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MENSAGEM PASTORAL
2º DOMINGO DE MAIO – DIA DAS MÃES

Um dos marcos que contribuíram para uma
mudança radical no papel da mulher dentro da
sociedade foi o chamado movimento feminista.
Sua origem está ligada a meados do século 18,
impulsionado principalmente pelo lema da
Revolução Francesa, no qual os conceitos de
liberdade, igualdade e fraternidade eram
defendidos. A partir desta data, o mundo
experimentaria uma verdadeira revolução em
sua maneira de enxergar o papel do homem e
da mulher dentro da sociedade e por
conseqüência, dentro da família.
Muitos foram os benefícios alcançados por
essa luta, como por exemplo: direito a voto e
valorização da mulher. Mas como nem sempre
essas mudanças são equilibradas, outro
problema ganhou força: a inversão de papéis.
Um exemplo é o pensamento que reina na
sociedade de que a mulher somente se
realizará com uma carreira profissional,
repudiando assim, as mulheres que se
dedicam pessoalmente à administração do lar
e à criação dos filhos como retrógradas.
Um grave erro desencadeado pelo feminismo é
o de considerar homens e mulheres iguais
quanto a papéis a desempenhar. São iguais
sim, em essência e valor diante de Deus,
ambos criados à imagem e semelhança do
criador, herdeiros da mesma graça de vida,
1 Pe 3.7, porém, com papéis distintos a
desempenhar dentro do lar. Mas, e a mulher
crente? Quais são as características da mulher
que teme ao Senhor?
A Mulher que teme a Deus é uma auxiliadora
idônea: Gn 2.18. O que significa ser uma
auxiliadora? A palavra auxiliadora implica na
inadequação do homem e não na inferioridade
da mulher. O papel de auxiliadora não diminui a
mulher, pelo contrário, exprime a ideia de
complementaridade ao homem. O que falta a
ele, ela supre, pois, afinal, ambos compartilham
da imagem de Deus.
A imagem passada pelo mundo de que ser
auxiliadora rebaixa a mulher, tornando-a
inferior é pseuda e perniciosa, não condiz com
a Palavra de Deus. Vejamos a seguinte
argumentação:
a) Não havia pecado quando a mulher foi
formada por Deus e colocada como
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auxiliadora: Portanto, o termo "auxiliadora" é
desprovido de qualquer imagem ou conotação
negativa. Deus apenas manifesta outro aspecto
da sua imagem e semelhança;
b) Deus é chamado de auxílio em muitas
passagens das Escrituras: Somente no livro
dos salmos podemos listar inúmeros exemplos:
Sl 27.9; 30.10; 42.5,11; 43.5; 63.7; 94.17;
108.12; 146.5.
Querer defender a ideia de que ser auxiliadora é
ser inferior é querer diminuir o próprio Deus,
simplesmente inadmissível. O Espírito Santo é
o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Quando
Deus disse que faria uma auxiliadora para Adão
ele estava dizendo: "Adão, eu darei a você
alguém que espelha outro aspecto da minha
imagem. Eu darei a você alguém que ficará ao
seu lado, não alguém que seja melhor ou
inferior a você, mas sim, igual a você, que irá
representar-me de uma forma única, ou seja,
ser o seu auxílio".Isto deixa claro que o homem
não somente necessita de auxílio, mas também
de alguém que represente Deus ao seu lado. A
mulher que teme a Deus é para o homem
alguém que representa a bondade do SENHOR
ao seu lado. Por isso, o sábio afirma nos
provérbios: "O que acha uma esposa acha o
bem e alcançou a benevolência do SENHOR",
Pv 18.22.
A Mulher que teme a Deus tem a consciência
de que é uma privilegiada por ser mãe: Quem
erroneamente tenta diminuir o valor da mulher
por ser auxiliadora, se esquece de que a ela foi
dado o privilégio de ser a portadora da vida. A
mulher representa o aspecto do ser de Deus
como Criador. Gn 3.20, a Escritura nos diz que
Adão deu a mulher o nome de Eva, porque ela
seria a mãe de toda a humanidade. A mulher
que é mãe reflete em seu ser, algo do poder
criativo de Deus, porque somente Deus pode
dar a vida, e a mãe possui um reflexo desse
poder. A mãe não é criadora da vida, mas ela é o
instrumento usado por Deus para trazer vida ao
mundo. Que alta HONRA!
Quando a sociedade procura inverter os papéis
do homem e da mulher, procura roubar as
peculiaridades que Deus deu ao homem e à
mulher em seus papéis respectivos. Muitas
mulheres influenciadas por conceitos errôneos
de uma sociedade sem Deus, apagam a beleza

