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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

CRISTO JÁ RESSUSCITOU, ALELUIA!
Ele não está aqui; mas ressuscitou, como
havia dito..., tragada foi a morte pela
vitória.
(Lucas 24.6, 1Coríntios 15.54)
Neste domingo celebramos a
ressurreição de nosso Senhor Jesus
Cristo, um dos momentos mais especiais
de nossa agenda litúrgica anual. O
domingo da Ressurreição nos fala da
maneira pela qual Deus, o Pai, aceitou o
sacrifício de Cristo, o Filho, como
pagamento completo pela culpa do
pecado de todos os seus eleitos e aplicou
esta obra bendita em nós por meio de seu
Espírito Santo. Que glória!
Este ano temos um cenário totalmente
atípico, com o chamado isolamento
social, e por consequência não teremos o
Culto da Ressurreição às 6h. Certamente
sentiremos muita falta deste culto, no
alvorecer. Tínhamos planejado uma
"Cantata de Páscoa", porém, o Deus que
conhece e sabe de todas as coisas haverá
de nos conceder a alegria desta
realização no próximo ano.
Vivemos dias em que estamos sendo
levados a repensar e ressignificar muitas
coisas. Porém, algo não mudou e nunca
mudará: o verdadeiro sentido da Páscoa.
Pela morte e ressurreição de Jesus
recebemos a salvação e nos tornamos
filhos de Deus. Louvado seja o SENHOR
por tão bendita obra de Seu Filho amado
na cruz, nos redimindo de nossos
pecados. O SENHOR tem nos mostrado
que mesmo em meio a barreira física
imposta a nós por este isolamento
temporário, o amor que nos une, com
base tão somente no amor de Deus
comunicado a nós por meio de Nosso
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Redentor Jesus Cristo, transcende todos
os obstáculos que a vida nos impõe e por
isso podemos cantar, mesmo que
distantes uns dos outros, "Cristo já
ressuscitou, aleluia" (Hino 272 do Hinário
Novo Cântico).
Nesta data em especial, devemos
reconhecer a importância didática deste
marco salvífico e zelar para que não
sejamos levados a esquecer este
momento, pela secularização da Páscoa.
Coelhos, ovos de chocolate e outros
apetrechos populares foram
acrescentados ao evento da Páscoa pelo
interesse financeiro, crendice e
superstição popular. Porém, nada têm a
ver com o significado da Páscoa judaica e
muitos menos com a ressurreição do
Senhor, celebrada por nós, os cristãos,
neste domingo.
Devemos aproveitar esta ocasião para,
assim como faziam os pais no Antigo
Testamento (AT), explicar, pregar e
anunciar, aos nossos filhos e mesmo a
outras pessoas de nosso relacionamento,
que a Páscoa é uma festa judaica cujo
objetivo é celebrar o livramento do povo
de Deus da escravidão no Egito, no AT e
que, na Nova Aliança, nossa Páscoa é
Cristo, pois Ele venceu ressurgindo dos
mortos e nos livrou da escravidão do
pecado (Rm 6.20).
Devemos explicar ainda que o cordeiro
pascal tinha significação simbólica e,
como todos os sacrifícios cruentos do AT,
ensinava o povo que o derramamento de
sangue era necessário para a remissão
de pecados. Quando Jesus apareceu, o
símbolo, o tipo, foi substituído pelo
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

mundo (Jo 1.29). Nossa Páscoa é Cristo!
Ele é o pão da vida, sua ressurreição nos
deu vida. Assim como o objetivo da
Páscoa dos judeus era apontar para o
livramento deles da escravidão no Egito,
efetuado por Deus, pela ressurreição de
Jesus, nossa Páscoa, temos a
confirmação do livramento da
condenação do pecado. Por isso, a
Páscoa, festa nacional dos judeus, foi
substituída pela Ceia, banquete espiritual
universal da Igreja de Cristo, que celebra
nosso novo relacionamento com Ele,
conforme o próprio Cristo o fez (Mt 26.1719, 26-30).
Neste dia, celebramos a Ressurreição de
Cristo, que é o penhor, a garantia de
nossa ressurreição. Ela é o alicerce da
esperança do crente diante da morte, pois
não somos como àqueles que não têm
esperança, pelo contrário, cremos que
Jesus morreu e ressuscitou, e por ser Ele

as primícias, nós também ressuscitaremos (1Ts 4.13-14).
