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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

O PRIVILÉGIO DE SER MÃE

Segundo domingo de maio, Dia das
Mães! À mulher foi dado o
elevadíssimo privilégio de ser a
portadora da vida e assim, ela
representa o aspecto do ser de Deus
como Criador.
Em Gn 3.20, a Escritura nos diz que
Adão deu à mulher o nome de Eva (a
que vive) porque ela seria a mãe de
toda a humanidade.
A mulher que é mãe reflete em seu
ser algo do poder criativo de Deus
porque somente Deus pode dar a
vida e a mãe possui um reflexo desse
poder. A mãe não é criadora da vida,
mas ela é o instrumento usado por
Deus para trazer vida ao mundo.
Que honra e privilégio!
Quando a sociedade procura
perverter os papéis do homem e da
mulher, ou ignorá-los, desconhece
as peculiaridades de Deus ao criar o
homem e a mulher.
Em uma sociedade secularizada e
infestada por conceitos ímpios,
corremos o risco de sofrer
influências, em especial as
mulheres, de conceitos errôneos
numa sociedade sem Deus, que
busca ofuscar a beleza e a
importância da maternidade, já
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que, sem os preceitos divinos,
gravidez e filhos muitas vezes são
considerados como empecilhos
para o sucesso profissional. Com
isso, muitas meninas são educadas
para se tornarem profissionais de
sucesso, mas o preparo para ser
mãe, para administrar o lar, acaba
ficando em segundo plano ou até
mesmo é ignorado, como se essa
atividade fosse sem importância e
só houvesse valor na busca por uma
carreira que não seja a vida do lar.
Porém, a mulher crente sabe, pela
Palavra de Deus, que é uma
privilegiada em sua missão de mãe
(1Tm 2.15).
Ser mãe é receber uma grande
honraria; é ter uma conduta de
sujeição amorosa às suas
responsabilidades; é ser honesta e
respeitosa, exibindo a verdadeira
beleza, pois a beleza da mulher está
no coração que teme e adora a Deus.
Assim procedendo, sua beleza não
se perde em meio ao tempo e tornase mais e mais exuberante com o
passar dos anos.
A mulher precisa ser dignificada e
honrada quando leva a sério a
missão de mãe. Em Pv 31.27-28,

lemos sobre a mulher virtuosa: "Ela
não tem preguiça e está sempre
cuidando da sua família”, “os seus
filhos a respeitam e falam bem
dela, e o seu marido a elogia”.
Infelizmente vivemos em um
mundo que nem sempre valoriza a
mulher que é “dona de casa” como
algo honroso.
Nossa cultura, e infelizmente
muitos maridos, não reconhecem o
importante trabalho que a mulher
faz ao cuidar da casa e da criação dos
filhos.
Entretanto, homens de Deus,
sabem que este é o trabalho mais
precioso que vocês mulheres podem
fazer. Se for necessário ou desejável
que a mulher trabalhe fora de casa, a
Palavra não a proíbe.
É nobre apoiar o marido no sustento
da família, porém, as mulheres não
devem esquecer que seu trabalho
mais importante, primário, é cuidar
dos filhos que Deus lhe tem
confiado; exercer o papel de uma
verdadeira auxiliadora; instruir as
mais jovens a serem honestas, boas
donas de casa, sujeitas aos maridos,
contribuindo para que a Palavra de
Deus não seja difamada (Tt 2.3-5).
Queridas mães, não abram mão de
esperar coisas grandes e novas na

sua vida, na vida do seu cônjuge e na
vida dos seus filhos.
O SENHOR é Poderoso e pode
converter o coração dos filhos aos
pais, desertos em mananciais,
lágrimas em cânticos de júbilo,
solidão em festa, derrotas em
retumbantes vitórias. Lembremos
do exemplo de Ana, que foi uma
mulher que celebrou suas vitórias e
glorificou a Deus pelos sonhos
realizados (1Sm 1.20). Ela adorou a
Deus e entoou a Ele um cântico
(1Sm 2.1-10).
