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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 10 DE FEVEREIRO DE 2019

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL

DIA DA MULHER PRESBITERIANA
O Dia da Mulher Presbiteriana é
comemorado neste domingo, conforme
o Calendário de Datas Oficiais da Igreja
Presbiteriana do Brasil. Este dia
começou a ser celebrado a partir do
Primeiro Congresso Nacional das
Sociedades Auxiliadoras Femininas
(SAF), realizado na IP do Riachuelo, Rio
de Janeiro (RJ), em 1941, que decidiu
adotar o segundo domingo do mês de
fevereiro como o Dia da Mulher
Presbiteriana.
O dia foi escolhido como homenagem a
D. Cecília Siqueira, Secretária Geral do
Trabalho Feminino, que aniversariava
naquela data.
Líder influente, o trabalho feminino
sempre ocupou destacado lugar em seu
ministério como mulher, mãe e esposa
d e P a s t o r. Vi a j o u p e l o B r a s i l
participando de Congressos e, em
1954, organizou a reunião do Supremo
Concílio em Recife (PE), atendendo ao
pedido da Confederação Nacional do
Trabalho Feminino.
Naquela reunião, o Supremo Concílio
da IPB decidiu oficializar o segundo
domingo de fevereiro como o Dia
Nacional da Mulher Presbiteriana. D.
Cecília foi Secretária Geral do Trabalho
Feminino por mais de quinze anos
consecutivos, de 1938 a 1954.
Falar da mulher presbiteriana é falar de
uma mulher virtuosa, assim como a
sabedoria proverbial nos ensina (Pv 31).
O trabalho que nossas mulheres
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virtuosas desempenham seja na esfera
local, regional, nacional e também na
esfera transcultural, é importantíssimo.
A SAF é exemplo para as demais
sociedades internas da Igreja e na
atuação dessa Sociedade impressiona
a ternura, dedicação, zelo, e garra
evidenciados por nossas irmãs.
Não obstante a importância da SAF, a
data que faz parte do Calendário Oficial
da Igreja Presbiteriana do Brasil
abrange todas as mulheres
presbiterianas do Brasil, pertencentes
ou não àquela Sociedade Interna.
As verdadeiras auxiliadoras são
mulheres autênticas no exercício de sua
vocação e contribuem de forma
expressiva em todas as oportunidades,
não apenas nas grandes, mas também
naquelas oportunidades que muitas
vezes são pequeninas aos olhos da
maioria.
As verdadeiras auxiliadoras não estão
em busca de destaque, holofotes, mas
dispostas para servir em obediência ao
ensino de Cristo que instruiu seus
discípulos dizendo que maior é aquele
que serve. Ele, o próprio Jesus, veio ao
mundo não para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida em resgate por
muitos (Mc 10.45).
As verdadeiras auxiliadoras são
piedosas, irmãs de oração, mulheres
que não negociam os valores do reino e
em meio a um mundo depravado, onde
a sociedade busca desenfreadamente
satisfazer os desejos carnais e

hedonistas. As mulheres presbiterianas
rejeitam, decididamente, as obras da
carne, e buscam desenvolver o fruto do
Espírito, que é “amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei” (Gl 5.2223), estando sempre dispostas para o
trabalho não importando as
circunstâncias, sempre alegres e
destemidas.
Como diz aquele antigo cântico: “Não
olho as circunstâncias, não, não, não,
olho o seu amor. Não me guio por vista,
alegre estou”.
Assim são as mulheres presbiterianas.
Sabem exercitar a boa mordomia e por
saberem que o tempo e as
oportunidades não devem ser
desperdiçados, tendo as forças
renovadas pelo Senhor, trabalham com
muita determinação, conhecem o Deus
a quem servem e sabem que aqueles
que “esperam no SENHOR renovam as
suas forças, sobem com asas como
águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam” (Is 40.31).
São elas verdadeiras testemunhas do
evangelho, proclamando-o com intensa
alegria e firme convicção, refletindo a
luz de Cristo, perseverantes na
tribulação, sabendo que possuem um
Pai no céu que vela por suas almas.
As verdadeiras auxiliadoras revestemse de humildade, firmadas na Palavra
que nos diz que “o SENHOR resiste aos
soberbos, mas aos humildes concede a
sua graça” (1Pe 5.5) e não se
envergonham do evangelho, pois
compreendem que ele “é o poder de
Deus para a salvação de todo o que crê”
(Rm 1.16).

