Domingo,
27 de novembro de 2016

MORADA ETERNA
Rev. Edson Costa Silva
Fonte Bibliográfica: J.I.Packer
1 Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste
tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus
um edifício, casa não feita por mãos, eterna,
nos céus.
2 E, por isso, neste tabernáculo, gememos,
aspirando por sermos revestidos da nossa
habitação celestial;
3 se, todavia, formos encontrados vestidos e
não nus.
4 Pois, na verdade, os que estamos neste
tabernáculo gememos angustiados, não por
querermos ser despidos, mas revestidos, para
que o mortal seja absorvido pela vida.
5 Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou
para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito.
6 Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo
que, enquanto no corpo, estamos ausentes do
Senhor;
7 visto que andamos por fé e não pelo que
vemos.
8 Entretanto, estamos em plena confiança,
preferindo deixar o corpo e habitar com o
Senhor.
9 É por isso que também nos esforçamos, quer
presentes, quer ausentes, para lhe sermos
agradáveis.
10 Porque importa que todos nós
compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o
mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Corintios
5.1-10
Falando sobre o corpo Paulo revela a esperança
pessoal do cristão, contando-nos de um melhor corpo
que está por vir. Seu argumento está disposto em dois
estágios: primeiro, ele aponta para a miséria, como
porção dos homens nesta vida; em seguida, ele
avança para a suprema e perfeita bem-aventurança
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que aguarda os crentes no céu após a morte.
Diz J.I.Packer: “Nós, seres humanos, como todos
sabemos, somos almas encarnadas, de natureza
pessoal, isto é, seres aos quais foram dados corpos
para viverem”. Porém, devemos nos conscientizar de
que vivemos em uma tenda frágil. Paulo por profissão,
era um fabricante de tendas, por isso, sabia muito bem
o que era uma tenda.
Portanto, não é surpreendente ele imaginar e
comparar o corpo em que nós vivemos agora, com
uma tenda, uma residência temporária. Não é
surpreendente também ele imaginar e descrever um
melhor corpo que estava por vir como uma casa ao
invés de uma tenda. Uma casa permanente, com uma
superior qualidade de habitação que Deus prometeu
um dia nos dar.
Diz João Calvino: “Não é bastante pensar nas misérias
desta vida, a menos que tenhamos também, a
antevisão da bem-aventurança eterna e a glória da
vida no porvir”.
Tendas são vulneráveis. Vazam, encharcam com a
chuva, gotejam, possuem problemas térmicos, afinal,
são construídas de material frágil para uso temporário,
sem fundamento sólido e mais tarde são
desmanchadas ou caem por si mesmas.
Semelhantemente são os nossos corpos mortais.
O apóstolo Pedro usa metáfora semelhante em sua
segunda carta quando escreve: “Também considero
justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos
com essas lembranças, certo de que estou prestes a
deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso
Senhor Jesus Cristo me revelou”. 2 Pe 1.13-14
Vejam que nos versos 3 e 4 do texto aos coríntios
encontramos Paulo negando a ideia de que, tendo dito
“adeus” ao nosso corpo, estaremos nos sentindo como
“nus” e “despidos”, em um estado de perda
permanente. Isso não é o que queremos nem o que
teremos. Pelo contrário, o que nos espera é a posse
de uma nova “casa”. Uma casa “edificada por Deus,
não feita por mãos, mas eterna, nos céus”. A verdade
é que os crentes que se vestem de Cristo e se

adornam com a sua justiça, recebem o glorioso manto
da imortalidade e ao partir desta vida, um corpo
glorificado para viver para sempre com o SENHOR.
As metáforas são misturadas e um pouco embaçadas,
mas o significado básico é claro. Seja qual for o
trabalho de Deus em colocar-nos em nossos corpos
ressuscitados, glorificados, e isso é mais do que
podemos imaginar neste momento, não será uma
experiência empobrecedora, mas gloriosa e
enriquecedora.
Paulo chega ao clímax do contraste entre a nossa vida
de fé em Cristo neste mundo e o desfrutar da vida
futura prometida pelo SENHOR quando expressa no
texto o contraste em termos domésticos: “enquanto no
corpo, estamos ausentes... deixando o corpo
habitaremos com o Senhor” (5.6,8). Veja que ele afirma
no verso 7 que nesse ínterim, andamos por fé.

