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MENSAGEM PASTORAL  

As cartas do Apóstolo Pedro contêm 
uma maravilhosa mensagem de 
confiança em Deus na peregrinação 
cristã.  “Esperança”, portanto, é uma 
palavra chave na Primeira Carta 
daquele Apóstolo (1.3,13,21; 3.5,15). 

O  A p ó s t o l o  P e d r o  f a l a  d a  
peregrinação do crente feita com os 
pés na terra sim, mas, sobretudo, com 
a mente no céu. Fala de perseguições, 
aflições, sofrimentos, mas acima de 
tudo, sua ênfase maior está na bênção 
e na certeza da salvação.

A presença da Igreja no mundo é sinal 
do Reino de Deus entre os homens. A 
Igreja foi chamada para ser luzeiro no 
mundo. Sua estadia aqui é gloriosa, 
porém, incomoda as hostes do mal. 
Por isso, os forasteiros e peregrinos 
enfrentam dificuldades, perseguição e 
oposição neste mundo mal, porém, a 
graça de Deus presente na vida da 
Igreja, a faz caminhar em triunfo. Uma 
verdade gloriosa da carta é que somos 
forasteiros sim, porém, forasteiros 
eleitos de Deus (1 Pe 1.1-2). Que 
glória!

A certeza da Soberania do SENHOR 
em nos redimir em Cristo nos faz 
concluir que Ele permite lutas e 
tribulações, quando necessário, e na 
correta medida, para nos fortalecer 
em nossa caminhada. Para nos fazer 
mais parecidos com Jesus. À medida 
que somos disciplinados pela Palavra 
somos então moldados à imagem 

daquele que nos salvou. Diz o 
Apóstolo que ao provar o valor da 
nossa fé, que é muito mais preciosa 
que o ouro, haverá louvor, glória e 
honra na revelação de Jesus (1.7)

Dentre os alvos propostos por Pedro 
está a firmeza na fé: “... vos escrevo 
resumidamente ,  exor tando e  
testificando, de novo, que esta é a 
genuína graça de Deus; nela estai 
firmes, (1 Pe 5.12). O objetivo do 
Apóstolo é firmar os irmãos peregrinos 
na Graça de Deus e, assim, fortalecer 
neles a bendita esperança.

Líder natural do Colégio Apostólico, 
Pedro desfrutou com Tiago e João de 
um lugar de intimidade ao lado do 
Senhor. Podemos dizer que ele fazia 
parte de um “círculo mais íntimo” com 
o Mestre. Seu nome é citado por mais 
de duzentas vezes no NT. Em virtude 
d e  u m  t e m p e r a m e n to  f o r t e ,  
“esquentado”, Pedro algumas vezes 
falava sem pensar, oscilando entre a 
coragem e a covardia, entre avanços e 
recuos. Mesmo tendo negado a 
C r i s t o ,  f o i  r e s t a u r a d o  e  
poderosamente usado por Jesus para 
abrir a porta do evangelho tanto a 
judeus como a gentios. Usado mais 
especificamente para pregar aos 
judeus, enquanto Paulo aos gentios, 
Nos últimos dias de seu ministério, 
Jesus disse a Pedro que um dia ele iria 
“fortalecer” os seus irmãos (Lc 22.32). 
Quando estudamos as suas cartas, e 
vimos isso no estudo da primeira das 

SERMÕES EXPOSITIVOS NA PRIMEIRA CARTA DE PEDRO
CULTIVE A ESPERANÇA  
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duas cuja autoria lhe é atribuída, 
percebemos então que ele fez 
exatamente aquilo que Jesus predisse 
no Evangelho. Pedro encoraja os 
crentes a permanecerem firmes não 
obstante as lutas, os sofrimentos, e as 
perseguições (2.12, 3.16, 4.4). 

