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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
O SACRAMENTO DA CEIA DO SENHOR! 1 CO 11.23-34

23 Porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em
que foi traído, tomou o pão;
24 e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é
o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em
memória de mim.
25 Por semelhante modo, depois de haver
ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este
cálice é a nova aliança no meu sangue; fazei
isto, todas as vezes que o beberdes, em
memória de mim.
26 Porque, todas as vezes que comerdes este
pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do
Senhor, até que ele venha.
27 Por isso, aquele que comer o pão ou beber o
cálice do Senhor, indignamente, será réu do
corpo e do sangue do Senhor.
28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e,
assim, coma do pão, e beba do cálice;
29 pois quem come e bebe sem discernir o
corpo, come e bebe juízo para si.
30 Eis a razão por que há entre vós muitos
fracos e doentes e não poucos que dormem.
31 Porque, se nos julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados.
32 Mas, quando julgados, somos disciplinados
pelo Senhor, para não sermos condenados
com o mundo.
33 Assim, pois, irmãos meus, quando vos
reunis para comer, esperai uns pelos outros.
34 Se alguém tem fome, coma em casa, a fim
de não vos reunirdes para juízo. Quanto às
demais coisas, eu as ordenarei quando for ter
convosco.
A Ceia do Senhor é um ato de culto que tem a
forma de uma refeição cerimonial, na qual os
servos de Cristo participam do pão e do vinho,
para rememorar a morte de Cristo e celebrar o
novo relacionamento segundo a aliança que
eles desfrutam com Deus. E ainda mais, para
anunciarem a volta gloriosa de Cristo para
buscar a sua Igreja.
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todos os benefícios provenientes desse
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e
crescimento nele, e seu compromisso de
cumprir todos os seus deveres para com ele; e
ser um vínculo e penhor de sua comunhão com
ele e uns com os outros, como membros do seu
corpo místico” (CFW - Confissão de Fé de
Westminster, XXIX.1).
Para nós a Ceia do Senhor não é apenas uma
ordenança, mas sim, um santo sacramento. Na
Igreja de Cristo existem dois sacramentos: a
Ceia e o Batismo. A Ceia é um meio de Graça,
um sinal visível de uma graça invisível, dizia
Agostinho.
Na Ceia, os elementos não sofrem nenhuma
alteração mística, o pão continua sendo pão, e
o vinho continua sendo vinho. Não obstante, o
crente, mediante a ação do Espírito Santo, é
verdadeiramente nutrido espiritualmente em
sua participação.
Dizemos sempre que a Ceia é “um banquete
espiritual, onde Cristo se atesta ser o pão que
dá vida (Jo 6.51), pelo qual são nossas almas
alimentadas para a verdadeira e bemaventurada imortalidade. Com efeito, Cristo é o
alimento único de nossa alma e, por isso, a Ele
nos convida o Pai Celeste, para que, refeitos
por Sua participação, reunamos vigor
incessantemente, até que se haja de ter
chegado à imortalidade celestial”, diz João
Calvino.
A Ceia é um dos sinais da inclusão do cristão na
realidade da salvação estabelecida pelo pacto
da graça. O comer o pão e o beber do cálice têm
um caráter de anúncio da morte do Senhor, até
que ele venha, 1 Co 11.26.

Diz a nossa confissão de fé quanto ao
Sacramento da Ceia do SENHOR:

A Ceia é também um memorial. Disse Jesus:
“fazei isto em memória de mim” (1 Co 11.24,
25). Na Ceia toda a Igreja reflete mais
profundamente acerca da pessoa e obra do
Filho de Deus que se encarnou para nos salvar.

