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A carta de Paulo aos romanos é simplesmente criou para o bem de todos.
extraordinária! Os estudiosos identificam romanos como 
a mais rica e abrangente declaração do apóstolo sobre No versículo 20, lemos que a criação está sujeita à 
o evangelho. No capítulo 8, encontramos uma vasta vaidade, ou em outras traduções, inutilidade, só que 
expansão entusiástica por parte do apóstolo, da certeza não voluntariamente, mas por causa daquele que a 
e esperança cristã. Afinal, em nossa peregrinação, sujeitou. No versículo 22, vemos que toda a criação a 
enfrentamos turbulências na jornada. Diante das um só tempo geme e suporta angústias, por causa do 
dificuldades da vida, nós cristãos perguntamos: Por que pecado, que estragou o que fora perfeito. E o texto 
a jornada é tão árdua? Por que sofremos? Respostas mostra que o nosso destino, a história da raça, está 
para esse dilema têm surgido muitas vezes sem base intimamente ligado ao da criação. 
na Palavra de Deus, originando teologias pseudas de 
auto-ajuda e de ênfase em prosperidade terrena e Apocalipse 21 diz que existirão um novo céu e uma 
superficial.  nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 

passaram e o mar já não existe, a morte já não existirá, 
Em Romanos 8.17-18, o apóstolo Paulo diz assim: “Ora, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as 
se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de primeiras coisas passaram, nunca mais haverá 
Deus e co-herdeiros com Cristo; se com Ele sofremos, qualquer maldição. 
também com Ele seremos glorificados. Porque para 
mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo Por isso, afirmamos que a atual condição da criação 
presente não podem ser comparados com a glória a ser não é final. É antes, como uma mãe que geme com as 
revelada em nós”. Não há dúvidas de que os cristãos dores de parto. Até mesmo a criação deseja 
sofrerão, mas também não há dúvidas de que também ardentemente que seja cumprido o plano eterno de 
serão abençoados com consolação posterior. Deus para ela. Mas enquanto nessa condição atual, ela 

“Geme”. 
Em Rm. 8.19-27, podemos observar três tipos de 
gemidos: O gemido da criação. O gemido do cristão. O 2 - O Cristão Geme
gemido do Espírito Santo. O ser humano tem uma inquietação plantada por Deus, 

que almeja o seu verdadeiro lar. Dificuldades 
1 - A Criação Geme financeiras, familiares, conflitos, problemas diversos nos 
Vejam o que Paulo diz: “A ardente expectativa da fazem gemer. O gemido coloca dentro de nós um 
criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a anseio pelo além, pela verdadeira razão pela qual 
criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, fomos colocados aqui, e Ele utiliza esse anseio para 
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de não nos permitir ficar satisfeitos com esse mundo. Por 
que a própria criação será redimida do cativeiro da isso, Paulo diz: “Se a nossa esperança em Cristo se 
corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de 
Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só todos os homens”.  1 Co. 15.19
tempo, geme e suporta angústias até agora”. 
(Rm. 8.19-22) A própria morte é reflexo disso, pois ela nos acorda, já 

que esse não é nosso destino final. E nós gememos, 
Diante de tantos desastres naturais e da maneira como nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm 
eles têm impactado a vida das pessoas, entendemos esperança, 1 Ts. 4.13. O gemido do cristão, o faz 
que a preocupação humana atual está focada apenas perceber que algo está errado com o mundo. O gemido 
nos efeitos do pecado que nos atingem e não na causa do cristão o faz pensar nas coisas lá do alto, Cl. 3.2.
deles. O pecado tornou o ser humano irresponsável, 
avarento e egoísta. O homem natural não pensa na O apóstolo Pedro fala em sua primeira carta o seguinte: 
pessoa que virá depois dele, que usufruirá daquele “Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no 
parque, daquela montanha, daquele lugar tão lindo, meio de vós destinado a provar-vos. Como se alguma 
assim, voltado para si mesmo, menospreza o que Deus coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 

