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MENSAGEM PASTORAL

O BATISMO DOS FILHOS DA ALIANÇA
“Pois, para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos os que
ainda estão longe, isto é, para quantos o
Senhor, nosso Deus, chamar”. (At 2.39)
A principal razão para o batismo dos
filhos dos crentes é teológica. A Sagrada
Escritura é a nossa única regra de fé e
prática e sem essa fundamentação
teológica, isto é, bíblica, nenhum outro
argumento sustentaria a prática do
batismo infantil. E são inúmeras as
razões bíblicas para isso, pois o batismo
infantil está ancorado na Doutrina da
Aliança. Poderíamos nos estender pela
Palavra de Deus de forma abrangente,
porém, nos limitaremos aos seguintes
textos e comentários abaixo
relacionados.
Na Antiga Aliança as crianças eram
circuncidadas. Em Gn 17, vemos Deus
estabelecendo a circuncisão. Aplicavase apenas aos meninos por ser ele, o
homem, o representante da família e o
portador da semente pactual, sendo a
mulher o receptáculo desta semente.
Os meninos, portanto, recebiam o sinal,
sendo este sinal, a circuncisão, o selo
da Aliança.
A circuncisão deixava claro que a
aliança feita com os pais se estendia
aos filhos. Eles eram e são herdeiros
espirituais de seus pais. As crianças
sempre fizeram parte da família de
Deus, tanto no Antigo Testamento (AT),
quanto no Novo Testamento (NT),
conforme vemos em Gn 17.10-11 e At
2.39. Se a Igreja no AT admitia crianças
através da circuncisão, não podemos
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excluí-las no NT negando-lhes a
“Circuncisão de Cristo” que é o Batismo.
Elas fazem parte e gozam do status de
“Filhos da Aliança”. Elas não são como
os filhos do mundo, elas são
consideradas santas. (1Co 7.14).
A Antiga Aliança tinha o seu sinal de
admissão na Circuncisão. A Nova
Aliança tem também um sinal
semelhante que é o Batismo. Nas
palavras de Paulo em Cl 2.11-12, o
batismo é a circuncisão de Cristo. Estes
dois ritos (batismo e circuncisão) têm o
mesmo propósito, a saber, a iniciação
na Igreja do SENHOR. Portanto, se as
crianças judias eram circuncidadas no
oitavo dia de vida, nada há que possa
impedir procedimento idêntico que é a
aplicação do batismo às crianças na
Igreja de Cristo.
No NT há várias referências ao batismo
de famílias inteiras e embora não fale
explicitamente que havia crianças
naquelas ocasiões em que as famílias
foram batizadas, é lícito concluir que
haviam crianças naquelas famílias e
que elas receberam o batismo. (At
16.15, 33 e 18.8).
Firmados no que Jesus disse, que “das
crianças é o reino dos céus”, podemos
assegurar que quem pode o mais, pode
o menos e, portanto, se elas têm o
Reino não têm também o direito de
serem batizadas? Como privá-las do
batismo, se elas pertencem ao Reino
dos Céus? (Lc 18.15-17).
Como negar o símbolo a quem já tem a
realidade simbolizada?
O Apóstolo Pedro disse:

“Para vós outros é a promessa, para
vossos filhos... ” (At 2.39).
É lógico que a palavra “filhos” inclui
crianças, pois, os filhos adultos, sendo
responsáveis por si mesmos, não
podem nem precisam ser representados por seus pais. Conclui-se daí
que a palavra “filhos” refere-se aos
filhos menores dos crentes.
O Pacto, ou a Aliança que Deus fez com
seu povo é perpétuo, eterno. Existe
durante as duas eras (AT e NT), e os
filhos dos crentes, que eram
obviamente participantes do Pacto
durante o Antigo Testamento, são da
mesma forma, participantes desse
mesmo Pacto no Novo Testamento.
Deus determinou isso (ver Gn 17.10).
Deus não alterou seu Pacto (Sl 89.34),
pelo contrário. A Carta aos
Colossenses, no cap. 2, versos 11 e 12,
traça um paralelo específico entre
batismo e circuncisão; aqueles que
eram circuncidados, que sejam agora
batizados e admitidos no meio do povo
de Deus.
Os pais têm uma grande
responsabilidade sobre a fé e a
educação religiosa dos seus filhos (Dt
6.6-7). Temos na Bíblia o princípio
didático, que cremos ser revestido de
promessa, que os filhos educados no
caminho do Senhor não irão se desviar
desse caminho (Pv 22.6). Sendo assim
os pais devem guiar seus filhos, através
da instrução e do exemplo, no caminho
da vida eterna. A promessa do Espírito e
da salvação não se restringe aos
adultos, mas se estende aos filhos (At
2.39). Um pai ouve de Paulo que seu ato
de fé em Deus abriria a porta da
salvação a toda a sua casa (At 16.31).

