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MENSAGEM PASTORAL

O DOCE AROMA DE CRISTO

“Graças, porém, a Deus, que, em
Cristo, sempre nos conduz em
triunfo e, por meio de nós,
manifesta em todo lugar a
fragrância do seu conhecimento.
Porque nós somos para com Deus o
bom perfume de Cristo, tanto nos
que são salvos como nos que se
perdem.” (2 Coríntios 2.14-15)
Uma das mais formidáveis e solenes
celebrações da Roma antiga era a
celebração do Triunfo, uma
procissão magistral pelas ruas da
cidade, com um general vitorioso à
frente de suas tropas. Essa honra
pública era conferida pelo Senado
Romano apenas no caso de uma
vitória marcante e expressiva, como
a conquista de uma província.
O general desfilava na companhia
de seus oficiais exibindo seus
prisioneiros de guerra à uma
multidão eufórica. O magnificente
cortejo era marcado por uma
agradável fragrância deixada pela
queima de ervas e plantas
aromáticas e pelas pétalas de flores
jogadas ao chão, pisadas pelas
tropas em desfile.
Nos versos acima o Apóstolo vale-se
desse acontecimento, familiar à
população de Corinto, para
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descrever realidades relacionadas
ao avanço triunfal do evangelho,
seus meios e seus resultados. Na
primeira parte da analogia, se o
verbo “triunfar” for tomado
literalmente, Deus é o sujeito e o
Apóstolo é o objeto da sentença.
Neste caso Paulo estaria se
referindo a si mesmo como tendo
sido conquistado por Deus e
conduzido por todo Império a fim
de que a verdade do Evangelho se
tornasse conhecida. Como os
soldados vencidos tornavam-se
escravos, servindo aos vencedores,
Paulo completa a imagem, dizendose servo de Deus em Cristo (doulos,
escravo no original grego).
Contudo, uma alternativa possível,
menos literal, é que Paulo estaria se
referindo a si mesmo como um dos
oficiais do general vitorioso, Deus.
A despeito destas possíveis linhas
de interpretação, aquele servo ou
soldado irrompe em ações de graças
pelo fato de que o anúncio das boas
novas de salvação, ou, a fragrância
do conhecimento de Cristo, se
alastrava em todos os lugares do
império, apesar da resistência da
parte de alguns. Aqui, a
manifestação desse glorioso aroma

precisa ser entendida em um
sentido missionário e não
escatológico, da qual os Apóstolos
são instrumentos.
Adiante, o autor faz a seguinte
afirmação: “porque somos um doce
perfume de Cristo para Deus”
(tradução literal). A mesma
metáfora referente ao
conhecimento de Cristo agora é
empregada a Paulo e seus
associados.
Como os doces aromas emanados
do Triunfo agradavam ao
imperador romano, de igual modo,
em Cristo, os esforços e avanços
missionários dos apóstolos eram
aprazíveis a Deus apesar dos
contratempos, como aconteceu em
Trôade. Este é o evangelho.
De um lado, vida eterna para
aqueles que são alcançados por
Cristo; de outro, pedra de tropeço e
rocha de ofensa para os que o
rejeitam. Não obstante, Deus é
glorificado quando as boas novas de
Cristo são fielmente anunciadas.
Embora que o ministério apostólico
tenha se encerrado, há um sentido
em que cada cristão é chamado e
enviado ao mundo com o perfume
de Cristo.
Pedro revela essa gloriosa verdade

