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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 28 DE JANEIRO DE 2018

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

MENSAGEM PASTORAL
TRABALHANDO AS DIFERENÇAS NO CASAMENTO

Por que as diferenças? Para entendermos este
"ideal divino" que une pessoas tão diferentes,
precisamos voltar para o estabelecimento do
casamento dentro do plano de Deus. Em
Gênesis 2.15-24 descobrimos alguns princípios
importantíssimos que explicam porque o ditado
"opostos se atraem" é verdade para tantos
casais.
Não é bom que o homem esteja só. O homem
precisava de ajuda para realizar sua tarefa no
Jardim. Quando Deus fez o homem e o colocou
no Jardim do Éden, deu-lhe a tarefa de cuidar
do jardim e cultivá-lo (Gn 2.15). Mas logo em
seguida, Deus declarou que a situação do
homem sozinho "não era boa" (2.18). Esta é a
única vez em seis dias de criação que Deus fala
que algo não era bom, mesmo num mundo sem
pecado. Em outras palavras o princípio aponta
para a seguinte verdade: "Não dá! O homem
não consegue realizar tudo que eu quero que
ele realize na Terra. Está faltando alguém". O
que faltava era a mulher, Eva. Em Gn 2.18b e
20 ela foi chamada de "auxiliadora idônea".
Infelizmente muitos têm torcido estes termos
para fazer da mulher-esposa uma espécie de
capacho eficiente. Nada pode ser mais longe
da verdade. O termo bíblico, "auxiliadora", não
significa "escrava". A mesma palavra hebraica
foi usada para se referir a Deus! O termo se
refere a Deus como nosso "Auxílio" (Sl 33.20),
"Amparo" (Sl 115.9-11) "Socorro" (Os 13.9) e
"Ajuda" (Dt 33.7). Seria difícil imaginar um
termo mais nobre. Pela sua graça e bondade,
Deus colocou um representante de Si mesmo
ao lado do homem, um auxílio e amparo que o
ajudaria em todas as suas necessidades.
Assim é a esposa para o homem e, por
implicação, o homem para sua esposa. Deus
criou a mulher para completar o que faltava no
homem, e vice-versa.
O outro termo, "idônea", literalmente significa
"conforme o seu oposto". Em outras palavras,
a mulher corresponde ao homem, mas também
o complementa. Ela é o que ele não é, faz o que
ele não faz, supre o que ele não tem, e viceversa. Assim como os dedos de duas mãos se
entrelaçam, homem e mulher, juntos, "fecham"
as respectivas lacunas na vida de cada um.
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Como aproveitar as diferenças? Um dos
segredos de um bom casamento não é que os
dois eliminem as diferenças entre si com o
passar do tempo. A chave é saber trabalhar as
diferenças!
O casal que entende isso, saberá aproveitar as
diferenças entre si para equipar um ao outro
justamente nas áreas de fraquezas ou falhas.
Por exemplo: Uma esposa extrovertida ajuda
seu marido tímido em situações onde ele se
sente desconfortável. Uma esposa com muita
capacidade de discernimento será usada para
advertir o marido contra maus negócios.
Um marido menos acadêmico conta com a
ajuda da sua esposa estudiosa para preparar
sua aula de escola dominical, etc.
Poderíamos multiplicar exemplos, mas creio
que o ponto está claro: O casal sábio aprende
desde cedo a trabalhar as diferenças entre eles
para fortalecer e não enfraquecer seu lar.
Este casal entenderá que as diferenças foram
criadas por Deus não para criar competição,
mas sim complementação em casa. "Quando
sou fraco, então ela é forte, e quando ela é
fraca, eu sou forte".
É sempre bom lembrar a verdade de que as
diferenças e dificuldades conjugais serão
tratadas e minimizadas pela plenitude espiritual
do casal.
Quanto mais o marido e a esposa santificarem
suas vidas, mais proximidades eles terão um do
outro e ambos de Deus.
E assim, saberão pela graça e mercê de Deus
trabalhar as diferenças e glorificar ao SENHOR
com suas vidas.
Que o SENHOR em sua bondade e
misericórdia abençoe os casais e as famílias de
nossa Igreja, e que o Poderoso nos conceda
sabedoria para trabalhar as diferenças no lar e
assim glorificar o Seu Santo Nome, amém.
Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica – www.palavraefamilia.org.br

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs
entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenézer, e
disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR.”
I Samuel 7:12