“Na noite em que foi traído, nosso Senhor
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para
ser observado em sua igreja até o fim do
mundo, para ser uma lembrança perpétua do
sacrifício que em sua morte ele fez de si
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes,

A Ceia é também um sinal de nossa
participação no Corpo de Cristo que é a sua
comunidade de fiéis. O vinho é símbolo da
“nova aliança no meu sangue”, disse Jesus (Lc
22.20; 1 Co 11.25). A aliança no sangue de
Cristo promove a restauração de nossa
capacidade relacional, a abertura da

possibilidade de comunhão entre os irmãos, e o
estabelecimento de um novo vínculo
comunitário. A Ceia nos conclama sempre a
unidade.
Na ministração da Ceia temos a reunião da
família em torno da mesa, partindo o pão e
compartilhando de união e intimidade. As
pessoas reunidas para essa refeição são
diferentes umas das outras. Expressam
diversidade, mas estão ligadas na unidade
produzida pelo Espírito mediante o sangue da
aliança, derramado em favor delas. São
indivíduos que entenderam o alto preço que
custou a sua redenção e união em um só corpo.
A Ceia é um meio que Deus usa para nos
alimentar espiritualmente, promovendo assim,

o nosso crescimento espiritual.
O imperativo é “Examine-se e participe”. O
auto-exame é seguido de um imperativo. O
crente que se nega a participar da Ceia estará
dizendo sim ao pecado e não a Cristo.
Na Ceia os laços de sangue foram substituídos
pelos laços da fé. Exercitemos, pois, a fé no
Cristo que nos salvou e nos convida por sua
palavra a celebrarmos a nova vida que Ele nos
concedeu por meio de seu sacrifício vicário.
Hoje, por ocasião do culto matutino e
vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do
Senhor para este banquete espiritual. Venham
à Mesa convida o SENHOR.
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não
temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu
Deus, é contigo por onde quer que andares.”
Josué 1.9
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 14 de março às 8h e às
14h30min.
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Miriam
Reunião Departamental em conjunto:
Quarta-feira, dia 15 de março às 14h30min. no
salão João Calvino.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, José L.
Espeschit, José Maria, Natanias e Sérgio
Maciel.
Segunda-feira: João Marcus
Quinta-feira: Paulo Cassete
Sexta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Rodrigo Pitta e Rubem Pacheco
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.

Contamos com a presença de todas as
sócias.
BATISMO INFANTIL
Recebemos hoje, pelo sacramento do
batismo, por ocasião do culto matutino, o
pequeno Rafael Alves Oliveira Assis do
Carmo, filho de nossos irmãos Gabriel Assis
Lopes do Carmo e Letícia Alves Oliveira do
Carmo. Louvamos a Deus pela vida preciosa
do Rafael, e rogamos ao Senhor que o seu
crescimento seja semelhante ao de Jesus,
que ele cresça em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e dos homens. Lc 2.52.
3

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Rev. Edson Costa Silva, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e o seus estatutos,
convoca a Assembleia Geral Ordinária para se reunir no próximo domingo, dia 19 de março de 2017
às 10h20min em culto solene a Deus, conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil em
seu artigo 9º que reza: “A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena
comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente quando
convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos”.
Pauta da Reunião:
1) Ouvir, para informação, o relatório do movimento da Igreja no ano anterior, e tomar conhecimento
do orçamento para o ano em curso;
2) Eleger um secretário de Atas da Assembleia para o ano de 2017;
3) Nomear Comissão de Exame de Contas.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca o Conselho para se
reunir nesta terça-feira, dia 14/03, às
19h30min. Esperamos por todos os
membros do Conselho para esta reunião e
contamos com as orações da Igreja.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel.: 3451.4430
Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão
Rua D. Luci, 281 – Palmeiras
Tel.: 3374.3746
Próximo domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055
Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880
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FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS
MINISTÉRIO DE CASAIS!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”,
Js 24.15
O Ministério de Casais convida para a próxima
reunião no dia 1º de abril, sábado, às
19h30min, no Salão Social.
Tema da palestra: A influência do pensamento reformado na vida dos cônjuges e
famílias.
Serviremos um lanche tipicamente alemão,
contratado externamente, com custo definido
para cada casal. A liderança convida você a
participar vestindo roupas da época da
Reforma, quando será premiado o casal mais
original. Venha alegrar-se conosco e receber
edificação para a sua vida conjugal e familiar.
Participe. Ore pelo nosso encontro.