“TRÊS TIPOS DE GEMIDOS  
                 Romanos 8

”
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Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vós sois socorrendo-nos em nossas fraquezas, pois sabe o que 
co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que nós carecemos. Interessante é que o texto mostra como 
também na revelação de sua glória, vos alegreis, somos ignorantes, pois gememos muitas vezes por não 
exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem- saber o que Deus quer numa determinada situação e 
aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito achamos que não aguentamos mais. E nós não 
da glória e de Deus”. 1 Pedro 4.12-14 sabemos como orar em muitas dessas situações, mas é 

nesta hora que o Espírito Santo age. 
Isso significa que teremos sofrimento e depois glória, O desejo do SENHOR é que peçamos ajuda em oração, 
mas muitos hoje, querem glória e só, mas a realidade é mas no momento em que não soubermos como orar, o 
que nós ainda estamos em um mundo que jaz no que dizer, o Espírito Santo fará isso por meio de 
maligno, por isso, sujeitos aos mesmos sofrimentos. gemidos inexprimíveis (v.26). 

Voltando a Romanos 8, Paulo diz no verso 18: “Porque No momento em que não entendemos e ajoelhamos, o 
para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo Espírito Santo expressa o que agrada ao Pai. São 
presente não são para se comparar com a glória por vir, comunicações inaudíveis entre a própria Santa 
a ser revelada em nós”. O pensamento que deve Trindade, da qual nós não participamos. Aquele que 
nortear a nossa vida é a esperança maravilhosa, que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, 
não se compara com a leve e momentânea tribulação. porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede 
2 Coríntios 4.17. pelos santos. Rm. 8.27

Lembremo-nos, pois, das palavras de Jesus registradas O Espírito Santo está trabalhando em nós para colocar 
por João: “No mundo, passais por aflições, mas tende em prática o processo bendito da santificação, utilizando 
bom ânimo, eu venci o mundo”, João 16.33. O gemido a Palavra e circunstâncias difíceis para cunhar a 
dos remidos vai até o final de suas vidas terrenas. O imagem de Cristo em nós. Deus sabe que temos 
sábio no livro do Eclesiastes, capítulo 12, observa o necessidade de sermos mais parecidos com Jesus. É 
gemido daquele que é mais avançado em idade, por isso que Paulo afirma no verso 28 (Rm. 8.28) 
quando diz: “Lembra-te do teu criador nos dias da tua “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem 
mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
os anos em que dirás: não tenho neles prazer...”. chamados segundo o seu propósito”.

A criação geme! O remido geme! O Espírito Santo 
Voltando a Rm. 8, nos versículos 24 e 25, encontramos geme! O nosso consolo vem na forte convicção de que 
a esperança do cristão, que é uma garantia para os um dia o nosso gemido será transformado em glória 
remidos: “Porque, na esperança fomos salvos, ora para o redentor!
esperança que se vê, não é esperança, pois se alguém 
vê, como espera?”. Não obstante aos nossos Por isso, à semelhança do apóstolo Paulo, afirmamos: 
sofrimentos, temos a certeza da luz, mas não uma “Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; 
esperança fajuta, e sim uma certeza absoluta, que ainda perplexos, porém não desanimados; perseguidos, 
não foi concretizada, mas está garantida pelo Espírito porém não desamparados; abatidos, porém não 
que habita em nós, oferecendo essa convicção. “Mas, destruídos; levando sempre no corpo o morrer de Jesus, 
se esperamos o que não vemos, com paciência o para que também a sua vida se manifeste em nosso 
aguardamos”, (8.25). Enquanto gememos, esperamos corpo. Por isso, não desanimamos; pelo contrário, 
com paciência. Israel espera no SENHOR, Salmo 131.3 mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, 

contudo, o nosso homem interior se renova de dia em 
3 - O Espírito Santo Geme dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação 
Rm. 8.26-27. Paulo diz que o próprio Espírito Santo de produz para nós, eterno peso de glória, acima de toda 
Deus geme conosco: “Também, o Espírito, comparação, não atentando nós nas coisas que se 
semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se 
porque não sabemos orar como convém, nem isso nós vêem são temporais, e as que se não vêem são 
conseguimos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós eternas. 2 Co. 4.8-10, 16-18. Amém!
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis”. Isto é, algo 
não falado. Que mistério!                                                     Rev. Edson Costa Silva

