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MENSAGEM PASTORAL
DEUS REINA: A SOBERANIA DIVINA

“Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor,
levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o
entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e
louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de
geração em geração. Todos os moradores da
terra são por ele reputados em nada; e,
segundo a sua vontade, ele opera com o
exército do céu e os moradores da terra; não há
quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer:
Que fazes?”. Daniel 4.34-35
A afirmação de que Deus é absolutamente
soberano na criação, na providência e na
salvação é básica à crença bíblica e ao louvor
bíblico. A visão de Deus reinando de seu trono é
repetida muitas vezes na Palavra (1 Rs 22.19;
Is 6.1; Ez 1.26; Dn 7.9; Ap 4.2; conforme Sl 11.4;
45.6; 47.8-9; Hb 12.2; Ap 3.21).
Somos constantemente lembrados, em termos
explícitos, que o SENHOR (Javé) impera como
rei, exercendo o seu domínio sobre grandes e
pequenos, igualmente (Ex 15.18; Sl 47; 93;
96.10; 97; 99.1-5; 146.10; Pv 16.33; 21.1; Is
23.23; 52.7; Dn 4.34-35; 5.21-28; 6.26; Mt
10.29-31). O domínio de Deus é total: ele
determina como ele mesmo escolhe e realiza
tudo o que determina, e nada pode deter seu
propósito ou frustrar os seus planos. Ele exerce
o seu governo no curso normal da vida, bem
como nas mais extraordinárias intervenções ou
milagres.
As criaturas racionais de Deus, angélicas ou
humanas, gozam de livre ação, isto é, têm o
poder de tomar decisões pessoais quanto
àquilo que desejam fazer. Não seríamos seres
morais, responsáveis perante Deus, o Juiz, se
não fosse assim. Nem seria possível distinguir,
como as Escrituras fazem, entre os maus
propósitos dos agentes humanos e os bons
propósitos de Deus, que soberanamente,
governa a ação humana como meio planejado
para seus próprios fins (Gn 50.20; At 2.23;
13.26-39).
Contudo, o fato da livre ação nos confronta com
um mistério. O controle de Deus sobre os
nossos atos livres, atos que praticamos por
nossa própria escolha, é tão completo como o é
sobre qualquer outra coisa. Mas não sabemos
como isso pode ser feito. Apesar desse
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controle, Deus não é e não pode ser autor do
pecado. Deus conferiu responsabilidade aos
agentes morais, no que concerne aos seus
pensamentos, palavras e obras, segundo a sua
justiça.
O Sl 93 ensina que o governo soberano de
Deus (a) garante a estabilidade do mundo
contra todas as forças do caos (vs.1-4); 93.1
Reina o SENHOR. Revestiu-se de majestade;
de poder se revestiu o SENHOR e se cingiu.
Firmou o mundo, que não vacila. 93.2 Desde a
antiguidade, está firme o teu trono; tu és desde
a eternidade. 93.3 Levantam os rios, ó
SENHOR, levantam os rios o seu bramido;
levantam os rios o seu fragor. 93.4 Mas o
SENHOR nas alturas é mais poderoso do que o
bramido das grandes águas, do que os
poderosos vagalhões do mar.
O salmo ensina que o governo soberano de
Deus (b) confirma a fidedignidade de todas as
declarações e ensinos de Deus (v. 5) 93.5
Fidelíssimos são os teus testemunhos; e
finalmente ensina que o governo soberano de
Deus (c) exige a adoração do seu povo (v. 5) “...
à tua casa convém a santidade, SENHOR, para
todo o sempre”.
Entender essas preciosas verdades nos faz
descansar em meio às apreensões quanto ao
futuro em dias maus. Qual a sua necessidade?
Qual a sua aflição? Você está passando por
momentos de apreensão?
Saiba que o Salmo 93 é um salmo que acalma o
coração aflito! Sabe por quê? Porque ele
apresenta Deus como REI Majestoso,
Poderoso; Eterno! Imortal; Invisível mas Real,
Irresistível, Soberano, Auto-Existente!
Na Pessoa Bendita de Jesus Cristo, temos o
Rei do Universo! JESUS Reina em sua vida?
Ele é SENHOR de sua vida? Muitos querem o
Salvador, mas não querem o SENHOR!
Somente Ele pode aliviar sua aflição! Somente
Ele pode dissipar as trevas de nossas vidas,
pois, somente Ele é a LUZ da vida!
93.1
Reina o SENHOR. Revestiu-se de
majestade; de poder se revestiu o SENHOR e
se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila.
JESUS Reina! Ele Está revestido de força e
poder!