Entretanto, ao estudar esta primeira 
carta, nossa preocupação não deve 
ser apenas sobre o que o Senhor 
estava dizendo aos contemporâneos 
de Pedro através dela, mas sim, o que 
Ele está dizendo a nós hoje.

Vimos nos 20 sermões pregados no 
púlpito de nossa Igreja sobre esta 
preciosa carta que ela ensina que nós 
precisamos, à semelhança dos 
contemporâneos de Pedro, sermos 
fortalecidos no SENHOR e na Palavra 
do seu poder. Fortalecidos em graça e 
encorajados na mesma fé, somos 
então animados para continuar nossa 
caminhada olhando sempre para o 
autor e consumador da fé, Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Encerraremos nossa caminhada 
expositiva nesta primeira carta hoje 
com o sermão de número vinte e um, 
mercê de Deus. Veremos o “rogo” final 
do apóstolo ao rebanho do SENHOR. 
Após se dirigir aos líderes (anciãos, 
5.1-4), Pedro agora se dirige ao 
rebanho todo (mais jovens, 5.5-14) 
falando especificamente sobre um 
assunto deveras importante: o tema 
da submissão e da humildade. Pedro 
fala a toda a comunidade “Que todos 
prestem serviços uns aos outros com 
humildade, pois as Escrituras 
Sagradas dizem: “Deus é contra os 
orgulhosos, mas é bondoso com os 
humildes!”

Na certeza de que a Palavra não volta 
vazia sem antes fazer aquilo que 
apraz ao Senhor Nosso Deus, 
louvamos a Ele por esta série de 
sermões expositivos que nos dão 
esperança e encorajamento. 
Soli Deo gloria. Amém!

SOCIEDADES INTERNAS

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando 
Horácio, César, Jessé Oliveira, 
Paulo Cassete, Arthur, Marco Túlio 
e Tiago Muzel
Segunda-feira: Saul Nogueira
Quinta-feira: Aldemir Bissaco
Sexta-feira: Carlos Galvão
Sábado: Frederico Porto

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 
2019

O Conselho de nossa Igreja 
estipulou a data máxima de 15/11 
para que as Sociedades Internas, 
Corais, enfim, todas as forças de 
integração da Igreja promovam 
as eleições das Diretorias que 
estarão à frente dos trabalhos no 
ano de 2019. Incentivamos todas 
as Sociedades a realizarem suas 
eleições no mês de outubro. 
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SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para 
sua herança.”  Salmo 33.12

Reunião de Oração:
Terça-feira às 8h30min e 14h30min 
Responsável: Noeme
Relatora: Mirian Gherardi

Reunião Executiva:
Início com a Reunião de Oração. 
Esperamos todas as relatoras e sócias. 

Convocação: 
A SAF convoca suas Sócias para Reunião Plenária no dia 07 de 
novembro, às 14h30min, quando faremos a eleição da nova Diretoria 
para o ano 2019.
Contamos com as orações de todas. 

CONVOCAÇÃO CORAL 
FEMININO – ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA 2019

"E tudo que fizerdes, seja em 
palavra, seja em ação, fazei-o em 
nome do Senhor Jesus, dando por 
Ele graças a Deus Pai". Cl 3.17
A Presidente do Coral Feminino 
convoca todas as Coristas para 
reunião de eleição da Diretoria 
para o ano de 2019 a ser realizada 
no dia 31 de outubro de 2018, às 
2 0 h 3 0 m i n  e m  p r i m e i r a  
convocação e às 20h e 45min em 
segunda convocação com 
qualquer número de membros. 
N ã o  f a l t e m ,  p o r  f a v o r .  
Coloquemos nossas vidas diante 
e a serviço do nosso Deus.

