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de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 16 DE SETEMBRO DE 2018

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

MENSAGEM PASTORAL

3º DOMINGO DE SETEMBRO - DIA DA ESCOLA DOMINICAL
EDUCAÇÃO DISCIPULADORA

Na comunicação pública da Palavra
de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo
desen-volveu um amplo e
diversificado ministério orientado a
indivíduos, grupos e multidões,
através da pregação, ensino e
aconselhamento, evangelizando,
doutrinando, exortando e consolando,
formal e informalmente.
Certamente o Filho de Deus tinha um
currículo na sua pauta educacional: a
formação de discípulos.
A comunicação do Evangelho por
meio de Cristo visava a transformação
de pecadores em uma agência do
Reino de Deus. O conteúdo dos
ensinos do nosso Senhor visava
positivamente formar um povo que
conhecesse o Pai pela mediação do
Filho para o serviço santo no Espírito.
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Desta forma, o conteúdo do ensino de
Cristo era comunicado, de forma
sensível, à capacidade de absorção e
reflexão dos seus discípulos. Nem
pueril, nem inatingível; nem óbvio,
nem indecifrável, partindo do que se
sabia visando levar a um ponto ainda
não experimentado de comunhão com
Deus e serviço para sua glória.
A Escola Dominical, seguindo os
passos do nosso Mestre, tem o
mesmo objetivo: através da instrução
da mente, alcançar o coração e
transformar a vida dos alunos nela
matriculados, a fim de que todos
cresçam, num ambiente de comunhão
fraterna na Igreja, na experiência de
ser um verdadeiro discípulo de Cristo.
Considerando que esta é a Escola do
Senhor (dominus em latim), o seu
currículo é universal - pois Deus é
Senhor sobre tudo - e sua ferramenta
hermenêutica (instrumento de
interpretação da realidade) é a
Palavra de Deus. O alvo desta Escola
é a redenção completa do ser
humano, redimindo mente, afeições e
vontade para uma vida santa e
piedosa.
Em busca do cumprimento deste alvo
é que a Superintendência da Escola
Dominical elaborou um currículo
diversificado para o próximo biênio,
englobando todas as classes da
Escola Dominical da nossa Igreja,
desde o berçário até a terceira idade.

O Departamento Infantil segue
sensível à instrução voltada aos
“cordeirinhos” a nós confiados pelo
Senhor.
Os adolescentes estudarão sobre o
chamado divino para a vida deles e
uma visão panorâmica do conteúdo
da fé cristã, nesta fase préuniversitária.
Os jovens discutirão como a Igreja
deve cumprir seu papel de
testemunha de Cristo na sociedade
contemporânea, atenta às mudanças
dominantes em nosso tempo.
Os adultos terão as três opções
clássicas: Teologia, na classe que
estudará o conteúdo da Confissão de
Fé de Westminster; Bíblia, na classe
que analisará como a promessa
messiânica se revelou em todo o
Antigo Testamento; e Vida Cristã, na
classe que se debruçará sobre
elementos essenciais da vida cristã,
discutindo como o Evangelho tem o
poder de mudar completamente a vida
de pecadores.
Além destas classes, seguem as
tradicionais classes: de
Catecúmenos, apresentando o
conteúdo da fé cristã, essencial a um
verdadeiro discípulo de Cristo sob
uma perspectiva confessional
reformada; a Classe das Senhoras,
seguindo roteiros da nossa Editora
Cultura Cristã e a Escola Dominical
Itinerante, buscando levar a santa
instrução bíblica àqueles que estão
impossibilitados de virem receber, na

Sede, o alimento espiritual oferecido
pela Igreja. Sob forte convicção de
chamado, consciência dos desafios
morais e intelectuais
contemporâneos, da vasta amplitude
do conteúdo da fé cristã e da
sublimidade da vocação profética da
Igreja na sociedade na qual estamos
inseridos, a Superintendência da
Escola Dominical da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte (EDPIPBH) comunica que o currículo
apresentado resumidamente acima é
fruto do nosso esforço, oração, desejo
e propósito de oferecer aos nossos
alunos um conteúdo cristão
biblicamente bem fundamentado,
teologicamente confessional e
vivencialmente estimulante, para que
assim todos se mobilizem para estar
às 9h da manhã de cada domingo em
nossa Igreja, motivados não apenas
para que se cumpra a tradição de
fazê-lo, mas, sobretudo para que
"antes, cresçam na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja a glória, agora e para
sempre! Amém" (2Pe 3.18).
Superintendência da Escola
Dominical da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

No terceiro domingo de setembro
comemoramos o Dia da Escola
Dominical.