ao declarar que “vós, porém, sois
raça eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a
sua maravilhosa luz” (1 Pedro
2:9).
Figuradamente os crentes possuem
o aroma de Cristo, uma doce
fragrância espiritual que atinge
pessoas ao seu redor. Para os
eleitos, aroma de vida; para os
obstinados em rejeitar a Graça,
aroma de morte.
Não obstante, mediante essa
realidade, a mensagem do
evangelho é manifestada em todos
os lugares como um perfume
agradável a Deus.
Assim, cada cristão é, e deve
indispensavelmente ser, um
proclamador das virtudes daquele
ao qual pertence. O Senhor nos
convida a fazer parte do seu
magistral Triunfo, como servos
alegres, ou seus soldados aliados,
exalando o suave aroma do
conhecimento de Cristo ao mundo.
Que possamos ser contados entre as
fileiras do Vencedor, o Senhor
Jesus Cristo. Amém!
Rev. Marco Antônio
Lopes da Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo
15/06, terça-feira
Principais motivos de oração para JUNHO:
Agradecer:
• Pela bênção da salvação em Jesus Cristo;
• Pelas bênçãos espirituais e materiais recebidas;
• Pelos lares de nossa Igreja;
• Pelos que foram curados da Covid-19, alcançados pelo milagre do Senhor;
Interceder:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela nossa Igreja e sua liderança;
• Pelos Missionários e Evangelistas;
• Suplicando que Deus derrame sabedoria e discernimento sobre as autoridades
governamentais, para que ajam de forma a melhorar a situação econômica, social e
política e sejam alcançados pelo temor do Senhor;
• Pelos nossos filhos, netos e sobrinhos biológicos e espirituais e por aqueles que se
distanciaram da fé;
• Pela recuperação daqueles que foram contaminados e/ou internados pela Covid-19 e
pelos seus familiares;
• Pelos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, motoristas,
assistentes, seguranças, zeladores, da área de manutenção e gestores hospitalares);
• Pelo fim da pandemia, quer pela ação sobrenatural do Senhor, quer pelas vacinas e
medicamentos;
• Pelas famílias que estão atravessando o luto;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: ALEGRIA NO SENHOR
“Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres”. (Sl
126.3)
Infelizmente alguns cristãos são inclinados a olhar o lado escuro de todas as coisas e a
concentrar-se mais no insucesso que têm experimentado do que naquilo que Deus tem
feito por eles. Expõem suas impressões negativas sobre a vida cristã, suas profundas
aflições, suas tristes adversidades e a pecaminosidade do seu coração, porém sem
mencionar sequer qualquer misericórdia e ajuda que Deus lhes tenha concedido.
Mas um cristão cuja alma está em condição saudável, manifesta-se alegremente e não
fala sobre si, mas honra a Deus com suas palavras, dizendo a todos que Ele “tirou-me
de um poço de perdição, de um tremedal de lama; colocou-me os pés sobre uma rocha
e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao
4

nosso Deus” (Sl 40.2-3)
É verdade que suportamos provações, mas também é verdade que somos livres de
outras; é verdade que temos nossas corrupções e pesarosos reconhecemos isto, mas é
totalmente verdadeiro que temos um Salvador todo suficiente, que venceu tais
corrupções e livra-nos do “pecado que tenazmente nos assedia”. Fazendo um
retrospecto, seria errado negar que às vezes podemos nos achar no pântano do
desespero e rastejando pelo vale da humilhação, mas seria igualmente perverso
esquecer que temos passado por eles em segurança e proveitosamente e não ficamos
neles, graças ao nosso Ajudador Todo Poderoso e Líder, que nos trouxe “a este lugar de
abundância”.
Quanto mais profundas nossas desditas, mais enfática deve ser nossa gratidão a Deus,
que nos conduziu no meio de tudo isto e preservou-nos até agora. Nossas angústias não
podem desafinar a melodia do nosso louvor; consideramo-las o som do baixo do nosso
cântico da vida. “Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos
alegres. (Sl.126.3)”.
(Adaptado de “Meditações Matinais”, de C. H. Spurgeon, 2001)
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente

LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS
Às quintas-feiras, no horário das 8h, disponibilizamos os links para inscrição nos
Cultos dominicais. Embora aguardemos o momento de congregar sem
restrições, não hesitamos em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações”. (Sl 46.1)