CORAL DA IGREJA – ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA 2019

A Diretoria do Coral da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte convoca todos os seus 
membros para a Reunião de 
eleição da Diretoria para o ano de 
2019, a ser realizada, mediante a 
vontade de Deus, no dia 
06/11/2018 às 20h em primeira 
convocação e às 20h30min em 
segunda convocação. Contamos 
com a presença de todos os 
membros. 
Celso Fre i re  dos Reis  -  
Presidente. "Bom é render 
graças ao Senhor e cantar 
louvores ao teu nome, oh 
Altíssimo." Salmo 92.1
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UPH – CONVOCAÇÃO

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso 
trabalho não é vão.” ( 1 Co 15.58)

O Presidente da UPH, no uso de suas atribuições, convoca todos os 
membros para a Reunião Plenária a ser realizada no dia 04 de 
novembro de 2018, às 17h em primeira convocação ou às 17h30min 
com qualquer número de membros presentes, para elegermos a nova 
Diretoria para o ano 2019. Contamos com a presença de todos.
Cordialmente no amor de Cristo,
Felipe 

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Silvia  de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 
605/1201
Tel.: 3224-2641

Equipe 2
Eny Augusta de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 
152 – Cruzeiro
Tel.:  3223-2065

Próximo Domingo:
Equipe 1
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101
Tel.:  3261-60764

Equipe 2
Ismaília M. Nunes
Av. Carandai, 353/1201
Tel.: 3282-7173

CAFÉ COMUNITÁRIO 

“Oh! Como é bom e agradável 
viverem unidos os irmãos!” Sl 133.1

O Café da Comunhão foi instituído 
após o culto da noite aos domingos 
e  tem cont r ibu ído  para  a  
ap rox imação  f r a t e rna  dos  
membros da Igreja.
Até agora as Sociedades Internas 
participaram uma vez por mês 
provendo o lanche servido.

Sob a visão ministerial de aplicação 
dos dons espirituais estamos 
abrindo a oportunidade aos 
membros da Igreja de participarem 
de uma escala com o objetivo de 
contribuir com o lanche do Café da 
Comunhão. Se você deseja 
participar procure o Pb. Erdman.

“E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos e na comunhão....”, 
At 2.42
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501 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE DO SÉCULO XVI
31-10-1517 / 31-10-2018

“O justo, viverá pela fé” (Rm 1.17)
“O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça 
de Deus” (62ª Tese de Martinho Lutero).
Nesta semana, mais precisamente no dia 31 de outubro, comemoramos o Dia 
da Reforma Protestante do século XVI. Foi nessa data em 1517, na Alemanha, 
que Martinho Lutero, afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, em protesto 
contra dogmas impostos pela Igreja de Roma.

A Reforma Protestante não foi apenas um movimento de cunho religioso, mas 
também trouxe transformações em diversos aspectos, como sociais, 
econômicos e políticos. 

Essas transformações se deram em virtude dos pressupostos idealizados e 
resgatados pelos Reformadores. A Reforma Protestante enfatizou a 
importância do indivíduo como agente responsável diante de Deus e do 
mundo. 

A Reforma foi um marco na história do Cristianismo. Representou o resgate de 
doutrinas que estavam esquecidas na mente cristã. A importância de Lutero, 
poderosamente usado por Deus, é fato inconteste nesta história.

Antes de entrar para o convento, Lutero possuía duas formações: Filosofia e 
Direito. Mas sua alma sempre desejou conhecer mais a Deus. Nasceu em 10 
de novembro de 1483 na Alemanha, na vila de Eisleben, Saxônia Prussiana, 
filho de um humilde minerador de prata. 

Criado e levado aos bancos escolares em Mansfeld, na Turíngia, decidiu ir para 
um convento agostiniano por causa de um livramento de uma fortíssima 
tempestade durante a qual clamava dizendo que se houvesse livramento, 
viraria padre. 

Sua vida no convento foi marcada por uma intensa busca pela santidade, fato 
que o fez declarar: “Dá-me santidade ou morro por toda a eternidade; leva-me 
ao rio de água pura e não a estes mananciais de águas poluídas; traze-me as 
águas da vida que saem do trono de Deus!”