Quando Zaqueu se converteu, Jesus
declarou: “hoje veio salvação para esta
casa” (Lc 19.9). Aqui é importante
relembrar o que diz o Apóstolo Paulo em
1 Co 7.14: “Porque o marido incrédulo é
santificado no convívio da esposa, e a
esposa incrédula é santificada no
convívio do marido crente. Doutra sorte,
os vossos filhos seriam impuros; porém,
agora, são santos.”
Portanto, é de responsabilidade dos
pais apresentar seus filhos ao batismo.
É inadmissível estarmos no pacto e
nossos filhos não pois eles são herança
do SENHOR (Sl 127.3). Eles pertencem
ao Senhor assim como nós.
Concluo afirmando:
a) Deus fez uma Aliança com seu povo
na qual determinou que os filhos dos
crentes fossem recebidos como
membros da sua Igreja visível, por meio
de uma ordenança solene
(sacramento), que no AT se chamava
circuncisão e no NT denomina-se
“batismo cristão”;
b) As Escrituras afirmam que os filhos
dos crentes são uma semente santa,
cordeirinhos do rebanho de Cristo,
membros do seu Reino, santos e
herdeiros das promessas feitas ao
nosso pai espiritual Abraão, por isso,
têm direito ao sinal exterior de admissão
à Igreja;
c) Ao batizar nossos filhos estamos
dizendo: “Senhor! Reconhecemos que
esta herança é tua, por isso, a
consagramos ao verdadeiro dono, ao
SENHOR dos Exércitos”. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Seja Deus gracioso para
conosco, e nos abençoe, e faça
resplandecer sobre nós o rosto;
para que se conheça na terra o
teu caminho e, em todas as
nações, a tua salvação.”
Salmo 67.1-2
Reunião Executiva:
Terça feira dia 27 começando
com a Reunião de Oração.
Departamento
Responsável: Priscila
Relatora: Juliana
Reunião Departamental
em Conjunto:
Departamentos Priscila e Rosa
Ziller
Dia 25 de novembro às
17h,naSala da SAF. Contamos
com a presença de todas as
Sócias.
Homenagem da SAF ao Dia do
Músico
E a música é feita por vocês
músicos. Parabéns! Os músicos
ou musicistas são artistas. Eles
têm o dom de tocar instrumentos,
compor melodias, harmonias e de
fazer canções que durante toda a
nossa vida serão muito
importantes tanto para vocês
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como para nós ouvintes. A música
fala ao nosso coração, louvamos
e adoramos o nosso Deus e Pai
através das músicas, dos hinos,
dos cânticos. Queremos aqui
agradecer a todos os músicos
pela dedicação e empenho que
vocês têm na seara do Senhor.
Que Ele continue derramando
bênçãos sem medidas sobre
todos vocês.
ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Jandira F. Lima
R. da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel. 3451-4430
Equipe 2
Rizza R. Caldeira
R. Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436-5405
Próximo Domingo:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
R. Rio Grande do Norte, 605/1201
Funcionários - Tel. 3224-2641
Equipe 2
Hélvio Santos
R. Apodi, 100 – Serra
Tel. 3227-3273

DIÁCONOS DE PLANTÃO

CADA DIA NATAL

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando
Horácio, César, Jessé Oliveira,
Paulo Cassete e Tiago Müzel
Segunda-feira: Marco Vince
Quinta-feira: Marcos Egg
Sexta-feira: Rodrigo Pitta
Sábado: Saul Nogueira e Thiago
Bryan
BATISMO INFANTIL
Recebemos hoje, pelo Sacramento do Batismo, por ocasião do
Culto Matutino, o pequeno Arthur
Gomes Boy, filhinho de nossos
irmãos Paulo e Lídia. Louvamos a
Deus pela vida preciosa desta
herança do SENHOR.
Que ele cresça à semelhança de
Jesus, em sabedoria, estatura e
graça, diante de Deus e dos
homens (Lc 2.52).

SEXTA JOVEM
Você que é jovem, venha
participar das últimas Sextas
Jovens deste ano.
Toda sexta-feiraa partir das 20h,
temos belos momentos de
adoração e edificação espiritual
através da exposição da Palavra
de Deus.
Não perca!