GRATIDÃO D. DINA
“Levantam-se os seus filhos e lhe chamam
ditosa...”, Pv 31.28a

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute.
Relatora: D. Maria Braz.
Reunião Executiva
Iniciaremos com a reunião de oração.
Queremos convocar toda a diretoria da SAF
bem como todas as demais relatoras para
juntas tratarmos de assuntos de nosso
interesse.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rubem Pacheco, Fernando Horácio,
César, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, Arthur,
Marco Túlio, Tiago Muzel
Segunda-feira: Marcos Egg
Quinta-feira: Rodrigo Pitta
Sexta-feira:
Sábado: Saul Nogueira, Sérgio Maciel

Ao celebrarmos os 95 anos de nossa querida
mãe, desejamos tributar ao Senhor nossas
homenagens, pela vida que Ele tem
concedido até aqui à Sua Serva. D. Dina,
enquanto pode, se fez presente ao culto
dominical pela manhã. Hoje, debilitada, ainda
guarda as marcas da vida cristã que estão
impressas em sua alma. Mesmo não
lembrando a letra dos hinos em sua totalidade,
está sempre cantarolando algum deles para
testemunho de que “ainda na velhice darão
frutos”. Deus foi e tem sido muito bom com
nossa família, pois, todos nós, não fomos
privados de conhecer o Evangelho Salvador
do Senhor Jesus na prática, observando a
vida piedosa e dedicada de nossa mãe. Ao
Único que é Digno, seja toda honra, glória e
louvor, pelos séculos sem fim! Clícia,
Oduvaldo, Ronaldo, Renato, Sérgio e Maciel
(in memorian).

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Próximo Domingo
Equipe 1:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/804 - Torre 1
Bairro Palmeiras
Equipe 2:
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 - Serra
Tel.: 3227-3273