"E foi-lhe dado o domínio, e a honra,
e o reino, para que todos os povos,
nações e línguas o servissem; o seu
domínio é um domínio eterno, que
não passará, e o seu reino tal, que
não será destruído." Daniel 7.14

Hoje prestamos homenagem à
Coordenação da nossa Escola
como também a todos os
Professores que a cada domingo se
dispõem a nos ensinar.

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável:
Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba
Reunião Inspirativa em Caeté
Queridas irmãs, no próximo
sábado, dia 22 de setembro,
iremos à cidade de Caeté, onde lá
participaremos da reunião
inspirativa que está sendo
organizada pela nossa Federação
na Igreja Presbiteriana daquela
cidade. A “Van” sairá da Igreja às
7h30min da manhã. Àquelas que
deram o nome, pedimos por favor
que não faltem. Sua presença é
muito importante para essa reunião.
Teremos a oportunidade de
conhecer mais de perto aqueles
nossos irmãos.
Homenagem a Escola Dominical
"Antes crescei na graça e no
conhecimento do Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo". 2Pe3.18a
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Definição de professor da Escola
Dominical: "o Professor da Escola
Dominical é o servo dedicado a
ensinar a Palavra de Deus, levando
seus alunos a ter um encontro
experimental com Jesus,
inculcando a sã doutrina nos que já
receberam a fé e preparando-os
para trabalhar na expansão do
Reino de Deus".
Louvamos a Deus pela nossa
Escola Dominical e que Deus, por
sua infinita graça,continue a
abençoá-la.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio
Maciel, João, Natanias, José
Maria, Thiago Bryan e Valter Lopes
Segunda-feira: Alysson Barbosa
Quinta-feira: Ariel
Sexta-feira: Armando Melillo
Sábado:Cláudio Murilo e
Fernando Horácio

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Iraídes Carvalho – Rua Volta
Grande, 313 – Sagrada Família
Tel. 3046-3784
Equipe 2
Rizza R. Caldeira – Rua Crispim,
155 – Pirajá
Tel. 3436-5405

ou o Presbítero Paulo Arumaá, que
faremos a inclusão do seu pedido.
Oficiais e membros da igreja que
desejarem participar deste trabalho
abençoado serão muito bemvindos. O nosso encontro para
estas visitas ocorre às 8h30min de
domingo na Portaria da Igreja (Rua
Ceará).
LIVRARIA DA IGREJA

Próximo Domingo dia 23/09:
Equipe 1
Dalva Campolina – Rua Dom José
Gaspar, 615/201 - Coração
Eucarístico
Tel. 3375-8294
Equipe 2
Irizena C. Souza – Rua Apodi,
472 f – Eldoradinho
Tel. 3393-3212

Nossa Livraria tem como objetivo a
divulgação da boa literatura bíblicoreformada. Por esta razão você
não encontrará uma miscelânea
indiscriminada de títulos. Se você
deseja ler aquilo que é edificante,
bíblico e que traga verdadeiro
alimento para sua alma, então
temos o que lhe oferecer. Procure a
Livraria de nossa Igreja e boa
leitura.

Você tem algum familiar, membro
da Igreja, que não pode vir à igreja?
Pois saiba que a igreja poderá ir até
ele, levando uma pequena liturgia,
uma mensagem de fé e esperança
e o mais importante – a Santa Ceia
do Senhor. A Escola Dominical
Itinerante funciona todos os
domingos às 9h da manhã, nas
casas de idosos e necessitados de
ouvir e participar do Evangelho,
mediante uma escala préestabelecida. São duas equipes
compostas de dois pastores, dois
Pastores, dois Presbíteros e alguns
membros. Entre em contato
com o Rev. Rogério Bussinger