TRANSMISSÃO DO CULTO VESPERTINO DAS 19H
PARA O SALÃO JOÃO CALVINO
O Culto Vespertino das 19h, que acontece no templo, está sendo transmitido
simultaneamente para o salão João Calvino. O uso do espaço do salão para
receber a transmissão do culto é mais uma oportunidade de acolher os irmãos
nas dependências da Igreja, observada a restrição de número de presentes,
cumprindo-se o protocolo sanitário devido. Cremos que a participação dos
irmãos no culto, assistindo à transmissão no salão, promoverá uma maior
comunhão com os demais irmãos presentes.
Se você deseja assistir à transmissão do culto no salão, inscreva-se pelo
formulário que é envidado pelo whatsapp.
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PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
“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”. (2Cr 7.14-15)
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). 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. Os grandes
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja e Deus tem
nos concedido motivos sobejos para a oração.
Devemos orar pelo nosso País, pois as Escrituras nos convocam à oração pela Pátria,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e orar pelos governantes é de
fundamental importância para nós como 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). Esta prática
deve fazer parte da nossa vida de adoração a Deus.
As Escrituras dizem :“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor,...” (Salmo 33, verso12) 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.” (1 Tm 2.12).
Que sejamos despertados para oração de forma humilde, fervorosa e perseverante.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30
Às segundas-feiras 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS
Às 7h dos sábados, 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”.
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ESCOLA DOMINICAL
As aulas da Escola Dominical têm acontecido normalmente, ainda que em
ambiente virtual. Todos os domingos nos reunimos em treze classes
virtuais, acolhendo aproximadamente duzentos alunos para a Glória a
Deus.
Se você ainda não participa de alguma classe, não hesite em se matricular.
Você será sempre bem-vindo.
Temos classes para crianças de 2 a 3 anos, para crianças de 4 a 5 anos, de 6 a
7 anos, classes para juvenis (8 a 10 anos), pré-adolescentes (11 a 13 anos),
adolescentes, jovens e classes de adultos com temas variados, conforme
segue:
Adultos 1. Tema: “Panorama Bíblico", conduzida pelo Presbítero
Hildemar Júnior, Professora Claudia e Diác. Paulo Falcão;
Adultos 2. Tema: “Vida Cristã”, dirigida pelo Presbítero Erdman e
Professora Jacimar;
Adultos 3. Tema: “Pentateuco”, dirigida pelo Presbítero Rômulo e pela
Professora Fátima;
Adultos 4. Tema: “Paulo: teologia, vida e pensamento”, dirigida pelo
Presbítero Marcos Vieira.
Já a Classe de Catecúmenos, dirigida pelo Presbítero Valério, é destinada
àqueles que almejam conhecer as doutrinas básicas da fé cristã professadas
pela Igreja Presbiteriana e desejam se tornar membros de nossa Igreja.
Por fim, com transmissão no canal da Igreja no YouTube, temos a classe de
Apologética dirigida pelos Pastores da Igreja (essas aulas ficam disponíveis
no canal).
Informe-se sobre a classe de seu interesse fazendo contato com nosso
Superintendente da ED, Presbítero Marco Paiva, pelo telefone
(31) 9 9979-6600.
Que Deus abençoe a todos!
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SEXTA JOVEM
"Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou." (Gênesis 1.27)
Adolescentes e jovens, na última sexta-feira iniciamos uma nova série de
palestras com o tema "Masculinidade e Feminilidade Bíblicas". Pela graça de
Deus, teremos nove palestras, nas quais abordaremos os principais pontos que
envolvem a temática. Confiamos que Deus há de nos abençoar com um tempo de
fortalecimento na fé. Por isso, não fiquem de fora, participem e convidem seus
amigos!
Lembramos que para a participação presencial é necessário fazer a inscrição pelo
link enviado nos grupos de whatsapp da UPA e da UMP.
Informamos também que faremos a transmissão da live pelo Instagram da UMP
(ump.primeiraipbh) que ficará gravada no IGTV. Qualquer dúvida, entre em
contato com o Rev. Elcio ou com as Diretorias da UPA e UMP, estaremos prontos
para te atender.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DO ARREPENDIMENTO PARA A VIDA”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XV
I. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser
tão pregada por todo o ministro do Evangelho como a da fé em Cristo.
II. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da
impureza e odiosidade do pecado como contrários à santa natureza e justa lei de
Deus; apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são
penitentes, o pecador pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os
seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tencionando e procurando
andar com ele em todos os caminhos dos seus mandamentos.
III. Ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum
modo uma satisfação pelo pecado ou em qualquer sentido a causa do perdão
dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo
necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão.
IV. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim
também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se
arrependem verdadeiramente.
V. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é
dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus
pecados.
VI. Como todo o homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas
faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo o que, achará misericórdia, se deixar
os seus pecados, assim também aquele que escandaliza a seu irmão ou a Igreja de
Cristo, deve estar pronto, por uma confissão particular ou pública do seu pecado
e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão
ofendidos; isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor.