Fonte bibliográfica: Paulo diz que os gemidos do Espírito Santo são os que 
 – David Merkhnos assistem, ou seja, Ele fica ao nosso lado, www.palavraefamilia.org.br

http://www.executivaipb.com.br/si-ipb/comunidade/cadastro_membro.php?id=10&membro=91441
http://www.palavraefamilia.org.br
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

Próximo Domingo:
Equipe 2:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Éder Freitas, César, Paulo Cassete, Ariel, 
Jessé Oliveira, Éder Mota

Segunda-feira: Nei Ovídio

Quinta-feira: Sérgio Maciel

Sexta-feira: William Fernandes

Sábado: Zuelton

ACAMPAMENTO INVERNO – 2016
INSCRIÇÕES ABERTAS!

UCP-UPJ
Data: 18/07 a 23/07
Tema: Quem é Jesus?
Preletor: Rev. Daniel Justiniano

UPA
Data: 25/7a 30/07
Tema: IGREJA – Corpo de Cristo
Preletor: Sem. Bruno Melo

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 05/07 às 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Terezinha Lara 
Relatora: Célia - Tel: 3023.6316

Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 06/07 às 14h30min.

Aconteceu e foi muito bom! 
Gastronomia Solidária!

O nosso primeiro encontro da gastronomia solidária, 

podemos dizer que foi bem proveitoso e apetitoso. A 

aula foi ministrada por Rosane Arumaa, e tivemos 

uma tarde bem alegre na companhia de várias irmãs 

de nossa igreja. Aprendemos o Fricassê de Frango 

e o Filé Mignon ao Molho Madeira, tudo muito 

gostoso. 

Obrigado Rosane por sua disposição em estar 

sempre contribuindo com o nosso trabalho. Para a 

próxima aula teremos o Arroz ao Vinho, muito 

saboroso.

Oficina do Amor

A SAF juntamente com a Oficina do Amor 

(bordados), necessita de uma costureira para nos 

ajudar nos trabalhos de ação social. Quem desejar 

participar conosco nesse trabalho, favor entrar em 

contato, através dos telefones: 3213.0203 ou 

99211-9733 falar com Valéria, ou com Daisy 97588-

6803
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UMP – UNIÃO DE MOCIDADE 
PRESBITERIANA

SEXTA JOVEM + SOCIAL
Na última sexta-feira, 01/07, a juventude de nossa 
igreja encerrou os estudos do semestre e cantou 
parabéns aos aniversariantes de junho e julho. 
Esperamos por todos os jovens na primeira sexta-
feira de agosto, 05/08, às 20h, no salão João Calvino 
para darmos continuidade aos nossos estudos da 
Santa Palavra de Deus. Nesta semana, nos dias 8 e 
9 de julho, esperamos pelos jovens no Cristianismo 
Total que acontecerá no templo de nossa igreja. 

ESCOLA DOMINICAL 
Hoje, 03/07, às 9h, na sala da UMP, finalizamos o 
estudo da lição 8: "O culto - elementos" da apostila 
''As Grandes Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev. 
Leandro Lima. A partir do próximo domingo, 10/07, a 
escola dominical acontecerá em classe conjunta no 
templo de nossa igreja.  