Da mesma forma, um cântico de
vitória estará sempre nos lábios de
uma mãe que coloca seus filhos e
seu lar diante do SENHOR em
oração. A mãe que teme a Deus
obedecerá ao SENHOR, o buscará
em todos os momentos, passará
tempo com Ele, no anelo por Deus
assim como a corça suspira pelas
correntes das águas (Sl 42.1).
Parabenizamos as mães por seu Dia
e desejamos que cada uma delas
continue desempenhando seu papel
com dedicação, para que seus filhos
mais tarde possam lembrar da fé
sem fingimento que habitou seus
corações e que essa seja a fé deles e
dos seus netos (2Tm 1.5).
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
DIA DAS MÃES
Recebam nosso abraço, mães da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte

Feliz Dia das Mães
Mães, recebam do Senhor, a fé, o consolo e
a paz para o desempenho de sua missão!
“Como alguém a quem sua mãe consola,
assim eu vos consolarei,
e em Jerusalém vós sereis consolados.” Isaías 66.13

REUNIÃO DEPARTAMENTAL CONJUNTA – CAFÉ DAS MÃES
12 de maio, às 14h30
Não percam! Teremos Departamental conjunta, quando comemoraremos o “Dia
das Mães”

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
11/05, terça-feira
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo
Principais motivos de oração para Maio - Mês do Lar:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e seu Ministério de Família;
• Pela Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte;
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• Por nossos Pastores, Missionários, Evangelistas, Presbíteros, Diáconos e
lideranças dos diversos Ministérios da PIPBH;
• Pelas autoridades governamentais, particularmente da área de saúde (federal,
estaduais e municipais), rogando a melhora da situação econômica, social e política
do Brasil;
• Por nossos lares, pelos relacionamentos conjugais e entre pais e filhos;
• Pelos recém-casados ou jovens mulheres;
• Pelo Projeto Gestantes e por nossas irmãs grávidas;
• Por nossos filhos biológicos e espirituais (mães de oração), pelos netos, sobrinhos,
etc e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos, bem como para que Deus acalme o
coração dos familiares;
• Pelos curados e recuperados, alcançados pelo milagre do Senhor;
•Agradecendo a Deus pelos profissionais da saúde e pelos profissionais
administrativos dessa área, pedindo proteção para eles;
• Pelo fim da pandemia no mundo, quer pela ação sobrenatural do Senhor, quer
pelos meios ordinários (vacinas e medicamentos);
• Pelas famílias que estão atravessando o luto;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
INSTRUINDO AS JOVENS RECÉM- CASADAS
“[...] a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus
filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao
marido, para que a Palavra de Deus não seja difamada.” (Tt 2. 4-5)
Continuação do domingo 2/5
[...] Mas existe alguns requisitos para essa mulher idosa instruir as mais jovens.
Incentivar as mais jovens – Incentivar vem de uma palavra grega que significa
“fazer refletir, admoestar (advertir), rejeitar”. A raiz dessa palavra quer dizer “de sã
consciência, prudente, controlado, sensato”, é incentivar a mulher mais jovem a
tomar uma decisão sensata, advertindo-a a fazer o que é certo. Esse tipo de
incentivo está intimamente ligado à função de “mestra do bem”;
Repreender bíblica e amorosamente – Seu objetivo deve ser restaurar o
relacionamento da mulher mais jovem com Deus e com os outros, para a glória de
Deus e não para mostrar que você está certa. Você não vai “alfinetá-la”, e sim amá-la
e desejar o que há de melhor para ela.
Ore para que Deus lhe conceda sabedoria e lhe prepare aquilo que você irá dizer
(Pv 16.23). Pense no que quer dizer, antes de começar a falar;
Elogiar, orar, cuidar – Faça elogios à mulher mais jovem, encoraje-a! Ore por ela e,
quando precisar, cuide dela. Procure saber se precisa de alguma coisa, quando seu
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marido viaja, por exemplo. Lembre-se do aniversário dela e compre-lhe um
“mimo”. Seja alguém em que ela queira se espelhar.
(Adaptado de “SAF em Revista”, 2º. Trimestre/2020, pág. 44-46.