Confiantes na soberania de Deus, as
mulheres presbiterianas conhecem a
recomendação do apóstolo Paulo aos
coríntios: “Portanto, meus amados
irmãos, sede firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que, no Senhor, o vosso
trabalho não é vão, (1Co 15.58)”.
A Mulher Presbiteriana, pela sua
atuação diligente, é bênção no lar, na
Igreja e na sociedade; é sempre
reconhecida por sua competência,
dinamismo e zelo; não foge diante dos
desafios, antes, de joelhos aos pés de
Cristo, suplica orientação para
conduzir-se em todas as situações,
tendo sempre uma palavra oportuna e
edificante, com o santo propósito de
glorificar a Deus, pois ela sabe que esse
é o fim principal de todos nós (primeira
pergunta do Breve Catecismo de
Westminster).
No Dia da Mulher Presbiteriana
rendemos graças a Deus por todas as
mulheres de nossa Primeira Igreja, que
Ele bondosamente chamou para fazer
parte desta valiosa família lavada pelo
precioso sangue de Cristo.
Nossa oração é para que o SENHOR,
Pai de infinitas misericórdias, continue a
revestir de poder e graça estas servas
virtuosas, para que elas permaneçam
proclamando a mensagem do Reino de
Deus e abençoando nossas vidas pelo
santo e fraterno convívio.
Neste dia, abraçamos estas servas
destemidas. Parabéns, Mulher
Presbiteriana!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Em ti, pois, confiam os que conhecem
o teu nome, porque tu, SENHOR, não
desampararás os que te buscam.”
(Salmo 9, verso 10)
Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento
Responsável: Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074
Equipe 2
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 Cruzeiro
Tel. 3223-2065

Homenagem ao Dia da
Mulher Presbiteriana
Nós da SAF queremos parabenizar a
todas as mulheres presbiterianas
neste Domingo.

Próximo domingo:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201 –
Funcionários
Tel. 3224-2641

Que a graça, o amor e a bondade de
Cristo continuem sendo o diferencial
em nossas vidas e que possamos
sempre anunciar o Evangelho de
Cristo a todos.

Equipe 2
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201 - PUC
Coração Eucarístico
Tel. 3375-8294

E que a bênção de Deus seja com
cada uma de nós.

ACAMPAMENTO DA UMP - 2019

"...a mulher que teme ao SENHOR,
essa será louvada".(Provérbios,
capítulo 31, verso 30)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo,
Ariel, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto e Paulo Falcão
Segunda-feira: Jessé Oliveira
Quinta-feira: Paulo Cassete
Sexta-feira: Rubem Pacheco
Sábado: Tiago Muzel e Valter Lopes
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A Diretoria da UMP informa que estão
abertas as inscrições para o
Acampamento 2019. O Acampamento
acontecerá durante o feriado de
carnaval, no período de 01 a 06 de
março. O Preletor será o Rev. Danillo
Scarpelli da Iglesia Presbiteriana Cristo
mi Pastor do Chile. Também teremos a
participação especial do Projeto Sola. As
inscrições podem ser feitas através do
link: bit.ly/UMP2019forms
Valor: R$270,00
Para mais informações entre em contato
com a Presidente da UMP, Helen Cunha
(98460-8764) ou com o Tesoureiro Ivan
Câmara (98367-1333).

