeitam aqui na terra. As Escrituras,
apesar de afirmarem que somos galardoados com as
primícias do Espírito, ainda assim, somos alvos das
consequências da maldição da queda da humanidade em
pecado e maldição.
Primeiro "lágrimas enxugadas" pelo próprio Deus." Aniquilará
a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor DEUS as
lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo
de toda a terra; porque o SENHOR o disse.” 8 As lágrimas
serão enxugadas porque as lágrimas mais doloridas serão
provocadas pela morte. E se a morte é tragada, não há mais
razão para se chorar. As enfermidades cessarão, a dor não
haverá, a violência desaparecerá. Não nos despediremos
definitivamente mais de nossos entes queridos pois a morte
haverá de ser aniquilada para sempre. Não haverá morte,
por isso não haverá pranto, luto, tristeza, dor, separação. As
lágrimas do presente momento são sem consolo, não há
como enxugá-las visto que são abundantes e incessantes.
Aqui vivemos num vale de dores. A morte é inapelável e faz
restar somente lágrimas e mais lágrimas. Mas, se lá não
haverá mais morte, Deus mesmo nos dará de seu amor,
presença e aconchego enxugando do nosso rosto qualquer
lágrima, fazendo cessar o que as motiva.

4. Rm 8.28
5. 2 Co 1.5
6. Romanos 5
7. 1Pe 4.13-16
8 Isaías 25.8

3

As nossas lágrimas doloridas são resultado do pecado e a
morte é a consequência última do estado de queda e
maldição que caracterizam este momento atual. Mas a
nossa esperança está nesta estupenda e arrebatadora
declaração: "a morte não mais existirá". A experiência de
todos os seres humanos depois de Adão em pecado. É que
nascemos aqui sob o estigma da morte. Na verdade
nascemos mortos. Nascemos mortos espiritualmente. Este é
um mundo onde a morte prevalece sobre tudo e todos.
Nascemos mortos, nascemos natimortos e não demorará a
experimentarmos a morte física. Para a morte, a Bíblia
responde com a ressurreição, e Cristo venceu a morte
sendo o primeiro de entre os mortos que veio à vida para
nunca mais morrer. Ele é o primeiro, por sua ordem, depois
nós os que tivermos experimentado a morte aqui e,
finalmente, os que estiverem vivos na volta de Cristo, não
serão sepultados, mas morrerão e imediatamente
ressuscitarão. Porque Paulo afirma que aquilo que é mortal,
e nós o somos, não pode herdar a imortalidade. 9
Paulo afirma que quando este corpo corruptível se revestir
da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então
se cumprirá a promessa, tragada foi a morte pela vitória.
A morte hoje é a grande presença. Nós a vemos e somos
confrontados por ela, de maneira chocante, o que nos leva a
sermos impactados pela nossa cabal impotência. Mas Deus
em sua Palavra engendra esperança, e a esperança Cristã
nos diz: a morte não mais existirá, a morte não mais existirá,
a morte não mais existirá! Não haverá cortejos fúnebres,
nem cultos fúnebres, os fabricantes de caixões precisarão
procurar outra profissão, cemitérios nunca mais, nunca
mais! Celebraremos a vida!
E se não há mais morte, não haverá mais luto. "Já não
haverá luto". Promessa impressionante e libertadora.
Aqueles que passam pelo luto sabem os estados
emocionais que esta dor de alma provoca. Pesar.
Lembramos das datas da morte daqueles que amamos e
que partiram de nós. Nosso calendário está repleto destas
datas e quando elas chegam se repetem as dores e
ressentimos, sentimos novamente, luto, dor e pesar. Mas
Deus jurou, e seu juramento fertiliza nossa esperança. Não
haverá mais luto, cenas de adeus, não mais saudade. Rev.
Wilson Castro Ferreira, meu saudoso professor, escreveu
uma poesia caipira sobre a saudade, que dizia num certo
ponto: "Saudade é dô que dá, mas não é dô de dor, é
vontade de lembrá, com desejo de esquecê." É isso
mesmo. Lembrar-se, mas lembrar dói uma dor de alma e por
isso a dubiedade. Lembrar e esquecer de lembrar.
Saudades doloridas, apertadas, provocadoras de vazios no
peito e choros incontidos e secretos à portas fechadas. Mas,
o luto? (Eis a esperança...) Jamais!
Abraços calorosos de luto e dor substituídos por abraços
que celebram a vida, o amor, a paz. Eis a esperança que
9. I Coríntios 15. 44-54
10. ib idem
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invade a nossa alma e que nos diz que será melhor, melhor
ainda do que esperamos. Vestiremos roupas brancas e não
mais pretas. Lembremo-nos que os remidos do Senhor,
quando se postarem diante do trono, estarão vestidos de
mantos brancos, lembra o Rev. Heber Campos em seu
estudo. 10
As Escrituras abundam destas esperanças:
Isaías 35.10 "E os resgatados do Senhor voltarão; e
virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as
suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá
a tristeza e o gemido."
Isaias 51.11 “Assim voltarão os resgatados do Senhor, e
virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre
as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, a tristeza e
o gemido fugirão.”
Eis o gozo que nos aguarda. Eis a celebração que nos
espera. Eis a esperança que nos domina e nos empuxa
para o futuro. Se há alguém que lê este texto e que está
vivendo a dor do luto, poste-se para antever pela fé a alegria
que nos aguarda. O sentimento de gozo que aqui
experimentamos, as mais profundas alegrias, as mais
esfuziantes celebrações, são pálidas, se comparadas
àquelas que nos aguardam.
Isaías 65.18 e 19 nos dizem:
"Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que
eu crio; porque eis que crio para Jerusalém uma alegria,
e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me
alegrarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá nela voz
de choro nem voz de clamor."
Não haverá mais pranto. Pranto, choro incontido, fonte de
dor que se rompe. Soluços que se dobram em mais soluços.
Mas a Bíblia diz e nossa esperança acalenta: "ali não
haverá pranto".
Estes dias tomei conhecimento e experimentei o que
significa prantear. Dor profunda da alma. Mas, mas... Deus
jura, nunca mais haverá, nunca mais haverá, nunca mais
haverá, pranto!
Bendita esperança que se desdobra em outras e mais
outras bênçãos. Os sofrimentos do tempo presente têm um
tempo limite para perdurar, e não perdurarão para sempre.
O tempo virá em que todas estas circunstâncias doidas e
massacrantes serão deixadas no passado e veremos e
viveremos alegrias, gozos, bênçãos indizíveis. Eis o que nos
espera. Firme-se nesta esperança, visto que nela não há
qualquer decepção. Alimente a sua memória com o que
pode lhe trazer esperança. Os sofrimentos são do tempo
presente e o tempo presente passará. A glória nos aguarda!