Continua no próximo Domingo)
Sendo Maio considerado o “Mês do lar”, nos dois próximos boletins continuaremos
a publicar mensagens voltadas à reflexão do papel das mulheres mais experientes
junto às mulheres jovens. Vamos orar e nos preparar para exercer bem a missão que
nos foi atribuída.
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente

NOVOS CONTEÚDOS DO CANAL DA IGREJA NO YOUTUBE
No canal da PIPBH no Youtube você encontra novos conteúdos feitos para a sua
edificação espiritual. Agora os Estudos Bíblicos das quintas-feiras e as aulas da
Classe de Apologética podem ser assistidos ou revistos por todos. Também estão
disponíveis duas “Séries”. Uma com o conteúdo básico da fé cristã, útil para
evangelismo, discipulado e complemento para iniciantes na jornada de fé cristã e
outra “Série” que traz reflexões no Breve Catecismo de Westminster. Confira lá,
assista e divulgue.
SERMÕES: SÉRIE “FAMÍLIA”
Maio é conhecido como o Mês da Família e por isso é oportuno aproveitar esse mês
para estudarmos os princípios da Palavra para a Família da Aliança. Quantos
desafios para a família atualmente, não é mesmo? Ainda mais nestes tempos de
pandemia! Vida espiritual, perdão, convivência, escola, trabalho, vida social, etc.
A Igreja do Senhor Jesus como “coluna e baluarte da verdade” (1Tm 3.15),
sustenta e proclama a verdade de Deus, independentemente do tempo, ocasião ou
circunstância. Ela permanece apontando para a Palavra de Deus e para os benditos
princípios apresentados para a Família Pactual, pois quem define a família e sabe o
que é melhor para ela é aquele que a idealizou e a instituiu desde o Éden, ou seja, o
SENHOR Deus.
Neste mês de maio o Rev. Edson pregará uma série de Sermões sobre o precioso
tema “PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA A FAMÍLIA DA ALIANÇA”. Oremos e
participemos!
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UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
CRISTIANISMO TOTAL
"Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional."
(Rm 12.1)
Com a graça de Deus, a Federação de Mocidades do Presbitério Belo Horizonte
anuncia o “Cristianismo Total 2021”. A programação ocorrerá no dia 15 de maio
(sábado), das 17h30 às 21h pela plataforma Zoom.
O evento “Cristianismo Total” tem o objetivo de apresentar a cosmovisão cristã
reformada de assuntos cotidianos, por meio de palestras e debates à luz das
Sagradas Escrituras. O tema deste ano será "Minha vida, um culto a Deus".
Como palestrantes, convidamos o Rev. Giovan Castelluber, Presidente do Sínodo
Belo Horizonte e Pastor da Igreja Presbiteriana da Pampulha, João Pedro Rios, do
“Projeto Efeito Prisma” e Maeli Galdino, fundadora da Purpose Paper.
O evento será gratuito e online e as inscrições são realizadas pelo link
disponibilizado na descrição do Instagram da Federação (@fmpbhz) e no grupo do
WhatsApp da sua UMP local. Fique atento: Você receberá o link do Zoom após
concluir sua inscrição!
Para mais informações, acesse @fmpbhz ou procure alguém da Diretoria da UMP
da 1ª IPBH. Ore pela nossa programação. Aguardamos você lá!
Link para inscrição: https://forms.gle/qtfHmn3HWyHrLVtt6
Diretoria da Federação de Mocidades Belo Horizonte.

POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
Porque a oração é um meio de graça e um dever de todos nós como Igreja de Cristo
(Lc 18.1). Orar é conectar-se ao Trono da Graça; é unir a fraqueza humana à
onipotência divina; é entrar na Sala do Trono e falar com Aquele que tem as rédeas
da história em suas mãos. Mesmo sendo Deus soberano, Ele escolheu agir na
história por meio das orações do seu povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder
grandioso e quando a Igreja ora, a promessa é “eu ouvirei dos céus e sararei a
terra” (2Cr 7.14-15). O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração
e os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da
Igreja.