CRISTIANISMO TOTAL - FAÇA SUA INSCRIÇÃO 
O seminário Cristianismo Total é neste fim de 
semana, dias 8 e 9 de julho, e acontecerá no templo 
de nossa igreja. As inscrições estão abertas desde o 
dia 04/04. Acesse o site 

 para fazer sua 
inscrição. Para mais informações encaminhe um 
email para: cristianismototal2016@gmail.com

www.cristianismototal.eventize.com.br

CLASSE DOS CATECÚMENOS

Esta valiosa Classe de Doutrina, conduzida de 
maneira tão preciosa pelo Pb. Rubem, encerrará 
suas atividades do primeiro semestre no próximo 
domingo, dia 10/07. Vários irmãos estão sendo 
preparados para a pública profissão de fé e outros 
que serão recebidos vindos de outras 
denominações. Após o término das aulas no dia 
10/07, os irmãos serão examinados e então, 
marcaremos a data da recepção, o que deverá 
ocorrer por ocasião do mês de agosto, mês de 
aniversário de nossa Igreja. 

Você que tem frequentado nossa Igreja e deseja se 
tornar membro, participe no segundo semente desta 
preciosa classe e junte-se a nós como Igreja do 
SENHOR. 

CONSELHO DA IGREJA

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 

Horizonte, atendendo expediente da Comissão 

Executiva do Presbitério Belo Horizonte, que solicitou 

ao Conselho manifestar-se quanto a renovação ou 

não do Quadro Pastoral atual da Primeira Igreja para 

o próximo triênio – 2017-2019, decidiu informar ao 

PBHZ através de sua Comissão Executiva, que 

renova o convite aos seguintes pastores: Rev. 

Benicio Simon; Rev. Edson Costa Silva; Rev. 

Genilton Silva Santos; Rev. Marco Antônio Lopes da 

Silva. 

O Conselho conta ainda com a valiosa atuação 

ministerial dos irmãos Bruno Vasconcellos de Castro 

Melo e Ronaldo Alves Mateus, que deverão ser 

licenciados para o próximo ano, uma vez que esses 

irmãos estão concluindo o curso teológico no 

Seminário no final deste ano. Temos ainda, como 

seminarista de nossa Primeira Igreja, o irmão Waslan 

Judson que está cursando o seu primeiro ano. 

Oremos em favor destes queridos irmãos!  

II SEMINÁRIO DE MÚSICA DO CEPEM

Louvamos a Deus pelo nosso seminário de 
música, que aconteceu no último final de semana! 
Foram momentos de muita edificação, de 
agradável comunhão e de muito aprendizado. Sob 
a orientação do Dr. Parcival Módolo, fomos 
levados a refletir não só sobre a música que 
executamos, mas também sobre o culto que 
prestamos, o que nos despertou 
a necessidade de aperfeiçoarmos 
nosso serviço, buscando realizar 
sempre o melhor para a glória 
de nosso Deus. 

Agradecemos a todos 
os que participaram 
conosco, 
especialmente àqueles 
que nos ajudaram 
na organização 
do seminário. 



CORO JOVEM - AGRADECIMENTO

Agradecemos a toda a igreja pela participação 
maciça em nosso jantar, oferecido no domingo 
passado. Aos que nos ajudaram no preparo do 
Strogonoff e dos doces, aos que doaram 
ingredientes e aos que  nos prestigiaram com sua 
presença, nosso muito obrigado.

Louvamos a Deus pela noite agradável que 
tivemos e pela companhia tão agradável de todos 
os irmãos!

LIVROS DO SEMINÁRIO DE MÚSICA

O CEPEM (Centro Presbiteriano de Estudos 
Musicais) selecionou dois livros para o seminário de 
Música. Os livros são de autoria de Hans 
Rookmaaker (1922-1977), historiador holandês e um 
dos maiores críticos culturais protestantes do século 
XX. As seleções foram aprovadas pelo preletor do 
Seminário, Dr.Parcival Módolo.