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 1º de março às 8h30min e às 14h30min
Departamento Henriqueta Bergo
Reunião Plenária:
Dia 2 de março às 14h30min. No salão João
Calvino.
Contamos com a presença de todas.
“Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há
em mim bendiga ao seu Santo nome.” Salmo 103.1

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 - Pirajá – Tel.: 3432-3064
Equipe 2:
Odete Vieira AlvesRua Itapema, 105/102-Anchieta –
Tel.: 3225-3665
Próximo domingo:
Equipe 1:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 - Floresta – Tel.: 3444-4880
Equipe 2:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família – Tel.:
3046-3784

DIÁCONOS DE PLANTÃO

UMP
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. Venham 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.
PLENÁRIA
O presidente convoca todos os membros da UMP
para a reunião plenária, hoje, 28/02, na sala da
UMP pontualmente às 17h em primeira chamada e,
não havendo quorum, às 17h30min, em segunda
chamada. Nessa oportunidade, discutiremos e
votaremos programações para esse bimestre e
também teremos a oportunidade de arrolarmos
novos membros.
Jovem, se você ainda não é membro da UMP, mas
gostaria de tornar-se, venha participar conosco
também!

PÓS-ACAMPAMENTO UMP-UPA
Tanto a UMP quanto a UPA realizaram
neste final de semana passado, o tradicional
pós-acampamento, quando as sociedades
internas avaliam seus acampamentos
levantando pontos positivos e negativos no
intuito de aprimorar para os próximos.

Segunda-feira: Armando Melillo

Louvamos a Deus por todos os que participaram
destes momentos edificantes. Agradecemos ao
casal Pb. Erasmo e Shirley e Diác. Ney e Daisy,
que respectivamente, receberam a UPA e a UMP
para estes preciosos momentos.

Quinta-feira: Cláudio Murilo

Que Deus a todos abençoe!

Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit,
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William
Fernandes, João

5

UPA
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES
A UPA realizou sua reunião plenária no último
domingo e definiu seu esboço de programações para
o primeiro semestre do ano de 2016.
Tema: Fazendo Discípulos.
Programações: Todo primeiro sábado do mês –
Decadum (debate na casa de um dos membros).
Todo segundo sábado, uma programação de caráter
social.
Todo terceiro sábado, clube de leitura. Nosso pastor
Rev. Edson fez indicação do Livro “Os Encontros de
JESUS”, de Simon Kistemaker, para esse momento.
O quarto sábado do mês será livre.
Além deste esboço temos a sexta jovem, todas as
sextas-feiras aqui em nossa Igreja, a classe da UPA
na Escola Dominical, e incentivamos a todos os
adolescentes para participarem de nosso Coral
Jovem.
Portanto, você adolescente, não tem desculpas,
participe conosco e cresça em graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.
DECADUM - PRÓXIMO SÁBADO, 05/03
No próximo sábado, primeiro sábado do mês, às
19h30min teremos nosso decadum. Ao longo da
semana informaremos o local e o tema que estará
sendo debatido. Agende-se e participe!

APARTAMENTO À VENDA
Excelente apartamento no bairro Cruzeiro, à quatro
quadras da Primeira Igreja Presbiteriana. Possui 4
quartos amplos e com armários, sendo um com suíte,
sala muito grande para 2 ambientes, um lavado, um
quarto de TV (possível 5º quarto), banheiro social
reformado, cozinha reformada repleta de armários,
área de serviço bem grande, dependência completa
de empregada com 2 quartos! Apartamento todo claro
e arejado, todo em tábua corrida! Possui uma vaga
de garagem (existem vagas disponíveis para aluguel)
prédio com 2 elevadores, jardim, playground, salão
de festas, quadra de esportes, área de jogos. Porteiro
24h! Direto com o proprietário. Contato: 99158 58856
(Whatswapp). 3225 4820 - Falar com Sarah
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AVANÇO MISSIONÁRIO
A Primeira Igreja Presbiteriana de BH tem sido,
mercê de Deus, campeã na plantação de novas
igrejas em nossa cidade e em cidades circunvizinhas.
Vemos como a nossa igreja tem crescido nos últimos
anos. Domingo após domingo o templo lotado e
muitas pessoas tendo que ser acomodadas em
cadeiras do lado de fora.
Lideranças da Junta Diaconal vieram conversar com
o pastor da Igreja preocupadas em encontrar uma
solução para este santo problema. Vários anos atrás
o Rev. Ludgero levou este problema ao Conselho da
igreja. Apresentou uma proposta para que dois cultos
fossem realizados por ocasião da manhã aos
domingos. O Conselho estudando esta possibilidade
entendeu que não seria a melhor alternativa, visto
que teríamos praticamente duas igrejas no mesmo
local, quando podemos ter mais igrejas em vários
outros locais de nossa cidade. E é assim que tem
ocorrido, com a nossa visão missionária alargada.
Tem-se pensado na possibilidade de preparar o salão
social de nossa igreja para receber aquelas pessoas
que não teriam espaço na nave do nosso templo.
Seria esta a melhor alternativa? Estes irmãos teriam
que participar do culto acompanhando através de um
telão. Como seria o ambiente do culto ali no salão?
Estamos cada vez mais convencidos de que não
devemos mudar os nossos planos, que no decorrer
dos anos se mostraram tão bem sucedidos.
Plantarmos novas igrejas e desafiarmos os membros
de nossa igreja para que participem destas novas
frentes de trabalho.
Evangelização, comunhão, edificação espiritual
ocorrem de maneira eficaz quando se planta uma
nova igreja.
É esta a visão que Deus nos tem dado, e com ela
continuaremos esta santa obra. Pedimos a todos que
estejam orando e se dispondo a estes novos desafios
que estão diante de nós.

TRABALHO MISSIONÁRIO DE ALÉM MAR – REV. MARCO ANTÔNIO
Veja as fotos que revelam o trabalho que nosso querido missionário está realizando. Elas falam por si mesmas.
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VIAGEM DO CORAL MASCULINO
O Coral Masculino de nossa igreja foi convidado
para participar do aniversário da Igreja
Presbiteriana de Manhumirim.
Nos dias 12 e 13 de março estarão representando a
nossa igreja naquelas celebrações. Acompanhará o
coral à convite do pastor da Igreja de Manhumirim o
Rev. Ludgero.
Vamos acompanhar o coral e nosso pastor com as
nossas orações, rogando ao Senhor que sejam eles
instrumentos nas mãos de Deus na divulgação da
Sua Palavra.