um longo olhar para frente dizendo como Paulo:
“Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo
deixar o corpo e habitar com o Senhor” (5.8). E isso,
Paulo afirmou aos filipenses “É incomparavelmente
melhor”, Fp 1.23.
Devemos refletir sobre como tem sido o nosso desejo e
anseio pela morada eterna! Estamos satisfeitos com a
tenda que possuímos, ou temos almejado a casa
eterna preparada pelo SENHOR?
Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa vida
neste mundo é passageira. No dia do nosso
nascimento iniciamos uma caminhada rumo à
eternidade. Vivamos conscientizados de que após viver
numa tenda adentraremos na casa eterna preparada
pelo Pai para todos aqueles que receberam JESUS
como Salvador e SENHOR de suas vidas.

Packer diz que devemos, enquanto ausentes no corpoterreno desejar o corpo-habitação, o celestial. O
Senhor Jesus assegurou aos discípulos: “Pois vou
preparar-vos lugar... Voltarei e vos levarei para mim
mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós
também.” (Jo 14. 2-3). Aqueles discípulos,
representando todos os crentes da História, receberam
a promessa de Jesus feita a cada um de nós.

Que a esperança da morada eterna nos fortaleça ao
enfrentarmos as intempéries desta vida efêmera. Que
possamos dizer assim como Paulo: “Sabemos que, se
a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por
mãos, eterna, nos céus”. Esse “sabemos” do início do
verso não é mero assentimento intelectual humano,
mas sim, algo dado pela revelação do Espírito Santo, e
por isso, pertence tão somente aos crentes.

Todos os dias, cada cristão pode, e certamente deve,
renovar o seu compromisso e esperança nessa
promessa. Devemos viver em piedade e orar, lançando

Que possamos nos revestir da bendita esperança e
vivermos com os olhos postos na morada eterna.
Amém!

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 –
Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello,
Fernando Boson, Paulo Gibram, Cláudio
Murilo, Armando Melillo
Segunda-feira: Eder Mota
Quinta-feira: César

Equipe 2:
Walter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321.6731

Sexta-feira: Eder Freitas
Sábado: Leandro Gomes
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SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo
está assentado à destra de Deus".
Colossenses 3:1
Reunião de Oração:
Dia 29/11, terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Ruth
Relatora: D. Maria Braz
Estejamos todas juntas e unidas em oração.
Reunião executiva:
Dia 29/11, terça feira as 15 horas.
Contamos com a presença se possível de toda a
diretoria e todas as relatoras, lembrando que essa
será a última reunião executiva do ano.
Visita Inhotim
Dia 30 de novembro faremos nossa visita ao
Inhotim. Vamos participar desse passeio que a
SAF está planejando. Se você ainda não conhece
o Inhotim é hora de conhecer, e para aquelas que
já conhecem vamos voltar agora na companhia
das amadas sócias e amigas.
Saída às 8hs porta da igreja. Retorno às 16hs.
Valor da Van: R$ 27,00
Restaurante self servisse: R$ 38,90
Carrinho: R$ 25,00 por pessoa para visitar as
galerias mais distantes, durante todo o dia.
Vamos aproveitar essa oportunidade e conhecer
um pouco mais desse belíssimo parque.
Mais informações com Anny: 3444-3212