ENCONTRO DE CASAIS
A próxima reunião de casais está programada para o dia 19 de junho, quando
teremos a oportunidade de ouvir o Rev. Robério Azevedo, Pastor da Igreja
Presbiteriana Betel, em Feira de Santana (BA), irmão amado, que pela graça de
Deus, já foi usado para nossa edificação como Preletor de um Encontro de Casais
de nossa Igreja. Separe a data em sua agenda e participe conosco!
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CONSELHO DA IGREJA
Amados Irmãos
O Conselho de nossa Igreja esteve reunido no último dia primeiro, e no
temor do SENHOR tomou as seguintes decisões:
1.Autorizou o retorno da Missionária Neusa Soares Messias ao
Ministério "Portas Abertas", de forma gradual. Nossa irmã já está
devidamente vacinada com duas doses e cumprirá um criterioso
protocolo sanitário. As atividades autorizadas acontecerão três vezes
por semana, (segundas, quartas e sextas-feiras) no horário de 10h às
16h, ficando a Comissão Administrativa responsável pelo
acompanhamento e alteração da jornada de trabalho em momento
oportuno;
2.Recebeu com alegria Relatório do campo missionário na Ásia. Deus
tem feito maravilhas através da capacitação dos obreiros locais e
vocação eficaz de seus eleitos pela proclamação do Evangelho naquele
continente;
3.Aprovou oferta pontual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
atender necessidades de quinze famílias no continente asiático para a
compra de remédios e cestas básicas;
A reunião teve seu encerramento em ambiente fraterno e de gratidão a
Deus pelas bênçãos incontáveis do Pai Celestial dispensadas a nós como
Igreja.
Deus tem nos concedido a bênção de sermos agentes de Seu reino em
âmbito local, regional, federal e internacional e com isso cumprimos
alegremente o mandamento do Senhor da Igreja (Mt 28.18-20) e vemos
o que nos relata o Livro dos Atos dos Apóstolos 1.8: “Mas recebereis
poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e
até aos confins da terra”.
Ao SENHOR honras e glórias!
10

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, versos 9-10)
Louvamos a Deus pela maturidade de nossa Igreja, evidenciada no
entendimento do presente assunto ao longo dos anos. Nestes tempos de
restrições e isolamento social nossa Igreja tem sido fiel despenseira da graça de
Deus e tem contribuído com seus dízimos e ofertas, permitindo à Igreja
continuar sustentando seus diversos ministérios.
Reiteramos a necessidade de continuarmos assim, para a honra e a glória de
Deus. Os dízimos e as ofertas poderão ser depositados nas contas bancárias da
Igreja conforme indicação abaixo:
Banco 033
SANTANDER:
Ag. 4275, Conta corrente 13.000405-3
Chave do PIX: 17.514.134/0001-23.
Banco 104
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255. Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23.

QUINTA-FEIRA – ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às 19h30 das quintas-feiras temos nosso Estudo Bíblico Doutrinário presencial,
no templo, e virtual pelo canal da Igreja no Youtube.
O tema do mês de junho é “A missão cristã no mundo moderno”, onde
estudaremos o cumprimento do chamado cristão para o mundo contemporâneo,
em uma época na qual a sociedade se secularizou e se afastou das suas raízes
cristãs.
Para tanto, vamos dialogar com a obra homônima de John R. W. Stott.
Ore, compareça, assista e divulgue, pois, como mencionado, nossos estudos
estão sendo também transmitidos pelo canal de nossa Igreja no Youtube.
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ANIVERSARIANTES
06/06
Any Maria Silva Borja
Pedro Wagner dos Santos Oliveira
07/06
Alfredo Salvador Ambrósio
Euler Borja
Flávio Alvarenga França
Gilmar Nonemacher Junior
Lígia Chagas Vieira
Silas Rodrigues Vieira
08/06
Giovania Fernandes de Gusmão
Ivone Duarte de Oliveira Neto
José Maria Borges da Silva
Letícia Macedo Vieira
Raphael Rocha Fernandes
Thais Macedo Vieira
09/06
Débora Rocha da Silva
Gianfranco Zorzin
Mayla Vieira Teixeira Rocha
10/06
Dora Menezes de Paiva Ferreira
Rogério Júlio Borges da Costa
11/06
Antonio Miguel da Silveira
Nilza Chaves Werner
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