Enquanto o comércio aprimora
suas promoções, embeleza suas
lojas e capricha nas suas
campanhas de final de ano,
devemos nos perguntar: Se Jesus
é o nosso glorioso redentor, o que
eu tenho feito a respeito disso?
Precisamos nos posicionar, fazer a
diferença, sermos missionários!
Dê o “Cada Dia Natal” de presente
aos seus amigos e familiares.
Evangelize mostrando que
JESUS, NOSSO GLORIOSO
REDENTOR, é o verdadeiro
presente no Natal!
Procure a Miss. Suely no Disque
Paz durante a semana, ou pelos
telefones abaixo, e adquira seus
exemplares do “Cada Dia Natal”
para esta ocasião tão importante:
32139232 – 992415236
Atenção:
Temos poucas unidades.
Não deixe para última hora!
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MUSICAL INFANTO JUVENIL
Todos estão convidados para o Musical “As três Árvores”.
A peça conta a estória de três árvores que sonhavam, sonhavam,
sonhavam... Sonhavam tanto que dava pra gente escutar! Nós temos
sonhos, que às vezes não coincidem com os planos de Deus, e
morrem... Sonhe, planeje a sua vida, porém coloque todos os seus
sonhos nas mãos do Senhor, pois Ele é muito generoso e “é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos” (Ef 3.20).
Venha se surpreender e se emocionar conosco.
Data: sábado, 01/12/2018
Horário: 19 horas
Local: Salão João Calvino
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GRATIDÃO: 21 ANOS DO CORAL FEMININO – 1997/2018
Neste domingo, por ocasião do Culto Matutino, expressamos nossa
gratidão a Deus pelos 21 anos de existência do Coro Feminino de nossa
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Temos muito que
agradecer por tantas bênçãos derramadas sobre essas mulheres que
formam esse grupo harmonioso, alegre e dedicado ao Seu louvor.
Foram muitas lutas, dificuldades, mas também muitas alegrias nesses
anos todos.
A primeira vez que esse coro cantou foi em novembro 1997, no Culto
Vespertino, com dez mulheres, sob a regência do nosso irmão Elias. O
tempo foi passando e o grupo aumentou. Vários regentes e pianistas
passaram pelo Coro, contribuindo para sua solidificação e crescimento,
sempre com o mesmo propósito de louvar a Deus. Somos imensamente
gratos a Deus que tem dirigido e abençoado esse grupo de louvor e
adoração.
“Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu
Deus enquanto eu viver." Sl146.2