93.2 Desde a antiguidade, está firme o teu
trono; tu és desde a eternidade. Jesus É
Eterno. Tudo foi criado por intermédio dEle,
sem Ele, nada do que foi feito se fez! Jo 1.3
93.3 Levantam os rios, ó SENHOR, levantam
os rios o seu bramido; levantam os rios o seu
fragor. As inundações são um símbolo antigo
das forças do caos e da maldade. Mas Cristo é
aquele que acalma o fragor dos rios.
93.4
Mas o SENHOR nas alturas é mais
poderoso do que o bramido das grandes águas,
do que os poderosos vagalhões do mar. JESUS
é único que pode, verdadeiramente, acalmar as
tempestades de nossas vidas! Ele ordena ao
tempestuoso mar: Acalma-te! Emudece! Quem
é esse que até o mar obedece? Ele é o REI dos
reis! Mc 4.35-41.
93.5 Fidelíssimos são os teus testemunhos...;
JESUS é a Palavra encarnada! 93.5 ... à tua
casa convém a santidade, SENHOR, para todo
o sempre. Somos templos do Espírito Santo;
santifiquemos nossas vidas! O REI virá nos
buscar! Reinaremos com Ele Eternamente! O
s a l m o i n t e i r o e x p r e s s a
alegria, esperança e confiança no

Todo-Poderoso.Em momentos de crise
descansemos na soberania daquele que reina
pelos séculos dos séculos, amém!
Que nesses dias de apreensões em que
vivemos em nosso País sejamos despertados a
olhar para o alto e confiar mais e mais em Deus.
O autor sacro do belo Hino “O Rei está
voltando” retrata bem a realidade que vivemos,
mas, sobretudo a esperança eterna do cristão.
O Mercado está vazio, seu trabalho já parou,
O martelo dos obreiros, seu barulho já
cessou,
Os ceifeiros, lá no campo, terminaram seu
labor,
Toda Terra está em suspense, é a volta do
Senhor,
O Rei está voltando, o Rei está voltando,
A trombeta está soando, o meu nome a
chamar,
[Sim] o Rei está voltando, o Rei está voltando,
Aleluia! Ele vem me buscar.
Rev. Edson Costa Silva
Fonte: Bíblia de Estudo de Genebra

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Palavras agradáveis são como favo de mel:
doces para a alma e medicina para o corpo."
Provérbios 16.24
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria
Reunião Plenária:
Excepcionalmente teremos nossa reunião no
domingo, dia 10/06, às 17h na sala da SAF e
como sempre, contamos com a presença de
todas. Convide uma amiga para estarmos
juntas nessa tarde abençoada e alegre.
SAF - Um Pouco de História

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064
Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227-3273
Próximo domingo
Equipe 1:
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/120
Tel.: 3282-7173.
Equipe 2:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065
CULTO PELO BEBÊ
Dia 09/06/2018
Local: Salão João Calvino
Traga seu bebê para participar
Contato: Mirian Gherardi 98648-3171

PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
INVERNO – 2018
UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos
Data: 16 a 21/07
UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 23 a 28/07

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A
DEUS!
Deus se agrada de
nossa pontualidade,
afinal, entendemos ser
ela também culto a
Deus. Procure chegar
antes dos horários dos
cultos!
Utilize os minutos que
antecedem a Escola Dominical, ao culto para
se preparar em oração, para então, no
momento deste serviço santo, dedicar-se a
Deus tendo já se preparado antecipadamente
de maneira conveniente.

PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, 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. 2 Cr 7.14
Na sua agenda semanal não pode faltar
horário para a oração. Nossa Igreja oferece a
você momentos com Deus em oração.
Continuemos nossas intercessões em favor
dos enfermos de nossa Igreja. Em favor
daqueles que estão hospitalizados, outros que
estão se recuperando em casa.Todos devem
ser alvos de nossas constantes intercessões.
Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns
pelos outros, e ainda mais, “sem cessar”.
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de
oração durante a semana. Segunda-feira às
19h30min – Terça-feira às 8h30min e às
14h30min, conduzidas pela SAF. Quarta-feira
8h.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, Frederico
Porto, Marco Cassete, Aldemir Bissaco, Luiz
Neto, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira:João
Quinta-feira: José Maria
Sexta-feira: Natanias
Sábado: Sérgio Maciel, Thiago Bryan

ACAMPAMENTO DE CASAIS
16 A 18 DE NOVEMBRO 2018
ÚLTIMAS VAGAS!
A liderança do Ministério de Casais bloqueou
junto ao Maquiné Park Hotel, em
Caetanópolis, a 95 km de Belo Horizonte, 50
apartamentos para realizar o Acampamento
de Casais de 2018, no período de 16 a 18 de
novembro, podendo dar entrada no hotel no
dia 15 de novembro.
O Hotel oferece uma excelente estrutura de
acomodação e lazer para os seus hóspedes,
contando também com salão de convenções e
reuniões.
Confira no site:
http://www.maquineparkhotel.com.br.
As inscrições estão sendo recebidas através
do e-mail do Pb. Erdman:
erdmanfc@gmail.com, permitindo-se o
pagamento à vista ou parcelado.
Aproveite a oportunidade. Ore pelo nosso
encontro. Invista em seu relacionamento
conjugal e familiar.