Os Reformadores afirmam: "Esta
esperança anima o crente durante o
percurso, de modo que não desanime
durante a corrida, visto que repousa no
forte fundamento, a recompensa do
SENHOR. Consciente da promessa de
uma vida eterna preparada por Deus que
os aguarda no céu, um tesouro
inestimável, o crente caminha com
altruísmo".
Diante desta verdade irrefutável do
Evangelho, sigamos o conselho do
Apóstolo Paulo: "Portanto, meus amados
irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo
que no Senhor, o vosso trabalho, não é
vão" (1Co 15.58).
Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam." (Carta aos Hebreus, cap.11, verso 6)
Queridas irmãs, no propósito de mantermos nossa reunião de oração, mesmo
em tempos de calamidade e distanciamento, voltamos a listar os principais
motivos para orarmos neste mês:
• pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
• pelas Sociedades Internas;
• pelos jovens, adolescentes e crianças;
• pela recuperação dos enfermos;
• pelo consolo aos enlutados e familiares;
• pelo CRC e ASPACAM;
• por nossas Congregações e parcerias;
• para que Deus nos abençoe, proteja e fortaleça na travessia deste vale,
guardando nossa saúde espiritual, emocional e física;
• pelos nossos governantes, profissionais de saúde e cientistas para que
Deus os ilumine na adoção de medidas necessárias à minimização dos efeitos
da pandemia sobre o Brasil e o mundo; e
• pelos nossos Missionários junto aos indígenas no mês em que se comemora
o Dia do Índio;
Outros pedidos de oração podem ser informados no grupo de WhatsApp,
preferencialmente até às 8h da manhã de terça feira.
Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, 14/04, estaremos reunidas de
forma virtual, conforme abaixo:
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
Leiamos, para nossa meditação:
Irmãs, até então, a maioria de nós se via muito ocupada, com o tempo
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passando cada vez mais rápido e nos "atropelando" diante de tantas
atividades. Agora é necessário lembrar do quanto Jesus esteve ocupado
enquanto permaneceu neste mundo: treinando seus discípulos, ensinando
multidões, curando toda sorte de enfermidades, fossem físicas ou espirituais,
viajando entre cidades para pregar a salvação, com a agenda sempre cheia,
com muita coisa para fazer. No entanto, Jesus sempre reservava tempo para
se dedicar à oração. Como Jesus, devemos priorizar a oração, pois orar é
buscar intimidade e comunhão com nosso Pai e estamos em comunhão com o
Pai quando:
1) Cremos (Hb.11.6) – somente pela fé podemos antever o futuro, quando
pensamos nas promessas de Deus. Crer é acreditar confiando e estaremos
em comunhão com o Pai se crermos que ele existe e abençoa os que o
buscam.
2) Confessamos (1Jo. 1,9) – Tudo o que nos afasta de Deus é pecado e nos
impede de ter comunhão com Ele. Para estarmos em comunhão plena com
nosso Deus, precisamos ter a humildade de admitir os nossos erros e sentir
tristeza por eles. Confessemos nossa culpa e peçamos perdão, sabendo que
Ele é fiel, justo e poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
3) Adoramos (Jo.4.23) – Adorar quer dizer cultuar, honrar, reverenciar,
homenagear, ou seja, amar extremamente. Devemos adorar somente a Deus.
A Ele todo louvor e toda glória. Só adoramos se nos apresentamos diante de
Deus com o coração sincero, trazendo a adoração do nosso íntimo.
4) Confiamos (2Cr.7.14) – Deus prometeu que a nação receberia alívio das
dificuldades causadas pelo pecado se o povo se voltasse para Ele em atitude
de humildade e oração. Deus leva em conta nossas atitudes, quando
determina o curso dos acontecimentos. Ele atende a oração confiante. Confira
em I Reis 21. 27-29. Que mantenhamos confiança absoluta nele e somente
nele.
5) Agradecemos (1Ts.5.18) – Como crentes em Jesus Cristo, somos sempre
encorajadas a viver gratas e alegres. Sabemos que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. Viver com gratidão é submeter-se à vontade soberana do
Senhor. Oremos sempre como cantamos: "Graças, graças, mil graças ..."