Neste ano Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração. Que sejamos
despertados para oração de forma humilde, fervorosa e perseverante. Orai sem
cessar.
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ORAÇÃO EM FAVOR DOS ENFERMOS
“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)
Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e
Maria, por ocasião da enfermidade dele. A continuidade do relato deste
impressionante Capítulo 11 do Evangelho segundo João, nos mostra a empatia
de Jesus ao ver o sofrimento daquela família de Betânia, a ponto de levar o
Mestre a chorar (verso 35).
Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando a Covid-19 com entes
queridos hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo
isso faz o nosso coração “sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos
queridos que têm enfrentado a enfermidade e o luto. Continuemos orando em
favor de todos os nossos amados, olhando para o SENHOR, afinal, o nosso
socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que fez o céu a terra (Sl 121).
ORANDO POR NOSSA PÁTRIA
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.
Orar pelos governantes é de fundamental importância para nós, enquanto
Igreja, e para a sociedade, que é abençoada por conta disso. Na Carta que o
Profeta Jeremias escreveu aos cativos da Babilônia vemos a seguinte
recomendação: “Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por
ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz.” (Jr 29.7).
As Escrituras dizem: “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor” (Salmo 33, verso
12) e o Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo afirmou: “Antes de tudo, pois,
exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de
graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se
acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito.”
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30 no templo.
Para a reunião virtual o link é encaminhado aos grupos de whatsapp da Igreja
momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.
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REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS
Aos sábados, às 7h , os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de Reunião
de Oração, através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder pelos enfermos
e enlutados, pela Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo avanço do reino de
Deus e pela erradicação da pandemia, entre diversos motivos. “Orai sem
cessar”.

QUINTA-FEIRA – ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Nas quintas-feiras, às 19h30, temos nosso Estudo Bíblico Doutrinário
presencial e virtual pelo canal da Igreja no Youtube.
Neste mês de maio estudaremos o tema “FAMÍLIA SOB PROVAÇÃO,
DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA PANDEMIA”, com os Reverendos Edson
e Raimundo.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS DESTE DOMINGO
Estamos com a capacidade do templo e salão PREENCHIDOS para os CINCO
Cultos deste domingo (8h, dois cultos às 11h, 17h, 19h). Ficamos com o coração
apertado, uma vez que ansiamos pelo momento em que não haverá restrições
quanto à presença dos irmãos no templo. Oremos por esta bênção.
Cremos e confiamos que o nosso Deus é um Pai bondoso que sempre será nosso
preservador, cuidador, nosso ajudador, nosso conforto, nossa âncora e nosso
encorajador. Portanto, em dias tão turbulentos como estes que estamos
vivendo, enquanto aguardamos o momento de congregar sem restrições, não
hesitemos em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações”. (Sl 46.1)
PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade e entendemos ser ela parte do Culto
prestado a Ele. Procure chegar antes dos horários dos Cultos e utilize os
minutos que os antecedem preparando-se, em oração, para participar deste
serviço santo, dedicando-se a cultuar a Deus de maneira conveniente.
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JUNTA DIACONAL
CAMPANHAS DE DOAÇÃO
A Junta Diaconal informa à Igreja as oportunidades para fazer doações:
1) Campanha de Calçados Masculinos: chinelos, tênis, sapatos e sandálias,
em bom estado de conservação;
2) Campanha do Agasalho / Roupas: tendo em vista que o frio está chegando,
recolheremos agasalhos (preferencialmente) e roupas masculinas e femininas
que serão destinadas a pessoas carentes;
3) Campanha de Alimentos / Produtos de Higiene: a Cidade Refúgio está
passando por momentos de dificuldades devido à redução de donativos
durante a pandemia. Neste momento recolheremos especificamente os
seguintes itens para aquela Instituição: arroz, feijão, macarrão e papel
higiênico.
As doações podem ser entregues a um Diácono em algum dos Cultos de
domingo ou durante a semana, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e 13h30 às
16h30, na Secretaria da Igreja.