Após receber uma Bíblia de presente, uma vulgata latina, logo, um texto 
penetrou profundamente em sua alma: “O justo, viverá pela fé” (Rm 1.17). E 
esse texto não saía de sua mente até o dia em que compreendeu o verdadeiro 
sentido de justiça, que o levou a dizer: 
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“Então me achei recém-nascido e no Paraíso. Todas as Escrituras tinham para 
mim outro aspecto; perscrutava-as para ver tudo o que ensinavam sobre a 
justiça de Deus. Antes, estas palavras eram-me detestáveis; agora as recebo 
com o mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do Paraíso”.

Depois dessa descoberta Lutero começou a pregar, conclamando o povo para 
a liberdade em Cristo, o que o levou a fixar as famosas 95 Teses na porta da 
Igreja de Wittenberg. Intimado a retratar-se, sua resposta foi: “Não posso 
retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro 
agir contra a consciência. Minha mente está cativa à Palavra. Deus me ajude! 
Amém”. Excomungado e ameaçado de ser lançado na fogueira, o príncipe da 
Saxônia o escondeu em seu castelo, de onde produziu livros e traduziu a Bíblia 
para a língua alemã, com o objetivo de torná-la acessível a todos, já que, até 
então, só poderia ser lida no original e em latim.

Em 1529 escreveu um catecismo menor explanando os Dez Mandamentos, o 
Credo Apostólico, a Oração do Pai Nosso, e alguns pontos sobre a vida cristã 
no método perguntas e respostas.

Após sair do exílio, deixou a vida monástica e casou-se com uma ex-freira, 
Catarina Von Bora, e passou toda a sua vida pregando e ensinando a 
verdadeira liberdade do evangelho até perecer na sua cama citando por três 
vezes o texto de João 3.16. Dizia Lutero que se a Bíblia fosse apenas Jo 3.16, 
já seria o suficiente.

Morreu em 18 de fevereiro de 1546, em sua cidade natal, aos 62 anos. Filipe 
Melanchton dirigiu o culto fúnebre. A influência de Lutero seguiu curso não só 
na Alemanha, mas também na Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega, e 
espalhou-se pelo mundo.

Martinho Lutero não descobriu uma nova doutrina ou um novo modo de ler a 
Bíblia, somente resgatou a importância da Palavra, por isso, preocupou-se 
tanto na sua tradução. Recolocou-a no lugar de onde ela jamais poderia ter 
saído.  

A Reforma nos ensina, acima de tudo, amor pela Palavra de Deus. Ao trazer à 
memória esta data histórica nesta semana, devemos orar para que o 
Evangelho ao ser vivido e testemunhado por nós produza transformações em 
nossa sociedade, à semelhança daquelas que experimentaram os primeiros 
reformadores.

Que nesse 31 de outubro possamos, como Igreja, refletir sobre a importância 
da Reforma Protestante do Séc. XVI, e assim, bendizermos a Deus pelos 501 
anos deste movimento que trouxe a Igreja de volta para a Sagrada Escritura. 
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NOTA DE GRATIDÃO   

Querida SAF, 

No sábado passado, dia 20/10, alguns professores da Escola 
Dominical tiveram o privilégio de participar do curso da APEC “Os pré-
escolares podem conhecer a Deus”, através de um presente que as 
irmãs nos ofereceram pelo Dia da Escola Dominical. Agradecemos 
carinhosamente às irmãs pelo presente. Sabemos do valor que nossos 
pequeninos têm e da importância do ensino das Escrituras a eles. 
Assim, por meio do curso, aprendemos técnicas para aprimorarmos 
nossa aula, nossa didática para o ensino da Bíblia, técnicas de 
memorização de versículos e de pregação do Evangelho aos 
pequenos. Como o Senhor nos abençoou! 
Que Ele continue nos capacitando para sua boa obra e que por sua 
infinita misericórdia nos use como instrumentos para ensino de sua 
Palavra! 
Mais uma vez, agradecemos às irmãs! Que nosso Deus continue 
cobrindo a SAF de ricas bênçãos! (Agradecimento escrito por Amanda 
Séllos – Professora de nossa Escola Dominical)