6) Suplicamos (Mt.7.11) – Sabemos, pela nossa prática, que pedimos muito e
agradecemos pouco. É claro que Deus sabe do que necessitamos muito antes
de o pedirmos, mas ele requer que dependamos totalmente Dele. Ele conhece
nossas necessidades e ansiedades, Ele tem cuidado de nós, mas espera que
humildemente lhe supliquemos por amparo, proteção, consolo, cura e tantas
outras coisas que carecemos no dia a dia. E segundo o seu querer, Ele nos dá
muito além do que pedimos ou necessitamos.
Finalmente, temos o Espírito Santo que intercede por nós "porque não
sabemos orar como convém" (Rm.8.26). Especialmente em tempos de
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tribulação, calamidades e confusão, temos dificuldade para orar. Mas mesmo
quando não conseguimos nos expressar ou ter clareza sobre nossos próprios
anseios, o Espírito Santo intercede por nós. Assim, para que o mundo creia
que nosso Deus é um Deus de amor e nos enviou seu filho amado, devemos
manter perfeita comunhão com a Trindade Santa. Viver uma vida piedosa é
viver uma vida de oração e em comunhão com a Trindade.
(Extraído e adaptado do artigo da SAF em Revista, Jan/Fev/Mar 2017, "Em
comunhão com o Pai", de Leila Judite dos Santos Reis, Secretária de
Espiritualidade.)
Não nos esqueçamos: podemos orar individualmente, orar em duplas por
telefone com nossas irmãs do Departamento ou ainda formar um grupo no
Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência.
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente

POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
2Cr 7.14-15, Mt 7.7, Lc 18.1 e 1Ts 5.17
"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".
(Segundo Livro das Crônicas, cap. 7, versos 14 e 15)
A oração é um meio de graça, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é
entrar na sala do Trono da Graça de Deus e falar com aquele que tem as
rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, Ele escolheu agir na
história também por meio das orações do seu povo e uma Igreja de joelhos tem
um poder imenso.
Quando a Igreja ora, a promessa é "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra"
(2Cr 7.14-15). Os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em
resposta às orações da Igreja, pois o derramamento do Espírito é sempre
precedido pela oração, vindo em resposta a elas.
Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. Que
sejamos sempre despertados para oração de forma humilde, fervorosa e
perseverante. Oremos sem cessar.
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FIDELIDADE NOS DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus
lagares". (Livro dos Provérbios, cap. 3, veros 9-10)
O Artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) assim
afirma, em sua alínea "c": "São deveres dos membros da Igreja, conforme o
ensino e o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo sustentar a Igreja e as suas
instituições, moral e financeiramente".
A Igreja visível, como instituição, conta com a responsabilidade de seus
membros no cumprimento de suas promessas, assumidas quando da Pública
Profissão de Fé. É dever do membro zelar por sua moralidade, buscar a
santidade, bem como sustentar a obra financeiramente, de acordo com o
padrão bíblico estabelecido, que são os dízimos e as ofertas. Fazemos isso
não por legalismo, mas sim por amor à causa de Cristo e por saber que esse
gesto é um modo de praticar a mordomia cristã.
A generosidade esporádica do crente ajuda muito a comunidade em
momentos específicos, porém, é de fundamental importância a generosidade
regular, pois esta é que permite a Igreja local assumir seus compromissos e ter
condições de cumpri-los. A fidelidade é marca importante do caráter cristão e
demonstra gratidão a Deus pela provisão dEle e confiança em seu fiel sustento
na vida do crente. Como a Igreja tem os seus compromissos financeiros de
sustentação local e dos diversos ministérios em âmbito nacional e
internacional, solicitamos dos irmãos a devida fidelidade com os dízimos e
ofertas, depositando-os na conta da Igreja, cujos dados bancários estão
indicados abaixo.
Banco: 033 SANTANDER:
Ag: 4275
Conta Corrente: 13.000405-3
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23
Louvamos a Deus pela maturidade de nossa Igreja, evidenciada no
entendimento do presente assunto ao longo dos anos. Porém, nestes dias de
restrições à presença nos cultos dominicais no Templo, lembramos destes
deveres do crente fiel.