CIDADE REFÚGIO
No dia 1º de Maio a Junta Diaconal esteve na Cidade Refúgio para entregar 258
kg de alimentos. Conforme já mencionado, ampliaremos a campanha para que
a Igreja também participe com itens como arroz, feijão, macarrão e papel
higiênico. Para quem não conhece o Projeto, a Cidade Refúgio é uma escola de
empreendedorismo social para pessoas em situação de rua com ou sem vício
em álcool e/ou outras drogas. Mais detalhes em www.cidaderefugio.com.br.
DISQUE PAZ
Uma palavra amiga para todos as horas da vida.
O “Disque Paz” é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente
para levar a Palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a Palavra nos alimenta em
todos os momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga,
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja. Ligue (31) 3209-8888, ouça a
Palavra de Deus e seja abençoado.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DA JUSTIFICAÇÃO”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XI
I. Os que Deus chama eficazmente, também
livremente justifica. Esta justificação não
consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em
perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar
as suas pessoas como justas. Deus não os justifica
em razão de qualquer coisa neles operada ou por
eles feita, mas somente em consideração da obra
de Cristo; não lhes imputando como justiça a
própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de
obediência evangélica, mas imputando-lhes a
obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o
recebem e se firmam nele pela fé, que não têm de
si mesmos, mas que é dom de Deus.
II. A fé, assim recebendo e assim se firmando em
Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de
justificação; ela, contudo não está sozinha na
pessoa justificada, mas sempre anda
acompanhada de todas as outras graças
salvadoras; não é uma fé morta, mas obra por
amor.
III. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são
justificados, e, em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena.
Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles e como a obediência e satisfação
dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles
existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita
como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores.
IV. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no
cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação
deles; contudo eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio,
não lhes aplica de fato os méritos de Cristo.
V. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca
poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal
desagrado de Deus. e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem,
confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento.
VI. A justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos estes respeitos a
mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento.
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ANIVERSÁRIO DO REV. EDSON - GRATIDÃO
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo
nome.” (Sl 103)
Queridos irmãos! Quero agradecer as inúmeras manifestações de amor, carinho e
consideração que recebi por ocasião de meu aniversário no último dia 03 de Maio. Louvo a
Deus por todos os telefonemas e mensagens de felicitação. Estas manifestações são como
um bálsamo suavizador e incentivo a continuarmos nossa peregrinação olhando tão
somente para o autor e consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que o Senhor doador e mantenedor da vida recompense a cada um dos irmãos com bênçãos
dadivosas dos altos céus. Em Cristo, do Pastor e conservo, Rev. Edson Costa.
Compartilho com a Igreja uma linda homenagem que recebi de nosso Rev. Rogério
Bussinger, nosso “Pastor Poeta”.
Edson Costa Silva
50 anos atrás, em Rio Paranaíba,
Nascia em ambiente de paz uma criança querida.
Na Igreja que frequentava forjou seu caráter cristão,
E junto com Deus sempre andava alimentando o coração.
Chegando à maioridade e já querendo se casar,
As meninas da cidade, começou a observar.
Entre os colegas de magistério, trocou olhares com uma moça bacana.
Disse, com alívio e refrigério: Encontrei! É a Clayde Fabiana.
Dali até casar, passou quase nada de tempo
E casa queria comprar para não ficar ao relento.
Ela, para logo matrimoniar, sem questionar o futuro,
Disse: moro em qualquer lugar, mesmo em cima de um monturo.
Deixando a brincadeira de lado, atentem ao que é importante:
O Edson recebeu um chamado para seguir carreira gigante.
Vamos hoje celebrar esta data com ardor,
Orando para Deus abençoar o nosso querido pastor.
Ao Edson Costa Silva damos os parabéns! São votos com sinceridade
Da Igreja que agora tem, desejando-lhe felicidade, pois todos o querem muito bem!
Que venham mais cinquenta no convívio com os seus
E ao passar por tormenta lembramos: tudo está nas mãos de Deus.
E ao findar as provações, certos de que tudo vencerá,
Terá aprendido lições e das bênçãos dos céus usufruirá.
