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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

O SACRAMENTO DA PERMANÊNCIA
Na Igreja de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo temos dois Sacramentos,
que são o Batismo e a Ceia. O Batismo é o
Sacramento da iniciação e a Ceia é o
Sacramento da permanência, sendo esta
um meio de Graça, um sinal visível da
Graça invisível, dizia Agostinho. Nossa
Confissão de Fé assim nos diz quanto ao
Sacramento da Ceia do SENHOR: "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..."
(Confissão de Fé de Westminster,
XXIX.1).
Para nós, crentes em Cristo, a Ceia do
Senhor não é apenas uma ordenança,
mas sim, um santo Sacramento. Nela, os
elementos, pão e vinho, não sofrem
nenhuma alteração mística; o pão
continua pão e o vinho continua vinho.
Não obstante, o crente, mediante a
operação abençoadora do Espírito Santo,
é verdadeiramente nutrido espiritualmente em sua participação neste
Sacramento. Por isso dizemos que a Ceia
é "um banquete espiritual", onde Cristo
atesta ser o pão que dá vida (Jo 6.51),
pelo qual são nossas almas alimentadas
para a verdadeira e bem-aventurada
imortalidade.
Com efeito, Cristo é o alimento único de
nossa alma e, por isso, "refeitos por nossa
participação neste banquete, somos
revigorados incessantemente, até que
cheguemos à imortalidade celestial", diz
João Calvino.
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Além disso, a Ceia é um dos sinais da
inclusão do cristão na realidade da
salvação estabelecida pelo pacto da
graça e comer o pão e beber do cálice têm
um caráter de anúncio da morte do
Senhor, até que ele venha (1Co 11.26).
Mas a Ceia é também um memorial, pois
Jesus, ao estabelecer este Sacramento,
nos disse: "fazei isto em memória de mim"
(1Co 11.24, 25).
Na Ceia toda a Igreja tem a oportunidade
de refletir mais profundamente acerca da
pessoa e obra do Filho de Deus, que se
encarnou para nos salvar, com o vinho
simbolizando a nova aliança no sangue de
Jesus (Lc 22.20; 1Co 11.25) e é essa
aliança no sangue de Cristo que promove
a restauração de nossa capacidade
relacional com a Trindade Santa e de
comunhão com os demais crentes num
novo vínculo comunitário. A Ceia nos
conclama, sempre, a unidade.
Na ministração da Ceia temos a reunião
da Família da Fé em torno da mesa do
Senhor Jesus, 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.
Hoje, por ocasião dos Cultos Matutino e
Vespertino, estaremos ao derredor da
Mesa do Senhor para este banquete
espiritual. Venham à Mesa, convida o
SENHOR.
Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"O SENHOR é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o
meu rochedo em quem me refugio; o meu escudo, a força da minha salvação, o
meu baluarte." (Salmo 18, verso 2)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Miriam
No dia 11 de outubro comemoramos o dia do nosso veículo de comunicação
oficial, a "SAF em Revista", uma revista edificante e também um meio de
evangelização.
Se você ainda não é assinante, aproveite a oportunidade e faça sua assinatura
hoje mesmo. Fale com a Sócia Valéria: 99211.9733
Bazar de Sabores e Utilidades
Querida Igreja,
Nós, sócias da SAF, queremos convidar
todos para participar do "Bazar de
Sabores e Utilidades" no dia 30/10, a
partir das 14h30min, no Salão João
Calvino.
Teremos vários pratos de deliciosos
quitutes e utilidades para casa.
Agende essa data: 30/10.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo,
Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Falcão e Saul
Nogueira
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Emerson Ávila
Sexta-feira: Frederico Porto
Sábado: Jessé Oliveira e José Luiz
Espeschit

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
Todas as quintas-feiras, às 19h30min,
temos nosso Estudo Bíblico
Doutrinário.
Venha estudar a Palavra de Deus
conosco e crescer em graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
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CHEGOU A SEMANA DE NOSSO XXII ENCONTRO DE CASAIS
MAQUINÉ PARK HOTEL
"Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para
advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado".
(1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 10, verso 11)
18 a 20 de outubro.
Preletor: Rev. Gustavo Henrique Quintela Franca, Pastor da Primeira Igreja
Presbiteriana de Montes Claros (MG);
Tema: "A FAMÍLIA DA ALIANÇA NO PERÍODO DOS PATRIARCAS"
(Ensinos para a família a partir do livro de Gênesis).
Início do evento: 18/10, sexta-feira, à noite;
Horário das demais Palestras:
Sábado - manhã e noite
Domingo - manhã
Mais detalhes sobre o evento, procure o Pb. Erdman 31 - 9 8229.3492
Ministério de Casais