UCP e UPJ
No último domingo nos reunimos em plenária para
discutir sobre as programações e o tema anual.
O tema que será trabalhado esse ano com as
crianças é "FALANDO DE JESUS". Estudaremos
com as crianças e juvenis a importância da
evangelização.
O Senhor Jesus nos deixou essa tarefa, que é para
todos, desde o mais novo ateì o mais velho dos
filhos de Deus. Dessa forma, seremos incentivados
a pregar o evangelho para as pessoas que
conhecemos.
Além disso, teremos a oportunidade de aprender
como fazer isso.
Pedimos orações de todos os irmãos por esse
trabalho.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, segundo os seus
estatutos, convoca a Assembleia Geral Ordinária
para se reunir no dia 06 de março de 2016 às
10h20min em culto solene a Deus, conforme a
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil em
seu artigo 9º alínea D.
Convoca também a Assembleia Geral
Extraordinária, conforme do mesmo artigo em sua
alínea F combinado com o parágrafo 2º do mesmo
artigo que se reunirá com a finalidade de doar as
seguintes propriedades para as igrejas que já
estão organizadas, e contudo, as propriedades
permanecem no nome da Primeira Igreja sendo
necessária doação por transferência.

CULTOS PELA INTERNET
Os cultos dominicais estão sendo transmitidos
através do site da Primeira Igreja. Vários irmãos que
estão impedidos de participar presencialmente dos
cultos em nossa igreja, ou que estejam em viagem,
ou ainda, que desejam, ser edificados mas estão
longe de nós, podem acompanhar os cultos
dominicais através do site www.primeiraipbh.com.br
Temos recebido diversos e-mails dizendo como
vários destes irmãos e amigos que nos
acompanham, têm sido abençoados.
Louvamos a Deus pela vida daqueles que estão se
dedicando ao ministério da multimídia de nossa
igreja e esperamos que muitos frutos sejam
colhidos para a glória de Deus.

SÉRIE DE SERMÕES
Como temos feito há vários anos em nossa igreja,
os pastores se propõem a pregar expositivamente e
em série. Por ocasião do culto da manhã a série de
sermões está baseada no texto da 1 Carta de
Pedro, sendo o pregador o Rev. Ludgero. Neste
domingo seu sermão estará baseado em 1 Pedro
1.13 - “Por isso, cingindo o vosso entendimento,
sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que
nos está sendo trazida na revelação de Jesus
Cristo.”
Por ocasião do culto da noite continuaremos
ouvindo as mensagens do Rev. Edson baseadas na
carta de Paulo aos Gálatas. Esta carta é
simplesmente desafiadora e Paulo em seus
argumentos firma as proporções do Evangelho e
determina não mudar um centímetro sequer da
graça que nos foi trazida em Jesus Cristo.

ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
PRESBITERIANA DE CAETÉ EM IGREJA

Seus pastores precisam de oração. São fracos,
frágeis e se postam no púlpito como provas de que
o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.

Pela graça de Deus será organizada a Igreja
Presbiteriana de Caeté, filha amada de nossa
Primeira Igreja, e isto ocorrerá no dia 20 de março,
quando o Presbitério Belo Horizonte, através de sua
comissão especial, dará os passos constitucionais
para aquele acontecimento. A Primeira Igreja
Presbiteriana, com sua visão missionária, continuará
assistindo aquela novel igreja, num projeto
missionário de cinco anos.
É assim que Deus vai nos abençoando, organizando
novas e novas igrejas, como tem sido a vocação de
nossa querida Primeira Igreja, com filhas, netas e
bisnetas em nossa cidade, em nosso estado e em
outras regiões do Brasil. A Primeira Igreja, mercê de
Deus, tem sido imbatível nesta sua vocação na
plantação de novas igrejas. Isto graças a Deus e
também à generosa contribuição de cada um dos
membros que aqui atuam.

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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SÍNODO BELO HORIZONTE
O Sínodo Belo Horizonte, que jurisdiciona o
Presbitério Belo Horizonte, o qual jurisdiciona o
Conselho de nossa igreja, esteve reunido nesta
semana passada tomando diversas decisões e entre
elas uma agenda de oração que ocorrerá na sede de
cada Presbitério que o compõe.

Instituto Teológico
“John Knox”
Crescendo em conhecimento
e sabedoria diante de Deus e dos homens

Louvamos a Deus pela vida do Rev. Ronaldo,
estimado presidente de nosso Sínodo, que tem
conduzido este concílio com sabedoria, simplicidade
e dedicação. Não queremos nos esquecer também
de orar em favor do Rev. César Guimarães,
presidente do Presbitério Belo Horizonte, que com
sabedoria e prudência tem nos conduzido nas boas e
prudentes decisões que o nosso Presbitério tem
tomado, especialmente em sua última reunião
ordinária.