Essas leituras são indicadas para qualquer cristão 
que tem interesse em aprofundar seus 
conhecimentos em arte e cultura e suas implicações 
na igreja e na sociedade, e são essenciais para todos 
os envolvidos com a música, artes visuais, arquitetura 
e todas as formas de manifestação da arte como um 
todo.

“A arte moderna e a morte de uma cultura”: Best-
seller no reino Unido, lançado em 1970. O livro é 
resultado de um estudo acurado sobre a história da 
arte ocidental, no qual o autor aponta o abandono das 
crenças fundamentais e suas implicações para nossa 
caminhada cristã.

“A arte não precisa de justificativa”: uma leitura 
indicada para todos aqueles que desejam usar seus 
talentos para a glória de Deus da melhor maneira. 
Nele, o autor discorre sobre as diretrizes e normas 
para se produzir arte, executá-la e compreendê-la 
segundo os princípios bíblicos.

Temos alguns exemplares disponíveis em nossa 
livraria. Estamos oferecendo uma promoção para 
aqueles que desejarem adquirir os dois livros.

NOTÍCIAS DE NOSSO ATLETA FELIPE

Nosso irmão Felipe, no último final de semana, 
especificamente no dia 25 de junho, esteve em São 
Paulo e conquistou mais uma medalha de ouro na 
prova dos 50m livres da  Primeira Etapa Nacional do 
Circuito Loterias Caixa,  campeonato que aconteceu 
nos dias 24 a 26 de abril. 
 
Ainda haverá uma outra etapa a ser realizada em 
julho nos dias 15 a 17 também em São Paulo, onde 
nosso irmão irá concorrer novamente e carece de 
nossas orações para que tenha o êxito necessário 
para participar das Olimpíadas 2016 na cidade do 
Rio de Janeiro.

Lembramos que, além das nossas orações, 
podemos ajudar nosso irmão de outras formas, pois 
há muitas outras necessidades. Entre em contato 
com o Felipe, ou com sua esposa Valéria. A 
ASPACAM (Ação Social Presbiteriana Américo 
Cardoso de Menezes), também está acompanhando 
o Felipe em sua trajetória nos últimos anos. 

Telefones para contato: Felipe: (31) 99304.4152; 
Valéria:(31) 99211.9733; ASPACAM: (31) 2555-0129
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04/07
    Nina Maria Hauck Iacomini
    
05/07
    Hanna de Melo Santos
    Jalme Aires Pinto Junior 
    Lucas Andrade e Araújo 
    Luciane Mitraud Carvalho
    Wendell Alves Vieira 

06/07
    Emerson Santos Carvalho
    Gustavo de Oliveira Cazotti
    Larissa Câmara Las Casas
    Sérgio Luiz de Souza Pereira 
    Wanda Dias de Araújo

07/07
    Renata Andrade Cruz

08/07
    Marcus Vinícius Rodrigues Silveira

09/07
    Samuel Ferreira e Silva
    Zenir Rodrigues de Sales
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NOTA DE FALECIMENTO

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações”. Sl 46.1

Comunicamos com pesar, o falecimento de D. Irene 
Alvarenga Botrel, irmã de D. Ione Borja e D. Ieda, 
irmãs queridas aqui de nossa Igreja. D. Irene 
faleceu na quarta-feira dia 29/06, sendo o seu corpo 
sepultado na quinta-feira dia 30/06 no Cemitério 
Bosque da Esperança. 

À toda família enlutada, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e 
mantenedor da vida, que console esta família 
querida. Esteve representando nossa Igreja no 
sepultamento, o Rev. Edson. 

PRÓXIMO DOMINGO - CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos 
entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que 
foi traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, 
depois de haver ceado, tomou também o cálice”. 
1 Coríntios 11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e 
em sua expectação. No próximo domingo, 
segundo domingo do mês, 10/07, estaremos ao 
derredor da Mesa do Senhor, para participarmos 
deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, 
para este singular momento!