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos o passamento do pai de nossa
querida irmã Eliane Reis, esposa de nosso
irmão Didison, ocorrido em Governador
Valadares na madrugada do último dia 26/05.
O Sr. Joaquim Alves Teixeira, servo fiel do
Senhor, faleceu aos 84 anos após um período
acamado.
À querida família de nossa irmã Eliane,
expressamos nossos mais sinceros
sentimentos, rogando ao Senhor doador e
mantenedor da vida, que console seus
corações com o bálsamo do Espírito Santo.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres”. Sl 126.3
Louvamos a Deus pela vida de nossa igreja. No domingo passado, 27/05, tivemos nossa
Assembleia Geral Ordinária quando contemplamos os valores relativos ao ano anterior e a
previsão orçamentária para o ano em curso.
Nosso Senhor tem nos abençoado sobremaneira também na vida financeira de nossa igreja. No
ano de 2017 arrecadamos 15% acima do orçado, sendo que basicamente todo o orçamento foi
alcançado pelos dízimos dos irmãos, o que representa a fidelidade dos membros da nossa igreja.
Os 15% arrecadados a mais do que o orçado, foram devido às ofertas voluntárias, o que
demonstra a generosidade dos nossos irmãos. A Deus honra e glória! Avancemos para o
cumprimento dos desafios deste ano em curso.
Continuemos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no
Senhor, o nosso trabalho não é vão, 1 Co 15.58.

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”. 1 Co 11.23
No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa do SENHOR
para este solene sacramento.

SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você ainda não participa, não perca essa oportunidade.
Esperamos por você.
CD - SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
Se você deseja adquirir o CD com as palestras do Seminário da Família, procure nosso irmão
Diác. Serginho e faça o seu pedido.
SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL - PARA COLOCAR NA AGENDA
No mês de julho, nos dias 14 e 15, a Escola Dominical de nossa Igreja promoverá um Seminário
sobre o tema: “Dons Espirituais”. Em breve maiores detalhes. Reserve esta data em sua agenda.

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN
Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em
graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
5

UMP – DIA DO JOVEM PRESBITERIANO
Esse ano teremos o privilégio de comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano em nosso
Acampamento com as outras UMP's de Minas Gerais! O encontro será no dia 09 de junho.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link
https://goo.gl/forms/An8yNfWe8fyjqLei2.
Não deixe para última hora!
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UMP
A UMP através da Secretaria de Ação Social, está organizando a Campanha do Agasalho.
Será um mês inteiro de campanha e recolheremos todos os domingos, na Igreja.
As responsáveis são as sócias Sarah Zaghi e Rebeca Silveira. Participe conosco!
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã /
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis
da Igreja
Sem. W. Judson Fialho - Cursando o 3º ano no
Seminário

03/06
Carolina Satler Santos
Lecyr Avelar Duarte
Monica Cezar de Souza
Taisa Piuzana Leite

04/06
Flávia Cintra A. X. Santos
Leandro C. D. Gomes
Marcelo Eller Miranda
Suelma Campos Almada

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).
Quinta-feira: 8h Reunião de oração no salão
João Calvino 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.
Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto
(entrada pela rua lateral).
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

05/06
Ana Silvia M. da C.de Oliveira
Bárbara G. de V. Silveira
Filipe Lemos Barbosa
Lívia Carmem T. R. Barbosa
Sérgio de Souza Maciel

06/06
Any Maria Silva Borja
Pedro W. dos S. Oliveira

07/06
Alfredo S. Ambrósio
Euler Borja
Flávio Alvarenga França
Lígia Chagas Vieira
Silas Rodrigues Vieira

08/06
Giovania F.de Gusmão
Ivone D. de Oliveira Neto
José Maria B. da Silva
Letícia Macedo Vieira
Raphael Rocha Fernandes
Thais Macedo Vieira

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal:
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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09/06
Débora Rocha da Silva
Mayla Vieira T. Rocha