ESCOLA DOMINICAL
ANO LETIVO 2019
Iniciou-se no domingo passado o Ano Letivo da nossa Escola Dominical, quando as
Classes voltaram a ser divididas em faixas etárias com seus respectivos conteúdos
programáticos. Compareça pontualmente à sua Sala de Aula e desfrute de todo o
conteúdo que será oferecido ao longo do ano para você.
Além dos currículos ordinariamente preparados para as faixas etárias dos menores,
desde o berçário até os adolescentes, que estudarão neste biênio sobre o
conhecimento de Deus e sobre o conteúdo panorâmico da teologia cristã, as classes
dos maiores de idade estão oferecendo uma grade curricular temática diversificada.
A Classe dos Catecúmenos – Sala 301, 3º andar. Apresenta nossas crenças
fundamentais como cristãos protestantes reformados e presbiterianos; logo, ela é
uma sala destinada, prioritariamente, àqueles que têm frequentado nossa igreja e
estão interessados em se tornar membros comungantes.
A Classe da Mocidade -Sala 406, 4º andar. Estuda sobre a capacitação e a atuação
da Igreja como uma agência de proclamação do Evangelho e de serviço ao mundo na
presente geração.
A Classe de Adultos 1 – Teologia – Salão João Calvino. Estuda a Teologia
Reformada e terá como ponto de partida e proposta curricular a Confissão de Fé de
Westminster, documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, que expõe, de forma
bíblica, as principais doutrinas das Escrituras Sagradas.
A Classe de Adultos 2 – Bíblia - Sala 303, 3º andar. Estuda o tema da Revelação
Messiânica no Antigo Testamento, ou seja, como o Senhor Jesus foi sendo
apresentado à medida que o texto bíblico foi sendo escrito pelos autores inspirados
pelo Espírito Santo.
A Classe de Adultos 3 – Vida Cristã. Sala 408 – 4º andar. Estuda o tema Vocação
Cristã, indo desde a vocação espiritual básica da comunhão com Deus através de
Cristo, até o chamado para ser instrumento de Deus no meio da sociedade na qual o
cristão está inserido.
O Currículo da nossa Escola Dominical foi pensado visando oferecer aos membros da
Igreja uma diversidade essencial nas áreas do conhecimento cristão, de tal maneira
que não deixemos de vos anunciar todo o desígnio de Deus (At 20.27). Embora todas
as classes da ED tenham este objetivo curricular, aos adultos é facultado o direito de
escolha entre tais áreas essenciais (Teologia, Bíblia e Vida Cristã).
A nossa oração e esforços são no sentido de que você desfrute ao máximo as ofertas
de crescimento no conhecimento bíblico para a sua edificação espiritual e assim
cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
(2Pe 3.18).
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HOMENAGEM DA UPH PARA AS MULHERES PRESBITERIANAS
Mulher Presbiteriana, quem é você?
Você é linda, inteligente, engraçada, gentil, única, digna de amor e carinho. Você
nunca é demais, você é sempre o suficiente; você é preciosa, um diamante, uma rosa,
uma pérola, a mais impressionante de todas as criações de Deus.
Você vale mais do que você possa imaginar. Seu valor aos olhos de Deus supera
qualquer coisa; você é amada pelo Pai.
Em todas vocês existe um pouco das mulheres da Bíblia: Ester, Rute, Maria, Ana,
mulheres que mudaram o mundo para sempre, e em cada uma de vocês existe o
mesmo potencial, o mesmo poder, a mesma força, a mesma capacidade que existia
naquelas mulheres, por isso vocês têm a responsabilidade de encontrar essas
mulheres dentro de vocês para mudar o mundo à sua volta.
Você é amada, dama, vencedora, serva e irresistível, nunca se esqueça disso. Somos
agraciados em viver em comunhão com vocês mulheres presbiterianas.
Que Deus continue derramando bênçãos sobre suas vidas!