Nesta semana indicamos o Livro
“Inteligência Humilhada” do Pastor
Jonas Madureira. Esse livro é fruto
de uma cuidadosa reflexão sobre
como se relacionam o
conhecimento de Deus e os limites
da razão humana. Além disso, é o
resgate de uma tradição do
pensamento cristão que sempre se
recusou a reduzir o debate entre fé
e razão aos termos do racionalismo
ou do fideísmo. A finalidade do
conceito de “inteligência
humilhada” é despertar o interesse
por uma razão que ora e uma fé que
pensa.
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ACAMPAMENTO ESPECIAL DA JUVENTUDE DA PIPBH
Como o contexto do Egito bíblico pode nos ajudar a refletir sobre modelos
de políticas públicas a partir da narrativa de Gênesis e Êxodo? Que
podemos aprender quanto à relação do fiel e do líder do povo de Deus com
o Estado, a partir da atuação de Moisés e Josué? Como o Evangelho pode
ser percebido em distintos momentos e modelos políticos? Nestes dias de
eleição e grande confusão política em nosso país, este será o tema do
próximo Acampamento da Juventude da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, aberto a adolescentes e jovens. Você é nosso convidado.
Inscreva-se e vamos! O tema do Acampamento é Preservação e
Libertação na História da Redenção.
Quando? No período de 21 a 23 de Setembro. Iremos sexta-feira à noite e
retornaremos domingo após o almoço.
Quanto? R$80,00.
Onde? Acampamento Ebenézer
Preletor: Raimundo M. Montenegro Neto.
Não perca tempo e faça logo sua inscrição no link:
http://bit.ly/AcampsUMPeUPA2018
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ORANDO POR NOSSA PÁTRIA E TENDO CONSCIÊNCIA DO
VOTO
O caminho para um verdadeiro combate à corrupção e para uma vida de paz é
trilhado de joelhos, no temor do Senhor, buscando-se escolher, de forma
conscienciosa, pessoas tementes a Deus para ocupar lugar de
autoridade.Nesse mês que antecede as eleições devemos orar, mas também
pesquisar, estudar, para saber escolher quem deverá receber nosso voto de
confiança.
Como Igreja nós precisamos orar por este momento importantíssimo em
nosso País, mas também participar no sentido de fazer uma observação
acurada sobre quem deverá receber nosso voto.Quem vota é o cidadão e não
a Igreja. É dever de cada cristão averiguar os candidatos honestos, bemintencionados, comprometidos com a transparência e a moralidade, com
princípios virtuosos de vida em sociedade.
O cristão não deve votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção,
ou com agenda e planos de governos que represente e defenda ideologias
reconhecidamente anticristãs. É dever do cristão repudiar qualquer ideologia
que se oponha aos princípios do Reino de Deus e da Santa e Bendita Palavra
do SENHOR.O apóstolo Paulo afirmou aos coríntios em 1 Co 2.16 que nós
“temos a mente de Cristo”. Com essa mente nós olhamos para Deus. É
“bendito o homem que confia no Senhor cuja esperança é o Senhor” (Jr 17.9).
O Reino de justiça nos aguarda no mundo porvir. Neste tempo presente, com
os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança na busca por dias
melhores (Hb 11.1).
Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do mestre
Jesus, podemos colocar os nossos olhos para além das circunstâncias
difíceis. Isso não significa escapismo ou fantasia, mas uma alegre motivação
e encorajamento para enfrentarmos dias difíceis com a convicção de que
Deus nos fortalecerá.“Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem
presente nas tribulações”(Sl 46.1).
Quando temos esperança em Cristo, e por intermédio dEle aprendemos a
viver melhor, nos lançamos aos seus pés na certeza de que Ele tem cuidado
de nós (1Pe 5.7). Assim, a vida fica mais leve (Mt 11.28-30).Portanto, como
crentes no Senhor Jesus, nós temos o dever de cuidar para que nosso voto
traduza a coerência do testemunho de nossa fé, escolhendo candidatos cuja
vida seja alicerçada na ética, na justiça, no respeito à vida e na defesa dos
valores contidos na Santa e Bendita Palavra de Deus.
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REV. RAIMUNDO EM SÃO PAULO E SUZANO
Neste final de semana, o Rev. Raimundo fará mais um módulo do Curso
de Aconselhamento Bíblico no sábado 15/09 em São Paulo.
No domingo 16/09, ministrará a Palavra do Senhor na Primeira Igreja
Presbiteriana de Suzano, a IPB Unida de Suzano, onde serviu como
pastor titular entre 2005 e 2011.
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.
Se você ainda não o recebe, pedimos o favor de entrar em contato com
a Secretaria da Igreja para que seu endereço eletrônico seja inserido
em nosso mailing list. Você também pode entregar seu endereço
eletrônico aos Diáconos à porta da Igreja.
Se você não tem endereço de e-mail ou prefere o Boletim impresso, é só
pedir aos Diáconos. O importante é que você acompanhe as notícias de
nosso Boletim, órgão oficial de informação da Igreja.
AGENDA UCP/UPJ SEGUNDO SEMESTRE - 2018
15/09 – Trilha legal no Parque do Paredão;
29/09 – Reunião Plenária UCP/UPJ no Salão da Igreja;
13/10 – Tarde Alegre na rua da Igreja;
27/10 – Evangelismo na Praça da Assembleia;
10/11 – Visita na Casa de Repouso com participação do Coral Infanto
Juvenil;
24/11 – CinePipoca: A Estrela de Belém;
Coloque em sua agenda! Contamos com a presença de todos!
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ESCOLA DOMINICAL
CLASSE DE ADULTOS
Escolha a sua e participe conosco!
Classe Adultos 1:
A Bíblia nos ensina que o homem foi criado à imagem de Deus. Mas
afirma também que todos pecaram e assim foram destituídos da glória
de Deus.
Neste segundo semestre essa classe desenvolve o tema “A humanidade
segundo a Bíblia”. Estudamos, dentre outras coisas, a criação do
homem, a queda, a escravidão do pecado, a necessidade de salvação, a
redenção e a liberdade em Cristo Jesus.
Classe Adultos 2:
Nesta classe abordamos a obra do Espírito Santo no Novo Testamento,
iniciada com o seu derramamento narrado no livro dos Atos dos
Apóstolos.
O Profeta Joel anuncia este evento como “o grande e terrível dia do
Senhor”. O mesmo é chamado pelo apóstolo Pedro de “dia glorioso do
Senhor”. Quais os motivos para essa mudança de adjetivos?
Classe Adultos 3:
“Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de
Deus.”(Mt 5.9)
Estudamos nesta classe essa bem-aventurança, aplicando os princípios
bíblicos que nos farão ser identificados como filhos de Deus ao vivê-los
no contexto do nosso lar, da Igreja, do trabalho, da escola e da sociedade
em geral.
Classe Mocidade:
A classe de ED da UMP, neste segundo semestre, avança nos estudos
sobre cosmovisão cristã calvinista, com uma avaliação histórica da
nossa trajetória e os desafios contemporâneos das contribuições do
calvinismo.
Por fim, veremos também a riqueza do uso e da aplicação bíblica da
confessionalidade reformada ao nosso próprio coração.
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2ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - SEMINÁRIO PRESBITERIANO
REV. DENOEL NICODEMUS ELLER