UMP
SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você
ainda não participa, não perca essa oportunidade.
Esperamos por você.
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.
Venha 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.
HOSPITAL EVANGÉLICO + CONGREGAÇÃO
BELÉM
Hoje, 27/11, faremos visitas ao Hospital Evangélico
e à Congregação Belém.
A nossa visita ao Hospital será às 14h, mas nos
encontraremos na porta da igreja para a divisão de
caronas às 13h30.
Participaremos do culto vespertino da Congregação
Belém que começa às 19h, para tanto nos
encontraremos na porta da igreja para a divisão de
caronas às 18h15.
A diretoria solicita dois voluntários para ajudar a
cuidar das crianças da Congregação enquanto
ocorre o culto.
Quem puder ajudar, procure o presidente Pedro
Reis. Até lá!
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CAPÍTULO XVI - ORGANIZAÇÃO DA IGREJA
LOCAL
Art.39 - A iniciativa de organizar qualquer
comunidade de cristãos em Igreja pode ser tomada
ou pela comunidade, que se dirigirá ao Presbitério
por meio de seu pastor ou Conselho, ou pelo próprio
Presbitério, quando este julgar conveniente aos
interesses daquela comunidade e do Reino de Deus.
Parágrafo Único - Deferido o requerimento, o
Presbitério designará uma comissão organizadora.
Art.40 - No dia, hora e local previamente fixados e
com o conhecimento dos interessados, reunir-se-á a
Comissão em sessão regular, elegerá secretário e
passará ao exame das cartas de transferência que
lhe forem apresentadas, e ao dos candidatos que
desejarem e devam ser recebidos por profissão de fé
ou adesão.
Parágrafo Único - A comissão arrolará os membros
admitidos e organizará a lista dos membros nãocomungantes recebidos registrando em ata todos os
dados necessários a eles referentes. Fixará dia, hora
e local para recepção dos que tenham de ser ainda
admitidos. Fará o programa dos exercícios para
organização solene da nova comunidade e encerrará
a sessão com oração.

Art.41 - No dia, hora e local fixados, a comissão
reunir-se-á novamente e, depois da abertura dos
trabalhos com oração, leitura e aprovação da ata
anterior, passará à solenidade da organização,
conforme o programa.
Parágrafo Único - Dadas as instruções necessárias,
referentes aos deveres de uma Igreja e, declarados
todos os passos até então seguidos para a
organização da nova entidade eclesiástica, o ministro
que presidir ao culto convidará os membros da nova
comunidade a assumirem, diante de Deus, o
compromisso de praxe.
Art.42 - Cabe à comissão, ainda, providenciar para
que sejam eleitos, ordenados e instalados oficiais,
pelos trâmites próprios, organizando, também, o livro
de atas da nova comunidade e os seus róis.
Parágrafo Único - No livro de atas, a comissão fará o
histórico da nova organização desde o seu início,
copiará as atas aprovadas e encerrará os trabalhos,
entregando a nova Igreja ao pastor designado pelo
Presbitério.
Art.43 - Em casos excepcionais e quando as
circunstâncias o exigirem, pode o Presbitério, em vez
de nomear uma comissão, designar um de seus
ministros para organizar a nova comunidade.

AULAS DE INFORMÁTICA NA ASPACAM - ITTI - INFORMÁTICA PARA A TERCEIRA IDADE
A ASPACAM oferece aulas de informática para a
Terceira Idade. O uso do computador faz muito
bem aos idosos.

Venha aprender a usar esta ferramenta tão
eficiente e cheia de benefícios para você! Faça
contato e veja as condições oferecidas: 2555 0128
/ 2555 0129 / 99214 0091

Informática na terceira idade é uma excelente
atividade mental, auxilia na manutenção da
memória, proporciona o aprendizado constante de
algo novo e enriquece a experiência pessoal.
A ASPACAM oferece este curso.
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Assembleia Geral Extraordinária para Eleições de Oficiais
CANDIDATOS AO PRESBITERATO: 19
Anderson Fleming de Souza;
Anderson Diniz Toledo;
Cassiano Nunes Barbosa;
Crysthian Purcino Bernardes Azevedo;
Éder Mota Jr;
Erasmo Borja Sobrinho;
Erdman Ferreira da Cunha;
Flávio Sérgio Gibram Silva;
Giovani Coutinho Lenza;
Helmut Alexander Riegg;
Humberto Rodrigues Falcão;
Ilton Elias de Freitas;
Marco Antônio Paiva;
Marcos Vieira de Souza;
Paulo Pereira Arumaá;
Rômulo da Silva Leitão;
Tarcísio Antônio de Oliveira;
Valério Márcio do Nascimento Pessôa;
Willian Coelho Fernandes.
Número de vagas no Conselho: 15
Importante: A cédula de votação constará os 19
nomes dos irmãos acima listados.