NASCEU HEITOR
Alegramos-nos com o casal Alexandre e
Isandra. Nasceu no último dia 20/01 o
cordeirinho de Jesus, Heitor Raasch Loureiro,
pesando 3.115kg, medindo 48 cm.
Parabéns queridos irmãos. Deus os abençoe.
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do
ventre seu galardão.” Sl 127.4
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RETORNO DOS CORAIS DA IGREJA
Louvamos a Deus por este ministério tão precioso em nossa Primeira Igreja. Os corais gozaram
férias neste mês de janeiro, mas já nesta semana estão de volta aos ensaios e no próximo
domingo, primeiro domingo de fevereiro, retornam às escalas em nossos cultos. Aguardamos o
regresso de todos desejosos de bênçãos dadivosas sobre a vida de nossa Igreja através deste
precioso ministério.
Coral da Igreja
O maestro César Timóteo convida a todos os coristas para um primeiro encontro na próxima
terça-feira, dia 30 de janeiro, no templo, às 20h. Na oportunidade será transmitida a agenda 2018,
bem como informações importantes sobre o trabalho. Os irmãos que desejarem ingressar no
Coro também estão convidados a participar do encontro.
Coral Infantojuvenil
Todas as crianças, a partir de 7 anos, estão convidadas para participarem do Coro Infantojuvenil.
Os ensaios terão início no primeiro domingo de fevereiro, dia 04/02, às 17h20min, na sala 406,
quarto andar. Esperamos por todos vocês com muita alegria e entusiasmo. Suzana e equipe.
Coral Masculino
O Coral Masculino retorna às suas atividades na próxima quinta-feira, dia 01/02, às 20h30min.
Esperamos por todos os coristas bem como por aqueles irmãos que desejarem se unir a nós no
louvor ao Eterno Deus.
Coral Jovem
O Coral Jovem retorna às suas atividades no próximo sábado, dia 03/02, às 19h. Esperamos por
todos os coristas e estendemos o convite aos jovens de nossa Igreja para que participem conosco
do coro jovem.
Coral Feminino
A direção do coral feminino convoca as coristas para o nosso primeiro ensaio de 2018 na próxima
quarta-feira, dia 31 de janeiro às 20 horas e reunião de oração às 19h30min. As irmãs que
desejarem ingressar no Coro também estão convidadas.
Gratidão Coral Feminino
"Bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios". Sl. 103.2
O coração do Coral feminino está repleto de gratidão a Deus. Ele tem sido muito bom para com o
nosso coro! Nos deu o privilégio de estarmos por 4 anos sendo regidas pelo maestro César
Timóteo, o Tim, como é chamado carinhosamente por todas nós. Nesse tempo, semanalmente
éramos, além de instruídas nos hinos e cânticos, aprimorávamos nossas vozes e, também fomos
pastoreadas pela instrumentalidade desse grande servo de Deus.
Quanta competência, quanta sabedoria, quanto carinho, quanto respeito, quanta devoção!
Somos sim gratas ao Bom Deus e certas de que outros também, como nós, serão edificados com
a presença e regência do maestro César, damos um até breve e o desejo sincero que Deus
continue a abençoá-lo e usá-lo para crescimento e edificação da Igreja do Senhor.
Damos as boas-vindas à maestrina Ana Elvira! Que ela, igualmente, seja usada por Deus em
nosso meio.
Em Cristo, Coral Feminino
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ESCOLA DOMINICAL – 2018
A Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
está preparando um currículo diversificado e desafiador para os próximos
anos. Para o ano de 2018, os alunos adultos haverão de contar com
algumas opções temáticas em três classes distintas (Adultos 1, 2 e 3).
Além destas, são mantidas as tradicionais classes que agregam as
sociedades internas da Igreja em faixas etárias. Desta forma, mantém-se
a estrutura de todo o departamento infantil e juvenil da Igreja, incluindo a
classe dos adolescentes (UPA), assim como a da mocidade (UMP) e das
senhoras (SAF). Destacamos a seguir uma sinopse do que haverá de ser
estudado em algumas destas classes ao longo do ano de 2018:
UPA (teontologia): Esta classe dos adolescentes estudará ao longo do
ano o tema: “O ser de Deus e os seus atributos”; e terá como objetivo e esperança o crescimento
espiritual dos nossos adolescentes no conhecimento do próprio Deus conforme Ele se revela nas
Escrituras Sagradas.
UMP (calvinismo): A classe dos jovens funcionará no Salão João Calvino e estudará ao longo do ano
o tema: “A busca pelo cristianismo genuíno seguindo a tradição reformada”; e terá como objetivo
despertar nos alunos a consciência crítica da longa, difícil e rica trajetória trilhada pelo calvinismo na
busca da restauração do cristianismo bíblico em diálogo, contraste e resposta à diversidade do
mundo e da cristandade.
Adultos 1 (cristologia e antropologia): a classe de adultos 1, que continuará funcionando no Templo,
estudará dois temas clássicos da teologia cristã: no 1º semestre, o assunto será: “A pessoa do nosso
Senhor Jesus Cristo” e no 2º semestre, “O ser humano”; o alvo é que os alunos cresçam tanto no
conhecimento do seu redentor, quanto no de si mesmos.
Adultos 2 (pneumatologia no AT): a classe de adultos 2 conduzirá uma pesquisa nas páginas do
Antigo Testamento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, pois não poucas vezes este tema é
despercebido pelos leitores da Palavra de Deus. Os alunos desta classe terão a oportunidade de
buscar e encontrar a revelação que o próprio Espírito fez de si mesmo na antiga aliança.
Adultos 3 (família e casamento): a classe de adultos 3 estudará sobre essa instituição essencial da
humanidade, a família, com aulas voltadas à vida cristã. Os alunos serão expostos à graça que vem
do lar no 1º semestre; e no 2º terão a oportunidade de descobrir como e porque é o casamento
temporário. Tais temas são literalmente os títulos das obras a serem estudadas.
Esses e outros temas serão objeto de pesquisas bíblicas, reflexões teológicas e debates entre os
participantes das classes de Escola Dominical da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte no ano de 2018. O nosso desejo, empenho e oração são para que muitos sejam
enriquecidos pelo estudo do conteúdo da nossa fé cristã. Você é nosso convidado! Oremos e
participemos!

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS – 9H
Estamos estudando em nossa Escola Bíblica de Férias para adultos, o tema “Família da Aliança”. No
domingo, 14/01, o Rev. Edson apresentou o subtema: “Relacionamento familiar e os Desafios de
nosso Tempo”. Entendendo a pós-modernidade e suas artimanhas que procuram remover os
valores da santa palavra. No último domingo, 21/01, novamente com o Rev. Edson, estudamos o
subtema: “Um Perigo chamado Individualismo”. Neste domingo, 28/01 também com o Rev. Edson
estudaremos sobre “A importância do companheirismo na família”. Venha participar conosco! 9h no
Templo.
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FEVEREIRO – ACAMPAMENTO DA UMP
A diretoria da UMP divulga o Acampamento de Verão da Mocidade que será nos dias 09 a 14/02 no
Acampamento Ebenézer. Abaixo o cartaz do acampamento. O link de inscrição é: bit.ly/ump2018.
Maiores esclarecimentos façam contato com a presidente Helen Cunha (98460-8764) e
Ivan Câmara (98367-1333).
Avisamos que a UMP lançou este ano duas novas redes sociais, que são: o Instagram e o Spotfy.
Além disso, mantemos a página do Facebook. Nossa intenção é para que as pessoas saibam da
existência desses canais e sejam despertadas a seguir e acompanhar o que temos produzido lá!