Divulgamos com alegria a 2ª Conferência Missionária organizada pelo nosso
Seminário Rev. DenoelNicodemus Eller.
Teremos, neste ano, dois tipos de participantes:
1) "OUVINTES" - terão entrada livre, sem custo, a todas as palestras;
2) "CERTIFICADOS" – todos os pagantes (incluídos participantes sob
patrocínio).
Estes últimos receberão a pasta com seu conteúdo, os benefícios do inscrito,
e um Certificado de Participação.
Uma vez que temos as duas categorias de participantes, e que uma é sem
custo, esperamos que o número de vagas se complete brevemente.
Data: 08 a 10 de Outubro (manhãs e noites)
www.seminariordne.org.br/conferencia
Local: Sexta Igreja Presbiteriana de BH – Rua Dr. Jacques Luciano, 80 –
Sagrada Família
Inscrições:
1) Participante “Ouvinte”: gratuito (entre em contato e dê seu nome);
2)Participante "Certificado": mediante inscrição na página do evento.
Obs: Nesta categoria as inscrições que se completarem até 28/Set farão jus a
um agradável vale-brinde de cortesia na Livraria.

10

ANIVERSARIANTES
16/09
Ketlem Marla Silva da Rocha
Luiza Valadão Doehler dos Reis
Monia Loesch de Souza
17/09
Rev. Bruno V. de Castro Melo
Joana Peixoto Silva
Lorenzo Cagnoni Pereira
Melissa Gonçalves de O. Barroso
18/09
André Gustavo de Oliveira
Benjamin Doehler dos Reis
Júlio César Lins Teixeira
Laura Hoffert Castro Oliveira
Raquel Silva Nogueira
Sarah Braz Caetano Silva
Tiago Eleutério Lourenço
19/09
Déa Maria Ribeiro
Rachel Carvalho Lima
20/09
Flávia Cunha Campolina Bissaco
Paulo Penido Neto
Silvio Renato de Oliveira
21/09
Claudia de Souza Cezar
Marcos Egg Freire
Sem. VandersonScherre Gomes
22/09
Ana Franco Rodrigues
Estela Dalva Borja Bessa
Mariza Menezes de Paiva Ferreira
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
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

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)
Quarta-feira: 8h Reunião de
oração no salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo
Bíblico Doutrinário

PASTORES DA IGREJA
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
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Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar
conosco!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