CANDIDATOS AO DIACONATO: 13
Aldemir Bissaco;
Alysson Vinícius Bomfá Barbosa;
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos;
Éder Melo Jr;
Frederico Porto Caldeira;
Hildemar Rodrigues Falcão Neto;
Jessé de Oliveira;
João Marcus Campos Caldeira dos Santos;
José Maria Borges da Silva;
Luiz de Oliveira Neto;
Marcos Egg Freire;
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna;
Rubem Pacheco Santos Júnior.
Número de vagas na Junta Diaconal: 13
Importante: A cédula de votação para a Junta
Diaconal constará os 13 nomes dos irmãos acima
listados.
O membro da Igreja poderá votar em todos os 13
candidatos, afinal, temos 13 vagas, como também,
poderá escolher votar em número inferior.

O membro da Igreja poderá votar em até no máximo
15 candidatos (número de vagas estabelecido).

Uma vez que todos foram sugeridos pela Igreja e
aprovados pelo Conselho, estão aptos para serem
votados.

Se votar em 16, ou mais, anulará o voto. Se desejar
o membro poderá votar em número inferior a 15,
somente não poderá ultrapassar esse número.

Somente serão eleitos, tanto para o presbiterato
quanto para o diaconato quem obtiver “metade mais
um” dos votos válidos.

Data da Assembleia Geral Extraordinária para as Eleições
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no próximo domingo, dia 04/12/2016, por ocasião do Culto
matutino, 10h20min. Oremos e participemos!
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CORAL INFANTO-JUVENIL E EX-CORISTAS
Falta pouco para nosso Culto de louvor a Deus pelos
30 anos do Coral Infanto Juvenil. Ainda dá tempo
pois teremos 3 ensaios pela frente.
Ensaio hoje às 17h.
Atenção para a nossa Programação!
27/11 – Domingo - Ensaio - 17h
04/12 – Domingo - Ensaio - 17h
10/12 – Sábado - Ensaio - 17h
11/12 – Domingo – Participação Especial no Culto da
Manhã

Para os coristas atuais será feita uma blusa com gola
polo na cor azul royal com a logo do Coral.
Valor: R$ 35,00
Os ex-coristas não têm a obrigatoriedade de usarem
esta blusa. Se optarem pela blusa, o valor será de
R$ 35,00 e precisamos fazer os pedidos até dia
27/11. Portanto, fique atento!!!
Aguardamos todos mais tarde. Aninha e Equipe
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CONVITE AO REV. RAIMUNDO
MONTENEGRO
O Conselho da Primeira
Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, esteve
reunido nesta semana,
e decidiu convidar o
Rev. Raimundo
Montenegro para fazer
parte de seu quadro de
pastores no triênio
2017-2019, atuando como pastor auxiliar na
Sede.
O Conselho solicitará ao Presbitério Belo
Horizonte seu pedido de transferência do
Presbitério Alto Tietê (PRAT) para o Presbitério
Belo Horizonte (PBHZ) e a consequente
designação para o quadro de pastores da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Louvamos a Deus pela preciosa vida do Rev.
Raimundo, e estamos certos de que ele será
usado por Deus, como instrumento precioso nas
mãos do Todo Poderoso para abençoar a vida de
nossa Igreja.

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson Costa
Silva, convoca o Conselho para se reunir nesta
segunda-feira, dia 28/11, às 19h30min em reunião
de oração junto a Igreja e às 20h30min em reunião
privativa.
Esperamos por todos os membros do Conselho
para esta reunião.
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27/11
Martha M de Amorim Campos
Rubem Vieira Alves
30/11
Carlos Alberto Duarte Lobenwein
Sophia Macedo de Oliveira
01/12
Daniel Henriques Ersinzon
Dênnio Bueno Bittencourt Werner
Lúcia Maria Campos Gomes
Maria Clara Coutinho Mendes Gomes
02/12
Marina Gomes Boy
03/12
Clayde Fabiana dos Santos Silva
Mirian Xambre de Oliveira Santos
Priscila Pitta Maciel Lara
Rossana Magalhães Ferreira Silva