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele.” Pv 22.6

CLASSE ESPECIAL - DONS ESPIRITUAIS

Conforme anunciado, no mês de novembro teremos a continuidade de 
nossa Classe Especial sobre Dons Espirituais. Nossos próximos 
encontros serão nos dias 10/11 e 24/11, no período de 15 às 18h.
O objetivo é capacitar um grupo de irmãos para a identificação dos dons 
espirituais e sua aplicação nos diversos Ministérios da Igreja. Nosso 
preletor é o Rev. Lício, de Guanhães, que tem mais de 30 anos de 
experiência nesse tema.

Os interessados devem procurar a direção da Escola Dominical para a 
inscrição. O curso é  gratuito. Oremos e participemos.

Faça sua inscrição no Curso sobre Dons. Basta clicar no link: 
https://goo.gl/forms/amQ7UAMbTqdKCE422

https://goo.gl/forms/amQ7UAMbTqdKCE422
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EMERÊNCIA DIÁC. MARCO VINCE - GRATIDÃO 

Aos meus amados irmãos, venho  agradecer  
tamanho carinho que recebi quando da entrega de 
uma linda placa com o título de Diácono Emérito. 
Agradeço a minha família  por sempre me apoiar 
nesse serviço tão primoroso. Meus Pastores e 
Presbíteros agradeço a condução, preocupação e 
instrução. Aos amigos da diaconia o meu respeito e 
carinho.  Aos irmãos em Cristo que nessa amada 
igre ja congregam f ica o meu profundo 

agradecimento por fazerem parte da minha vida em todos os 
momentos, ainda mais neste que se tornou tão especial para mim. 
Foram 25 anos de trabalho na casa do Senhor.
Agradeço a Deus pelo privilégio de  participar da Sua obra. A Ele toda 
honra e toda glória! 
Marco Vince

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Aos irmãos e irmãs que participaram com ofertas para a compra das 
passagens aéreas de retorno ao Acre do pequeno Davi e de sua mãe, a 
nossa irmã Ila, comunico que, desta vez, conseguimos a compra por um 
preço menor; as duas passagens custaram R$ 2.610,00 e as ofertas 
recebidas foram o suficiente. Não tivemos falta e nem saldo.
Já no Acre, o pequeno Davi foi liberado do uso da cadeira de rodas e 
está progredindo no tratamento a que se submete. Ao nosso Bondoso 
Deus pertence a Glória e o Louvor eternamente. Aleluias! Amém. 
Obrigado a todos.  Pb. Marcos

ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO PEREGRINOS EM IGREJA

O Presbitério Belo Horizonte (PBHZ), após aprovar o pedido de 
Organização de nossa Congregação Peregrinos localizada na junção 
dos bairros Planalto/Itapoã em Igreja, nomeou uma Comissão Especial 
para dar os passos constitucionais e proceder a Organização. A referida 
Comissão se reuniu no último dia 20/10 e marcou a data da Organização 
para o dia 11/11/18 às 17h. Enaltecemos e louvamos o SENHOR pelo 
andamento dos trabalhos e nos alegramos em saber que mais uma 
Igreja está prestes a ser organizada. A  Deus Honra e Glória!
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NOTA DE FALECIMENTO

"O SENHOR o deu, e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do 
SENHOR!" Jó 1.21

O Senhor chamou à sua presença, na madrugada do último domingo, dia 
21/10, nosso querido irmão Pb. Tarcísio Antônio de Oliveira, aos 67 anos 
de idade, depois de uma luta de 2 anos e meio pela vida. Nosso irmão 
agora descansa no Seio de Abraão. 