LIVRARIA DA IGREJA
Este é um ministério extremamente importante de
nossa igreja. Os livros que estão em suas estantes
são indicados pelo pastor da igreja, e estas
indicações têm como objetivo oferecer boa doutrina e
livros que efetivamente edifiquem com exposição da
Palavra de Deus. Informamos que a Bíblia de
Genebra já se encontra disponível em nossa livraria.
Aproveite os preços que estão sendo oferecidos.
Nossa livraria tem recebido o apoio voluntário de
nossa querida irmã Ivna que mantém as portas
abertas na segunda-feira, terça-feira e quinta-feira
das 14 horas às 17 horas, e aos domingos após os
cultos.

Recomeçaremos nossas atividades do Instituto
John Knox no domingo, 3 de abril, com culto
especial de louvor a Deus.
Os cursos que estão sendo oferecidos visam a
formação da liderança evangélica de nossa cidade.
Se você deseja conhecer a história da doutrina
bíblica, sua teologia e aplicação dos textos das
Escrituras de uma forma contextualizada, as portas
do nosso Instituto estão abertas.
Procure a nossa irmã Maria Josina, pelo telefone
(31) 3273.7044 e faça sua inscrição.

PLANO MISSIONÁRIO COOPERATIVO
O PMC tem participado com a Primeira Igreja
Presbiteriana de alguns projetos de plantação de
igrejas. Graças à visão da Igreja Presbiteriana do
Brasil e do trabalho dedicado dos irmãos que
compõem o PMC, centenas de igrejas surgiram e
foram organizadas com recursos do Senhor.
Continuamos recebendo este apoio, pelo que
rendemos graças a Deus.
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DOAÇÕES
A ASPACAM – Ação Social Presbiteriana Américo
Cardoso de Menezes, está precisando de doação
de computadores que estejam em estado de uso
para a sala de cursos de informática para jovens,
adultos e idosos que não sabem utilizar esta
ferramenta, tanto quanto aqueles que não têm
condições de pagar o curso.
Se você tiver um computador em sua casa ou
empresa para doar, entre em contato com a
ASPACAM.
O CRC – Centro de Referência Cristã, está
precisando de uma roçadeira que hoje custa em
torno de R$600,00.
Se você tem e não está usando, doe para o CRC,
ou se você quiser nos ajudar a comprar uma nova,
também será bem vindo!
Contatos: 2555 0128 ou celular 99214 0091, falar
com Melise.

CURSO BÁSICO DE MÚSICA
CEPEM 2016
É com alegria que anunciamos a abertura de uma nova
turma do curso "Musicalização para Jovens e Adultos"
oferecido pelo Centro Presbiteriano de Estudos Musicais CEPEM
Segue o cartaz em anexo para divulgação. As vagas
serão limitadas a 25 alunos por turma, portanto os
interessados devem reservar a matrícula o quanto antes.
O curso terá duração de 8 meses (março a novembro) e
ocorrerá sempre às terças-feiras de 20h00 às 22h15.
Os alunos matriculados terão participação gratuita no II
Seminário de Música que ocorrerá na Primeira IPBH nos
dias 24, 25 e 26 de junho com a presença do Dr. Parcival
Módolo como preletor.
Estaremos à disposição de todos, caso tenham alguma
dúvida.
Cordialmente,
Equipe CEPEM
contato@cepem.art.br
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BOLETINS DOMINICAIS
Os boletins de nossa igreja são enviados através
dos e-mails de nossos irmãos membros da igreja
ou para qualquer outra pessoa que desejar
recebê-los semanalmente.

BODAS DE RUBI
26 DE FEVEREIRO DE 2016
É para nós alegria podermos compartilhar da
bênção que o Senhor Deus concede à família de
nossos irmãos Jorge Lehman e Mônica que
juntamente com seus filhos e netos celebram 40
anos de casados, experimentando as delícias das
Bodas de Rubi.
A este amado casal nossas saudações alegres e
fraternas, rogando ao Senhor que derrame sobre
eles as mais ricas, constantes e preciosas bênçãos
de Sua graça.