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CONSELHO DA IGREJA
O Conselho da Igreja, em oração e no temor do SENHOR, reunido na terçafeira, 04/05, avaliou o retorno presencial gradual da Igreja nas duas últimas
semanas e decidiu por manter as atuais atividades presenciais,
implementando um quinto Culto dominical no horário das 11h, no Salão
João Calvino.
Sendo assim, teremos CINCO CULTOS DOMINICAIS, realizados nos
seguintes horários e locais:
8h: 1º Culto Matutino no Templo
11h: 2º Culto Matutino no Templo
11h: 3º Culto Matutino no Salão João Calvino
17h: 1º Culto Vespertino no Templo
19h: 2º Culto Vespertino no Templo
Em todos os Cultos será seguido um CUIDADOSO PROTOCOLO,
observando-se o Decreto Municipal quanto às orientações para reuniões
dessa natureza.
Será mantido o modelo atual para as inscrições dos cinco Cultos dominicais,
sendo o link com o Formulário de Inscrição enviado aos grupos de
WhatsApp da Igreja às 8h da quinta-feira que antecede ao domingo dos
respectivos Cultos. Solicitamos aos irmãos que se inscrevam em apenas UM
culto, propiciando maior oportunidade de comparecimentos aos demais
irmãos.
O Conselho continuará atento ao andamento do contexto pandêmico e
solicita orações à Igreja pela maior flexibilização do número dos presentes,
quando poderemos receber mais irmãos para a adoração pública.
Em havendo flexibilização para aumentarmos a capacidade de ocupação do
templo, esta será implementada de acordo com a normatização da
autoridade pública.
Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua Santa
Palavra.
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CEIA DO SENHOR: EXAMINE-SE E PARTICIPE
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice.
(1 Co 11.28)
O Apóstolo Paulo ordena o autoexame para aqueles que desejam ir à mesa do
SENHOR. O imperativo do verbo “examinar” no tempo presente, indica que qualquer
pessoa que deseja participar da mesa do Senhor deve examinar-se com regularidade.
Não é a vida dos outros que somos chamados a examinar, mas a nossa, pois o exame dos
outros leva à justiça própria, sendo essa uma forma de evitar o autoexame. O exame de
nós mesmos leva-nos ao verdadeiro arrependimento e fé em Deus.
Autoexame é submissão ao exame que Deus faz de nós, através da sua Palavra. O
propósito do autoexame é determinar se estamos na fé, isto é, vivendo em piedade e
honestidade, e andando por fé diante de Deus. Com isso em mente, o autoexame
envolve o escrutínio de nossa própria pecaminosidade, da obra da graça de Deus em e
por nós, e do nosso chamado a viver em obediência e santa gratidão a ele. Olhamos para
a nossa pecaminosidade para perceber e lembrar da profundidade da nossa
depravação e para nos assegurarmos que nosso coração não tem nos enganado, que
não estamos tentando ocultar nossas faltas e para que possamos odiar mais o pecado e
correr para a cruz.
Examinamos a obra da graça de Deus em nós para que possamos estar mais
convencidos de que é tão somente por essa graça maravilhosa que vivemos, nos
movemos e existimos, como afirmou Paulo aos atenienses (At 17). Pela graça excelsa de
Jesus temos nossa existência espiritual, devendo ser mais gratos por tudo que Deus
tem feito por nós e para que possamos depender mais e mais dela somente.
Somos, então, chamados a examinar toda a nossa vida cristã, conduta e experiência à
luz da Palavra de Deus. Onde nossa vida e experiência não satisfazem o padrão que nos
é apresentado na Palavra de Deus, somos requeridos a nos arrepender, correr para
Cristo e orar por graça.
Então, o autoexame se torna uma autoreforma e é, abundantemente frutífero para a
glória de Deus e para o nosso crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo.
Examine-se e participe! O princípio é: o autoexame seguido de participação. Está
implícito que o autoexame deve nos levar a deixar práticas errôneas, porém, não
podemos nos esquecer de que somos e seremos sempre indignos, por nós mesmos.