RETORNO DOS CORAIS DA IGREJA CONVITE
Conheça a composição dos nossos Corais e os horários de ensaios, conforme as
informações abaixo. Você que aprecia o canto Coral e deseja louvar o Senhor com
este dom tão precioso, ingresse em um dos Corais de nossa Igreja. Participe deste
precioso Ministério para honra e a glória de Deus. Esperamos por todos vocês com
muita alegria e entusiasmo.
Coral Jovem: Reúne adolescentes e jovens. Ensaio toda segunda-feira às
20h30min, após a Reunião de Oração;
Coral Misto: Reúne homens e mulheres. Ensaio toda terça-feira às 19h50min e aos
domingos às 16h50min;
Coral Feminino: Ensaio toda quarta-feira às 19h45min, antecedido por Reunião de
Oração às 19h30min;
Coral Masculino: Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico;
Coral Infantojuvenil: Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos domingos
às 17h20min.
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ORAÇÕES POR BRUMADINHO
“Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração"
(Carta do Apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 13)
Amados irmãos, em visita à cidade de Brumadinho na semana passada,
asseguramos aos irmãos da IP daquela cidade que estaríamos intercedendo pelos
amados que sofrem com a tragédia que se abateu sobre aquela comunidade.
Os dias presentes e vindouros assombram a cidade de Brumadinho. Luto,
desaparecidos, sofrimentos, incertezas, desempregos, enfim, são muitos os
dilemas. Sete pessoas desaparecidas têm vínculo com a IPB de Brumadinho.
O Rev. Walas, Pastor da IP de Brumadinho, disse ao nosso Pastor Rev. Edson que
infelizmente a cidade virou, para muitos, turismo de tragédia. O pedido do Pastor é
que nesse momento não incentivemos visitas e doações de quaisquer espécies,
pois, no momento oportuno, ele nos comunicará das necessidades daqueles irmãos
e daquela comunidade e então nos mobilizaremos para ajudar da melhor forma.
Transcrevemos literalmente o seu pedido por hora: “O mais importante: orem por
mim, orem pela IPB de Brumadinho, orem pelos demais irmãos da cidade, não se
esqueçam de nós”.
Portanto, conclamamos a nossa Igreja a orar buscando do Pai Eterno misericórdia
em favor daquela cidade.

CURSO DE NOIVOS
1º SEMESTRE - 2019
Data: 22 e 23/03
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 22/03 – 19h30min às 21h30min
Sábado, 23/03 – 9h às 12h, 13h às 15h

CEIA DO SENHOR
Neste domingo, por ocasião dos Cultos Matutino e
Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor,
para participarmos deste banquete espiritual.
Preparemo-nos, pois, para este singular momento.
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ANIVERSARIANTES
10/02
Helen Lobenwein Freitas
Mery Haibara
Raquel Lopes Assis do Carmo
Thais Helena do N. N. Lima
11/02
Ana Liz Garretto Milagres
José do Carmo Veiga de Oliveira
Lincoln Sarmento Klein
Marcelo Reginaldo Campolina
12/02
Andréa M. de Oliveira Mafra
Eraldo César do Carmo
Estela Grossi Pena
Maria José de Almeida Melo
Marize Vieira Alves Santos
Patricia Duarte Lobenwein Freitas
Rosa Sandra Silva Ziller
13/02
Daniel Aguiar de Ávila
Eduardo B. Lourenço Cunha
Fabrício L. Ciribelli Casteluber
Fauzer de Oliveira Barbosa
Isliê Bastos de Carvalho
Larissa Soares de Oliveira dos Reis
Lorena Soares de Oliveira Rocha
14/02
David Gomes Oliveira Saquete
Paulo Ricardo Figueiredo Boy
Valter José Lopes
15/02
Elthon Duarte Séllos
Matheus Ferro Cali
Nicole Lobenwein Freitas
Sophia Vitória dos R. P. Monteiro
Theodoria Horstt Bacelar
16/02
Bárbara Caldeira de Carvalho
Emanuella Corrêa
Jacqueline Rodrigues Araújo
Leila Maria Rodrigues Simões
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