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
PLENÁRIA - CONVOCAÇÃO
O presidente da União de Mocidade Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Diác. Hildemar Neto, convoca a sociedade para a primeira reunião plenária do ano de 2017, a
realizar-se neste domingo, 12/03, na sala da UMP, às 17h, em primeira convocação, havendo
quorum, metade mais um de sócios, ou em não havendo, em segunda convocação às 17h30min,
com número mínimo de um terço dos sócios.
Na oportunidade deliberaremos sobre as atividades do primeiro trimestre, arrolamentos e
desarrolamentos de membros, prestação de contas do caixa da sociedade. Se você ainda não é
sócio, mas deseja ser arrolado, participe também. Sejam pontuais!

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS
CONVOCAÇÃO
O presidente da UPH da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Diác. Jessé de Oliveira, convoca a diretoria para uma reunião a realizar-se nesta segunda-feira, dia
13/03, antes da reunião de oração, às 18h30min.

UCP-UPJ
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS E UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS
Estamos de volta! Convidamos todas as crianças para que reservem o sábado, dia 18 de março de
2017, das 14h30min às 17h. Teremos nossa primeira programação no salão João Calvino.
Não deixe de participar conosco.
Traga sua bíblia, um amigo e muita alegria!

LIVRARIA COM NOVIDADES!
Nossa Livraria está com várias novidades para
o público infantil, a preços convidativos.
Devemos educar nossas crianças nas
sagradas letras desde a mais tenra idade e o
acervo de livros infantis da Livraria em muito
nos ajuda nessa tarefa tão importante.
Além dos livros para o público infantil, temos
diversas opções de Bíblias, livros para o
público jovem e obras consagradas de autores
reformados. Visite-nos!
Funcionamento da Livraria: segundas, terças e
quintas-feiras, 14h30min às 17h. Aos domingos
após os Cultos Matutino e Vespertino.
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SÍMBOLO ARTE & FÉ

A Igreja do Senhor, desde os tempos apostólicos, identificou-se por meio de símbolos que apontam
para um rico conteúdo teológico. Era uma poderosa forma que a Igreja revelava suas convicções e
ao mesmo tempo velava-se em tempos de perseguição. Alguns destes símbolos fazem parte do
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. Neste espaço, apresentaremos estes símbolos e a
verdade relacionada para a qual, eles apontam.

Natividade
Este amor perfeito Deus foi manifesto aos homens, em carne, na pessoa de
Seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da virgem Maria, concebido de forma
sobrenatural pelo Espírito Santo, fazendo-se um de nós para levar sobre Si,
na Cruz do Calvário, os nossos pecados, nossa culpa e pagar a nossa
dívida diante de Deus, o Seu Pai. Porque Deus amou o mundo de tal
maneira, Ele deu Seu Filho Unigênito.

NOTA DE FALECIMENTO
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações”. Sl 46.1
Comunicamos o falecimento do Sr. João Batista da Silveira, esposo de nossa querida irmã
D. Maria Alba. Seu falecimento ocorreu na última terça-feira, 07/03, aos 88 anos de idade.
O velório aconteceu no Cemitério Parque da Colina.
Esteve conduzindo o culto fúnebre, nossos pastores, Rev. Edson e Rev. Rogério. À nossa querida
irmã D. Maria Alba, bem como à sua querida família expressamos os nossos mais sinceros
sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, que console seus corações.

PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SÉRIE CARTA AOS ROMANOS

A importância da carta de Paulo aos Romanos é indiscutível, principalmente se levarmos em conta a
história da Igreja. A relação de Martinho Lutero com este documento é conhecida. Podemos dizer,
sem exageros, que Romanos foi responsável por levar Lutero à reforma. Lendo os versículos 16 e
17 do capítulo 1 desta carta, Lutero entendeu, pela iluminação do seu entendimento através do
Espírito de Deus, que os homens só podem ser justos diante de Deus se Deus assim os declarar.
Neste domingo, 12/03, daremos continuidade aos estudos nesta impressionante carta com o nosso
pastor Rev. Edson. Concluiremos o capítulo 1.
Oremos para que a Palavra de Deus realize os seus benditos propósitos em nosso meio.
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AS QUATROS REGRAS DE ORAÇÃO DE JOÃO CALVINO

Para o reformador João Calvino, a oração não podia ser
realizada sem disciplina. Ele escreveu: “Se não fixarmos
certas horas do dia para a oração, ela escapará facilmente
de nossa memória”. Ele prescreveu várias regras para
orientar os crentes quanto à oração.

1) SENSO SINCERO DE REVERÊNCIA.
Na oração, precisamos estar dispostos de coração e mente, como convém àqueles que entram em
conversa com Deus.
Nossas orações devem brotar do “fundo de nosso coração”. Calvino recomendava uma mente e um
coração disciplinados, afirmando: “As únicas pessoas que se preparam devida e apropriadamente
para orar são aquelas que são movidas de tal maneira pela majestade que, livres dos cuidados e
afeições terrenos, se aproximam da oração”.
2) SENSO SINCERO DE NECESSIDADE E ARREPENDIMENTO.
Temos de “orar com um senso sincero de carência e arrependimento”, mantendo “a disposição de um
pedinte”.
Calvino não estava dizendo que os crentes devem orar em favor de cada capricho que surge em seu
coração, mas sim que devem orar penitentemente, de acordo com a vontade de Deus, tendo em foco
sua glória e anelando resposta, “com afeição sincera, e, ao mesmo tempo, desejando obtê-la de
Deus”.
3) SENSO SINCERO DE HUMILDADE E CONFIANÇA EM DEUS.
A verdadeira oração exige que “abandonemos toda confiança em nós mesmos e supliquemos
humildemente o perdão”, confiando somente na misericórdia de Deus para recebermos bênçãos
espirituais e temporais, lembrando sempre que a menor gota de fé é mais poderosa do que a
incredulidade.
Qualquer outra maneira de nos aproximarmos de Deus promoverá o orgulho, que será letal.
4) SENSO SINCERO DE ESPERANÇA CONFIANTE.
A confiança de que nossas orações serão respondidas não surge de nós mesmos, mas do Espírito
Santo agindo em nós. Na vida dos crentes, a fé e a esperança vencem o temor, para que sejamos
capazes de pedir “com fé, em nada duvidando” (Tg 1.6).
Isso significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por causa de Cristo e do pacto, “pois o
sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sela o pacto que Deus estabeleceu conosco”. Assim, os
crentes se aproximam de Deus com ousadia e entusiasmo porque essa “confiança é necessária à
verdadeira invocação que se torna a chave que nos abre a porta do reino dos céus”.
Calvino concluiu dizendo que “Cristo é o único caminho e o único acesso pelo qual temos permissão
de ir a Deus”.
Em nossa Igreja, temos vários momentos destinados para a oração:
Segunda-feira, às 19h30min. Terça-feira 8h30min e às 14h30min. Quarta-feira às 8h.
Participe conosco!
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para
ser Pastor Auxiliar)
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
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.

ANIVERSARIANTES
12/03
Aracy de Souza

13/03
Francisca Teixeira Lisboa
Josias Rodrigues Soares
Lívia Sousa Sant´Ana

14/03
Maria de Fátima Lacerda Laguárdia

15/03
Amanda Louise RickliSéllos
Juliana Melgaço Silveira
Luísa Vilela Paes Figueiredo
Rosa Monica de Almeida Cardoso

Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

16/03
Eleazar Moura Carvalho

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min
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João Guido Costa Galvão

17/03
Raquel Mendes Franco R. de Oliveira

Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

18/03

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).

Martha Brant Heringer

Clarice Alvarenga Cabaleiro
Letícia Vince Ribeiro

Patricia Barbosa Nogueira