Nossa dignidade está em CRISTO.
Neste domingo, por ocasião dos cinco Cultos, estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para o banquete espiritual. Examine-se, mas participe! Venham à mesa,
convida o Senhor!
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GRATIDÃO – FAMÍLIA OLIVEIRA ALVES
Vimos agradecer aos irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte pelas
constantes orações. Agradecimento estendido aos demais vários outros irmãos que
fazem coro a esse nosso clamor, em várias outras Igrejas.
Como muito divulgado pela liderança da nossa Igreja, em especial pelo Rev. Edson
Costa, nosso pai faleceu no dia 08/04/21 e nossa mãe no dia 25/04/21; ambos por
complicações da COVID 19. Mas sabemos que não perdemos nossos pais, muito menos,
derrotados para um vírus. Não se perde alguém sabendo onde está! Cremos firmemente
que estão nos braços do Pai Celeste, autor e mantenedor da vida. Afinal, Deus tem os seus
planos, que podem ser diferentes dos nossos, afinal, “Os teus olhos me viram a
substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um
deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda.” Salmo 139.16.
Mas ainda carecemos muito do apoio dos irmãos, mantendo-nos com as orações.
Cremos fielmente que o consolo vem do Espírito Santo, que ouve, sim, ouve a oração do
seu povo. Temos vivenciado muito o texto bíblico descrito em 1 Coríntios 12. 26 e 27: “De
maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é honrado, com
ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros
desse corpo.” O Corpo de Cristo é maravilhoso!
Nossa família tem sentido esse cuidado dos irmãos ao longo de todo o mês de abril, até
aos dias de hoje. Nesse momento, inclusive, quero desafiar a todos aqueles que, por
qualquer motivo, ainda não usufruem dessa brilhante arma espiritual que o crente
possui: a oração. Saibam que ela sustenta, consola, apoia, ajuda. Realmente, uma arma
que o Senhor nos agraciou. Use dessa arma maravilhosa! Usufrua dessa bênção que Deus
nos proporciona! Sustente os seus. Desfrute dessa intimidade que o Todo Poderoso nos
concede, pois é poderosa.
E pedimos que continuem nos sustentando, pois ainda sentimos muito os efeitos desse
impacto que muito afetou nossa família (filhos, noras, genro e netos). Em particular, um
núcleo familiar (Vinícius, Izabela, Sara, Tiago e Raquel) “trocou” 7 aniversários neste
mês de abril (avôs, irmãos e sobrinhos) por 2 sepultamentos! Mas vale a reflexão do
homem mais sábio que passou por este mundo, Salomão, que nos deixa o versículo de
Eclesiastes 7.2a: “Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete...”
Graças a Deus, estamos vivenciando o que nos é dito em Filipenses 4.7: “E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.”, crendo que o Espírito Santo tem ouvido as orações. Que mistério maravilhoso:
paz em meio a grande tribulação. Deus é maravilhoso! Ainda muito tristes e com uma
saudade imensa, porém consolados. Diante disso, irmãos, agradecemos o sustento
recebido, oração dos irmãos, mercê de Deus, solicitando que continuem intercedendo
por nossa família. Deus nos abençoe a todos!
Renata, Leonardo, Vinícius e Gustavo, filhos dos saudosos Mauro Alves e Vânia de
Oliveira Alves
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ANIVERSARIANTES

09/05
Darlene Mara de Oliveira Barreto
10/05
Carlos Gustavo Galvão
Fernando Horácio Alves de Rezende
Mariana Lourenço de Souza Fleming
11/05
Abisague Heringer Lisboa Prado de Azambuja
12/05
Cláudio Murilo Viana Gomes
Giovana de Souza Mendonça
Júlia dos Santos Pessôa
13/05
Eliane Luiza Martins
Hildemar Rodrigues Falcão Neto
Mirian Regina Machado
14/05
Anna Júlia dos Anjos Silva Matos
Cassiano Nunes Barbosa
Eugênia Maria Laguardia
Giuseppe Terenzi de Oliveira Santos
15/05
Djalma Pedro de Alcântara
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