Se você ainda não o recebe, pedimos o favor de
entrar em contato com a Cristine para que seu
endereço eletrônico faça parte de nossa mala
direta.
Muitos irmãos preferem o boletim impresso.
Temos distribuído um número menor de boletins
impressos e, por isso, muitos acabam não tendo
a oportunidade de recebê-lo quando assim o
desejam.
Se você é um destes e prefere recebê-lo de
forma impressa, entre em contato com a
secretária pastoral de nossa igreja.

VISITAÇÃO PASTORAL
Três áreas que compõem basicamente o ministério
pastoral da Primeira Igreja: O púlpito, o
aconselhamento pastoral e a visitação pastoral. No
púlpito desejamos oferecer o alimento da Palavra
de Deus e oramos para que ele não seja adulterado
pela nossa invencionice humana. Graças a Deus
muitos têm sido edificados.
No trabalho de aconselhamento pastoral, via de
regra, pessoas que precisam de ajuda para se
levantarem e prosseguirem.
Na visitação, encontramos as horas para orar em
família. Este, entre tantas outras atividades dos
pastores de nossa igreja é o centro de nosso
ministério pastoral. Por isso, colocamo-nos à
disposição dos irmãos. Se precisarem e desejarem,
entrem em contato com a secretária dos pastores e
agendem atendimento no gabinete pastoral e um
horário para uma visita de seu pastor. Anote o
telefone: (31) 3273.7044 ramal 6.
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MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS
Um pequeno testemunho daquilo que o SENHOR
tem feito por meio desse ministério de nossa Igreja.
Palavras de nossa missionária D. Neusa.
“Aparecia à porta de nossa Igreja, cerca de duas a
três vezes por semana, um morador de rua, por
nome Marco Antônio, de 52 anos de idade. Usuário
de todos os tipos de drogas e escravo da bebida
alcoólica. Após uma breve conversa percebemos
que ele possuía ainda lucidez. Passamos então a
trabalhar com ele apresentando o evangelho que
liberta. O texto usado por mim foi João 8.32,36,
mostrando sempre a verdade que Cristo liberta. Após
alguns meses nesta rotina, ele sumiu, ficando por
volta de quatro meses sem aparecer ou dar notícias.
Mas eis que, certo dia, apareceu Sr. Marco Antônio.
Outra pessoa! Limpo, barba feita, cabelos cortados.
Quase não o reconheci. Ele então, passou a narrar
falando o seguinte: “D. Neusa! Aquele tal Jo 8.32,36
que a senhora sempre leu comigo, me tirou o sono
por várias noites, a ponto de eu pensar estar ficando
louco. Não conseguia me concentrar em mais nada.
Perdi o desejo de usar as drogas que até então me
acompanhava sempre”.
Então ele repetiu o texto para mim, enfatizando
vírgula por virgula. Disse-me que lembrava sempre
das minhas palavras e dos dois caminhos existentes
após a morte, e que para o céu, somente havia um
caminho, JESUS.
Continuou ele: Então, tive a minha primeira conversa
com Deus em oração, dizendo a ele que se ele se
importava comigo igual D. Neusa falava que viesse
ao meu encontro. Perdi o prazer nas drogas e
bebidas. Luto contra um câncer, consegui um auxilio
doença, aluguei um barracão, saí da rua, encontrei
uma igreja próxima onde moro. Os irmãos ali me
acolheram e me ajudaram a mobiliar meu barracão.
Encontro-me debilitado mas muito alegre em saber
que fui liberto em Cristo”.
Este é apenas um, dos muitos testemunhos de
pessoas transformadas por Cristo, por meio deste
precioso ministério.
Nossa Igreja está todos os dias com suas Portas
Abertas anunciando a verdade que diz: Quem salva
é só Jesus. À Ele Honra e Glória!
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28/02
Hidelzita Magalhães
Jandira Ferreira Lima
Luis Antonio Castro de Souza
Mirtes das Graças Alves Sampaio
Patrícia Torres Gandini Bomfá
Sérgio Correia Brasil
01/03
Marta Lemos Barbosa
02/03
Arthur Traverso Bitencourt
Denise Chaves Werner Lanza Campolina
Sérgio Pinto Júnior
Veronica Ferreira Cury
03/03
Ana Clara Nunes Ribeiro
Richard Wagner A. de F. Santos
04/03
Ana Paula Caldeira M. dos Santos
Priscila Barbosa Gonçalves Moreira
Vinícius de Oliveira Alves
05/03
André Zorzin Gomes
Clementina Ilse Jordão
Fátima Jovita Borges de Morais Freitas
Marco Túlio Cerbino Batista Filho
Raquel Novais da Silva
Samuel Rezende