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Finalmente devemos entender que podemos, sim, esperar bênçãos do Senhor
por causa deste exercício de mordomia cristã, que devemos fazer com alegria
e liberalidade conforme nos ensina a Palavra e não porque o Senhor nos deve
alguma coisa ou faça barganha conosco. Não e não! Mas porque as bênçãos
do SENHOR vêm em decorrência de sua graça, sendo por meio desse "favor
imerecido, impossível de ser restituído" que Ele galardoa os seus fiéis.
A esses, Deus garante e derrama muitas bênçãos, pois é promessa da sua
Palavra e Ele é fiel. (Ml 3.8-12; Sl 19.8-11; Sl 37.25; Sl 112; Sl 1; Pv 10.3; Ex
23.25).
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Amados irmãos,
Como é de conhecimento público, o Conselho de nossa Igreja decidiu, em
consonância com as autoridades governamentais e eclesiásticas, prorrogar a
suspenção das atividades presenciais de nossa Igreja até o dia 14/04, próxima
terça-feira, quando voltará a deliberar sobre o assunto. Solicitamos orações
em favor do Conselho nesta decisão difícil em dias tão turbulentos e cercados
de incertezas.
Como forma de minimizar os impactos da suspensão das atividades
presenciais, nossos Pastores têm alimentado o rebanho com mensagens
diárias e com as transmissões dos sermões dominicais e estudos bíblicos pelo
canal da Igreja no YouTube. Na medida do possível, alguns Professores de
nossa Escola Dominical (ED) têm procurado interagir com seus alunos pelos
meios de comunicação disponíveis, ministrando aulas no horário habitual aos
domingos. Reiteramos nosso descanso e confiança no SENHOR, refúgio e
fortaleza, socorro bem presente em momentos de tribulações (Sl 46), sabendo
que Deus está no controle e certamente tem planos elevados sobre esse
cenário atual em que vivemos. O sábio, no livro dos Provérbios, diz que peca
quem é precipitado (Pv 19.2). Assim, não sejamos afoitos e aguardemos
confiantemente o desenrolar dos acontecimentos, sabendo que aquilo que
não entendemos agora, sendo da vontade de Deus, haveremos de
compreender em um momento futuro. Enquanto isso, sejamos moderados,
reconhecendo as dificuldades daqueles que precisam decidir os rumos da
nação ou da Igreja do Senhor, devendo ser eles alvos constantes de nossas
orações. Que o Deus Poderoso tenha misericórdia da humanidade de um
modo geral e da sua Igreja em particular, lavada pelo precioso sangue do
Cordeiro Imaculado de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa única
esperança.
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TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SERMÕES DOMINICAIS
Os Sermões dominicais em nossa Igreja estão sendo transmitidos ao vivo
pelo canal da Igreja no YouTube e para assistir basta acessar
www.primeiraipbh.org.br. Lá você encontrará o “link” do Canal na parte inferior
da página. Os sermões ficam no Canal para que você também possa assistilos quando desejar. Divulgue esta informação para seu círculo de amizades e
ore para que esse seja um meio usado por Deus para alcançar vidas em nossa
cidade, em nosso País e no restante do mundo.
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ANIVERSARIANTES

12/04
Gabriel Zorzin Fonseca
Marina Flávia Sanches Ayres Chequer
13/04
Andréa Reis Guimarães
Lucas Álvares Seabra
Luiza Beatriz de Oliveira Alves
14/04
Daniel Alberto Braz Bastos
Humberto Rodrigues Falcão
Lavínia Castello de Carvalho
Nayara Barbosa Soares Souto
Stephanny Arouca Nasser
Tiago Ribeiro Costa Perilo
15/04
Eva Souza Silva
Lucas Ramos Maciel
16/04
Léa Fadini Magalhães
17/04
Ana Clara Silva de Castro
Lucilia Abreu Cabral e Silva
Wesley Siqueira de Castro
18/04
Arthur Fróes Pitta Maciel
Edmée Franco Vieira Ferreira
Simone de Andrade Piuzana
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h Reunião de oração no
salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação 1° de Maio /
Parceria IP Vespasiano
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de Minas /
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom Despacho
/ Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara-MG /
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São João,
Contagem-MG / Parceria IP Novo
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
11