REUNIÕES DE ORAÇÃO
ORAI SEM CESSAR
"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." (Segundo Livro das Crônicas, cap. 7, verso 14)
Às segundas-feiras: 19h30min
Às terças-feiras: 8h30min e às 14h30min, sob a condução da Sociedade
Auxiliadora Feminina (SAF)
Às quartas-feiras: 8h
Momentos propícios para juntos elevarmos a Deus nossas petições, intercessões
e gratidão por tudo o que o SENHOR tem bondosamente nos oferecido através de
suas dadivosas mãos. Separe um momento e venha juntar-se a nós em oração.
Grandes bênçãos o Senhor tem reservado para aqueles que o buscam com
perseverança, sem esmorecer, através deste precioso meio, a oração.
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BATISMO INFANTIL
"Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão". (Sl 127.3)
Recebemos hoje, por ocasião do Culto Matutino, a pequena Nara Matos Elias,
filha de nossos irmãos Daniel e Ivy. Avós paternos Maria de Lourdes e Valmir Elias
e avós maternos Dalva e Mário Matos. Louvamos a Deus pela vida preciosa da
pequenina Nara e rogamos ao Senhor que, à semelhança de Jesus, ela cresça
em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipes 1 e 2
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313
Sagrada Família
Tel. 3046-3784
Próximo domingo:
Equipe 1
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152
Cruzeiro
Tel. 3223.2065

GRATIDÃO
Nossa irmã Maria Renata agradece,
em nome de toda a sua família, o
acolhimento e o carinho
proporcionados pelos irmãos e
Pastores da PIPBH por ocasião do
falecimento do seu pai, o Dr. Ismailles
Fernandes e Silva ocorrido no último
dia 02/10/19.
"Oh! Como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos!"
(Salmo 133, verso 1)

Equipe 2
Ivete Lessa Poubel
Rua Carlos Turner, 474/101 - Silveira
Tel. 3032.1575

REV. EDSON E CORAL
MASCULINO NA IGREJA
PRESBITERIANA DA PAMPULHA

FÉRIAS PASTORAIS

Atendendo a convite, hoje o Rev.
Edson pregará a Palavra na Igreja
Presbiteriana da Pampulha, no Culto
das 18h, com a participação de nosso
Coral Masculino.

O Rev. Raimundo está em gozo de
férias, com sua família, por um período
de dez dias. Oremos em favor da
querida família.

A Igreja da Pampulha é filha de nossa
Igreja e pastoreada pelo Rev. Giovan
Casteluber, atual presidente do
Sínodo Belo Horizonte.
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CONFERÊNCIAS - 2019
"Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e
declaramos as tuas maravilhas". Salmo 75.1
Conforme nosso Programa Anual de Conferências, cujo viés temático é
"DISCÍPULOS SANTIFICADOS ENVIADOS PARA A MISSÃO", teremos nossa
quarta e última Conferência do ano, no período de 24 a 27/10, a CONFERÊNCIA
TEOLÓGICA.
O Preletor será o Rev. Marcos Augusto, Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de
Boa Vista (RR).
Conclamamos a todos a orar em favor desta Conferência, que pela Graça de
Deus, haverá de ser uma Bênção, como o foram as três Conferências anteriores.

DEVOCIONAL - CADA DIA NATAL
Com 31 mensagens dedicadas a
contar a incomparável história de
Jesus, o Cada Dia Natal foi elaborado
para evangelizar e alcançar vidas.
Encomende e adquira logo o Cada
Dia Natal e dê de presente a quem
você ama. Faça seu pedido através
do Disque Paz com a Missionária Suely, telefone 3273.4201 ou
disquepazbh@gmail.com

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2020
O Conselho da Igreja estipula a primeira quinzena de novembro como prazo final
para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da
Igreja elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos no ano seguinte.
Não obstante o prazo mencionado, incentivamos todas as Sociedades a
realizarem suas eleições ainda neste mês de outubro.
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ANIVERSARIANTES
13/10
Marcia Blumer
14/10
Sonia Gibram Silva
Tito Flávio da Silva
15/10
Heloisa Helena Silva Moreira
João Ferreira Dias
Keila Mary Ferreira Santana Purcino
Leandro Pinho Marques
Luiz de Oliveira Neto
Márcia Amorim dos Santos
Müller Carvalho dos Santos
16/10
Maria Alba Bambozzi da Silveira
Rosaly Nogueira Bastos
17/10
Ana Ester Dayrell Pirfo Galuppo
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Lino Silva Junior
Valério Márcio do Nascimento Pessôa
Vânia Vida da Silva e Paula
18/10
Alysson Vinicius Bomfá Barbosa
Ana Luiza Duarte Lima
Maria de Lourdes Cunha Elias
Marina de Oliveira Mafra
Olivia de Melo Santos
Priscila Ribeiro de Souza Amorim
19/10
Gláucio Fagundes Fernandes
Lisânias Faria de Melo
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