CULTO INFANTIL 2018
INÍCIO PRÓXIMO DOMINGO
Na casa de nossa Igreja, ao lado do Templo, no horário do culto matutino das 10h20min, retornam a
partir do primeiro domingo de fevereiro, dia 04/02, os cultos infantis voltados exclusivamente para as
crianças abaixo de 7 anos. Serão dois cultos. Um será destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o outro
para as crianças de 4 a 7 anos. À noite, durante o sermão, as crianças terão o seu momento de
instrução na Palavra, de maneira específica, crescendo em graça e no conhecimento de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida preciosa do Sem. Vanderson e sua
esposa Wanessa que chegam para conduzir nossas crianças e juvenis na Palavra ao lado de uma
equipe preciosa, ensinando os pequeninos a cultuar o nome excelso do SENHOR.
As crianças acima de 8 anos cultuarão no Templo em família. Pedimos aos pais que estimulem seus
filhos a aproveitar o espaço da liturgia destinado as anotações para utilizarem com comentários,
anotações das passagens bíblicas, palavras desconhecidas, enfim, gere conversação santa com
seu filho ao longo da semana em sua casa. Isso produz crescimento espiritual.

GRAVAÇÕES DISPONIBILIZADAS
Coloco à disposição dos interessados um pen drive contendo todos os sermões de 2017, algumas
aulas da escola dominical no templo, conferência 5 Solas da Reforma promovida pela UPH, série de
conferências do aniversário da Igreja, conferência da Escola Dominical, workshop sobre Missões
Urbanas evento do Sínodo Belo Horizonte, culto celebrativo dos 500 anos da Reforma Protestante,
seleção de 113 hinos. São mais de 250 arquivos em MP3. Preço por unidade R$ 50,00, pedidos
comigo ou na livraria, com pagamento antecipado.
Diác. Sérgio Maciel.
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NOTA DE FALECIMENTO
“O Senhor deu e o SENHOR tomou; bendito seja o nome do Senhor”. Jó 1.21
Comunicamos o falecimento da mãe de nossa querida irmã Priscila Baêta, D. Leniza Pereira da
Costa, aos 81 anos de idade. D. Leniza estava com Alzheimer em estágio avançado, demência e por
fim, foi acometida por uma pneumonia.
Seu falecimento ocorreu na última quarta-feira, dia 24/01 sendo o seu corpo sepultado na quintafeira dia 25. À nossa querida irmã Priscila, bem como a toda à sua querida família expressamos
nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida o consolo
eterno.
Oremos em favor de nossa irmã Priscila e de sua querida família.

MINISTÉRIO DE CASAIS - PRÓXIMO SÁBADO!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de casais promoverá o seu
primeiro encontro de 2018 no primeiro
sábado de fevereiro, dia 03/02, às 19h30min
no salão social de nossa Igreja. Cada casal
deverá trazer um prato de salgado para o
momento de comunhão e confraternização.
Teremos uma palestra com o nosso pastor
Rev. Edson sobre o seguinte tema:
“Profilaxia nos Relacionamentos Conjugais”.
Meditaremos sobre a importância das
medidas preventivas para a solidez dos
relacionamentos. Coloque em sua agenda
de atividades e de oração! Invista espiritualmente em sua família. Ela é o bem terreno mais
precioso que você tem.

CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
Você que tem freqüentado 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 vindos de outras denominações.
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!
Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você será matriculado. As aulas
terão início no terceiro domingo de fevereiro, dia 18/02.
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

28/01
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã /
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis
da Igreja
Sem. W. Judson Fialho - Cursando o 3º ano no
Seminário

Ester Oliveira Montenegro

22/01
Léa Santos de Oliveira
Ozanam César de Oliveira

30/01
Marluce Lima Aguiar de Ávila

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
Terça-feira: 8h30min e 14h30min Reunião de
oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quinta-feira: 8h Reunião de oração no salão
João Calvino 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.
Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Orcendina Heringer de Souza

01/02
Hildaléia Soares
Meire Ferreira Faria
Saulo Batista Carvalho Barbosa

02/02
Adriano Bastos Marques
Ricardo Serra de Souza Bonilha Morais

03/02
Hilda Maria Eller

Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto
(entrada pela rua lateral).
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal:
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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