Servo do Senhor destemido, de testemunho contundente, o Pb. Tarcísio 
evidenciava com facilidade as características do fruto do Espírito, em 
especial, uma mansidão admirável. 

Deixa entre nós um legado de testemunho eloquente de sua fé em 
Cristo, em quem ele depositou sua total esperança. Nossa gratidão a 
Deus se expressa também através das lembranças dos preciosos 
serviços prestados ao Conselho como Presbítero e a Igreja como 
Administrador por 6 anos. Vai à frente de nós e já goza das delícias 
eternas preparadas para aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo.

Fica a saudade do convívio sempre respeitoso, fraterno e amigo, 
peculiar aos verdadeiros servos do SENHOR. O SENHOR foi louvado 
tanto em sua vida quanto em sua morte. Nosso irmão mudou agora de 
endereço, deixando a Rua Guaíra, 21- Caiçara, para morar nas Ruas de 
Ouro, na Pátria Celestial (Ap 21.18).

Seu corpo foi velado em nossa Igreja no domingo passado, onde 
realizamos um Culto abençoado. O Nome do Senhor foi adorado, o 
testemunho de nosso irmão evidenciado e a família consolada. Um 
grande número de irmãos e amigos se fez presente demonstrando 
carinho, amor e respeito para com a família enlutada. O sepultamento 
ocorreu no final do dia no Cemitério Parque da Colina.  

Devemos orar em favor de toda a querida família, filhas, netos, genros, e 
em especial, em favor de nossa querida irmã D. Lívia, afinal, foram 41 
anos de vida conjugal abençoada por Deus ao lado do Pb. Tarcísio.

Como Igreja do Senhor expressamos à toda querida família enlutada 
nossos sinceros sentimentos, rogando ao Doador e Mantenedor da vida 
o consolo eterno.
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ORANDO POR NOSSA PÁTRIA

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos 
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.Estarão abertos 
os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste 
lugar.” 2Cr 7.14-15.

As Escrituras nos convocam à oração pela pátria, tanto no Antigo 
quanto no Novo Testamento. Esta prática deve fazer parte da nossa 
vida de adoração a Deus. Não devemos nos esquecer de que a glória de 
Deus deve estabelecer o propósito final da intercessão.

Hoje, 28 de outubro, é dia do segundo turno das eleições. Como 
cidadãos, exerceremos mais uma vez nossa cidadania de maneira 
conscienciosa. Mais de 140 milhões de brasileiros estão aptos para 
voltar às urnas e escolher desta vez o Presidente da República e em 
particular, nós mineiros, nosso Governador do Estado para os próximos 
4 anos.

Nossa oração deve ser para que Deus nos abençoe neste exercício 
revestido de alta responsabilidade e tenha misericórdia de nossa 
nação. Ela somente será feliz quando DEUS for reconhecido como 
Senhor. Como cristãos descansamos na certeza de que o SENHOR 
reina, d’Ele é o reino, Ele é quem governa as nações, (Sl 93, 22.28, 
33.12). 
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ANIVERSARIANTES 

 28/10
    Maria Clara Silva Lenza 

    Mateus Mitraud Barreto Salum 
    Thessa Cristina M. de Faria

29/10
    Bruna Rocha Lopes 

    Gabriel Bertolini Maia 
    Yáskara Regina L.Araujo Fleming 

31/10
    Yumara Siqueira de Castro 

01/11
    Beth Coelho Leite 

    Fabíola Silva Pereira 
    João Silva Rodrigues Rosa 

    Letícia Ussem 
    Thiago Bryan Soares de Azevedo 
    Virgínia Celma A. de Castro Leite 

02/11
    Laís Piuzana Leite 

    Marco Terenzi de Bessa Pinto
    Vilma Santos de Carvalho 

03/11
    Joana Silva Moreira 
    José Ferreira Gomes 