7

CONVITE: FORMATURA DO SEM. VANDERSON – 08/12
“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros
de gigantes." Foi esta a frase que Isaac Newton
usou para atribuir seu sucesso não a si mesmo,
mas a todos aqueles que lhe deram algum
suporte para poder subir cada vez mais alto.
Por isso, faço minhas estas palavras para
agradecer ao meu Deus, que me vocacionou
para o Sagrado Ministério e preparou tudo
quanto foi necessário para que eu pudesse
chegar até aqui.
Ao SENHOR, toda honra e toda glória! Sou
infinitamente grato à minha esposa e à sua
família, sem vocês jamais chegaria até aqui.
Wanessa, você é a minha mulher virtuosa,
presente de Deus em minha vida. Louvo a Deus pelos meus pais, que
me instruíram desde a primeira infância. Minha irmã e sobrinha, meus
avôs e avós, tios, tias e primos que contribuíram e auxiliaram meus pais
em minha educação.
Sou devedor à Igreja do SENHOR, especialmente a IPB de Mutum,
minha Igreja mãe, ao PRSP, que acreditou em minha vocação, a IPB
Cidade Nova, onde servi, e a 1ªIPB-BH, onde sirvo. Louvo a DEUS por
cada membro e liderança nas pessoas do Rev. Welington, Rev. Roney,
Rev. Charley e Rev. Edson.
Que o nosso Deus os fortaleça. Por fim, sou grato àqueles que tornaram
esta empreitada possível, ou seja, meus mantenedores, tanto em
oração, quanto em recursos. Que o SENHOR lhes retribua em porção
dobrada tudo o que vocês fizeram. Feitos os agradecimentos, mesmo
sendo indigno, lhe faço um pedido, venha celebrar comigo esta
formatura, pois você é um dos gigantes que me ajudou a chegar até
aqui.
Colação de Grau: 08/12/2018 – 19h
Local: Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
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AS QUATRO REGRAS DE ORAÇÃO DE JOÃO CALVINO
Joel Beeke
Para o Reformador João Calvino a oração não podia ser realizada sem
disciplina. Ele escreveu: “Se não fixarmos certas horas do dia para a
oração, ela escapará facilmente de nossa memória”. Ele prescreveu
várias regras para orientar os crentes quanto à oração, as quais listamos
em seguida:
1) Senso sincero de reverência.
Na oração precisamos estar dispostos de coração e mente, como
convém àqueles que entram em conversa com Deus. Nossas orações
devem brotar do “fundo de nosso coração”. Calvino recomendava uma
mente e um coração disciplinados, afirmando: “As únicas pessoas que
se preparam devida e apropriadamente para orar são aquelas que são
movidas de tal maneira pela majestade que, livres dos cuidados e
afeições terrenos, se aproximam da oração”.
2) Senso sincero de necessidade e arrependimento.
Temos de “orar com um senso sincero de carência e arrependimento”,
mantendo “a disposição de um pedinte”. Calvino não estava dizendo que
os crentes devem orar em favor de cada capricho que surge em seu
coração, e sim que devem orar penitentemente, de acordo com a
vontade de Deus, tendo em foco a glória do Senhor e anelando por
resposta, “com afeição sincera, e, ao mesmo tempo, desejando obtê-la
de Deus”.
3) Senso sincero de humildade e confiança em Deus.
A verdadeira oração exige que “abandonemos toda confiança em nós
mesmos e supliquemos humildemente o perdão”, confiando somente na
misericórdia de Deus para recebermos bênçãos espirituais e temporais,
lembrando sempre que a menor gota de fé é mais poderosa do que a
incredulidade. Qualquer outra maneira de nos aproximarmos de Deus
promoverá o orgulho, que será letal.
4) Senso sincero de esperança confiante.
A confiança de que nossas orações serão respondidas não surge de nós
mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós. Na vida dos crentes, a fé
e a esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir
“com fé, em nada duvidando” (Tg 1.6). Isso significa que a verdadeira
oração é confiante na resposta, por causa de Cristo e do Pacto, “pois o
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sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sela o pacto que Deus
estabeleceu conosco”.
Assim, os crentes se aproximam de Deus com ousadia e entusiasmo
porque essa “confiança é necessária à verdadeira invocação… que se
torna a chave que nos abre a porta do reino dos céus”.
Calvino concluiu dizendo que “Cristo é o único caminho e o único acesso
pelo qual temos permissão de ir a Deus”.
Em nossa Igreja, temos momentos especiais de oração: Todas as
segundas-feiras, às 19h30min, Terças-feiras às 8h30min e 14h30min e
Quarta-feira às 8h30min.
Participe conosco!

CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
Os Reformadores redescobriram a Bíblia, que no final da Idade Média
era um livro pouco acessível para a maioria dos cristãos. Eles
estudaram, pregaram e traduziram a Palavra de Deus, tornando-a
conhecida das pessoas.
Eles afirmaram que a Escritura deve ser o padrão básico da fé e da vida
cristã (2 Tm 3.16-17); afirmaram também que todas as convicções e
práticas da Igreja deveriam ser reavaliadas à luz da Revelação Especial
de Deus.
Esse princípio ficou consagrado na expressão latina “Sola Scriptura”, ou
seja, somente a Escritura é a norma suprema para aquilo que os fiéis e a
Igreja devem crer e praticar.
Valorize o estudo da Palavra de Deus.
Ela é fonte inesgotável de riqueza.
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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ANIVERSARIANTES

25/11
Beatrice T. de Oliveira Santos
Letícia Nolasco Villa Lobos Mota
Miriam Costa M. dos Santos
Nei Ovídio dos Santos Lopes
26/11
Cláudia Vargas Araújo Ribeiro
27/11
José Ribeiro Sobrinho
Martha M. de Amorim Campos
Rubem Vieira Alves
28/11
Mariana Rocha Eller Miranda
30/11
Carlos Alberto Duarte Lobenwein
Reinaldo Julio Cazotti Junior
Sophia Macedo de Oliveira
01/12
Dênnio Bueno B. Werner
Lúcia Maria Campos Gomes
Priscila de O. Miranda Leite
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça.

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min

Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês

Quartas-feiras: Reunião de Oração
às 19h30min

Segunda-feira: 19h30min Reunião
de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos
Capelania no CRC

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!

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
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CONTA DA IGREJA

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