e a importância da maternidade, já que
gravidez e filhos pequenos são considerados
como empecilhos para o sucesso profissional.
Muitas meninas são educadas para se
tornarem profissionais de sucesso, porém, o
preparo para ser mãe, para administrar o lar
acaba ficando em segundo plano, como se
essa atividade fosse desprezível e só houvesse
valor na busca por uma carreira que não seja a
doméstica. Mas a mulher crente sabe pela
Palavra que é uma privilegiada e que deve ser
preservada através de sua missão de ser mãe,
1 Tm 2.15.
A Mulher que teme a Deus se preocupa com
sua Conduta: 1 Pe 3.1-6. Em sua primeira
carta o apóstolo Pedro incentiva os crentes
perseguidos, acusados de malfeitores,
difamadores 1.1-2; 2.12, 3.16; 4.12-13, a
viverem de forma santa e piedosamente por
amor ao Senhor Jesus. No cap. 3.1-7 o
apóstolo se destina às instruções quanto à vida
dos casados. Dos versos 1 a 6, Pedro fala da
conduta das mulheres cristãs.
a) Conduta de Sujeição, v.1,2: A conduta de
sujeição aponta não somente para um contexto
de um lar que tem um marido cristão, mas sim,
de um marido incrédulo. Era muito comum
naquela época, como ainda hoje, a mulher se
converter e o marido não. A vida exemplar
mostrando sujeição irá influenciar positivamente seus maridos a fim de ganhá-los para
Cristo. A mulher que teme a Deus valoriza e
procura desenvolver um caráter evangelizador.
b) Conduta honesta e respeitosa: Pedro fala
mais às mulheres, v. 1-6, pois, no contexto de
perseguição da carta, as mulheres sofriam
mais, principalmente por serem, várias delas,
esposas de maridos não convertidos. A
conduta honesta e respeitosa é a melhor forma
de comunicar o evangelho dentro do lar. Isto
não significa ficar sempre em silêncio quanto
ao evangelho, 3.15, mas sim, recomendar o
evangelho pelo procedimento.
c) Conduta de exibir a beleza interior, v.3-6:
Pedro, traz um conceito cristão de beleza
feminina. Em todas as épocas, lugares e
culturas, as mulheres são conhecidas pelo
poder que têm de atrair e encantar os homens
através da beleza. Por isso, sempre procuram
intensificar sua beleza com recursos diversos.
Alguns destes recursos são citados por Pedro:
Frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato
de vestuário, etc. Pedro não diz que tais coisas
sejam erradas, nem que é pecado fazer uso
delas. O tratamento do apóstolo não é legalista
como algumas denominações erroneamente

fazem, mas sim, realça que a beleza feminina é
espiritual e interior. Isto é, beleza de caráter e
não apenas corporal. A maior beleza que existe
é a beleza espiritual. Pedro confirma tais
palavras com exemplos do AT. A mulher cristã é
desafiada por este texto a se esforçar para que
não se deixe levar pelo espírito mundano de
preocupações apenas com o exterior, mas sim,
de desenvolver a verdadeira beleza espiritual
que é de grande valor diante de Deus.
Concluo dizendo que ser auxiliadora é refletir
Deus que é o nosso auxílio. Ser mãe é receber
a mais alta honra, é refletir Deus em seu poder
criativo. É ser literalmente uma privilegiada. É
ter uma conduta de sujeição, honesta e
respeitosa, é exibir a verdadeira beleza interior.
A verdadeira beleza da mulher está no coração
temente a Deus, no coração que respeita a
Deus, que adora a Deus, não se perde, em
meio a rugas, cãs ou celulites. Ao contrário,
torna-se mais e mais exuberante com o passar
dos anos!
Se você quer ser realmente bela, você que é
mulher e mãe, então, tema a Deus, obedeça ao
SENHOR, busque-o em todos os momentos,
passe tempo com Ele, no anelo por Deus seja
como a corça que suspira pelas correntes das
águas, Sl 42.1. A mulher se mostra digna de
honra levando a sério o seu título de mãe.
Lemos em Pv 31.27-28, algo sobre a mulher
virtuosa: "Ela não tem preguiça e está sempre
cuidando da sua família". "Os seus filhos a
respeitam e falam bem dela, e o seu marido a
elogia". Infelizmente, há muitas mulheres que
se dizem "modernas" que não consideram o ser
dona de casa como algo honroso.
Nossa cultura, e infelizmente muitos maridos,
não reconhecem o importante trabalho que faz
a mulher ao cuidar da casa e da criação dos
filhos. Entretanto, homens de Deus, sabem que
este é o trabalho mais precioso que vocês
mulheres podem fazer! Se for necessário ou
desejável que a mulher trabalhe fora de casa,
Deus não a proíbe. É nobre apoiar o marido no
sustento da família, porém, não se esqueça de
que seu trabalho mais importante, primário, é
cuidar dos filhos que Deus lhe tem confiado;
exercer o papel de uma verdadeira auxiliadora;
instruir as mais jovens, serem honestas; boas
donas de casa; sujeitas aos maridos é
contribuir para que a palavra de Deus não seja
difamada, Tt 2.3-5.
Sejam auxiliadoras idôneas no sentido
afetivo: A esta mulher o marido se entrega com
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amor e inteireza de coração.
No sentido social: Contribua no sentido de
conservar a imagem do seu marido como um
homem de bem diante da igreja e da sociedade.
Dignifique seu marido.
No sentido profissional: Dê apoio na hora da
dificuldade. Ajude-o a superar as crises
eventuais.
No sentido espiritual: anime seu marido na

caminhada cristã. Seja de fato e verdade:
"Uma Mulher Virtuosa".
Parabenizamos as mães por seu dia e
desejamos que cada uma delas continue
desempenhando seu papel de mãe com
sinceridade de coração, para que seus filhos
mais tarde possam lembrar da fé sem
fingimento que habitou vossos corações e que
seja essa fé a de seus filhos e netos, 2 Tm 1.5.
Rev. Edson Costa

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR
por nós; por isso, estamos alegres."
Salmo 126.3
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 16/05 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller.
Relatora: Valéria.
Lembramos de nossas visitas dos
departamentos.
Homenagens as Mães:
Quando olho para trás e vejo que o tempo
passou,
Agradeço a Deus a mãe que me presenteou.
Com ela, momentos de luta, peleja e
sofridão,
Fizeram de mim um verdadeiro cristão.
Vejo as mãos de Deus nos momentos
sombrios,
Momentos de calor e frio,
Ajudando uma pobre mãe a cuidar de seu
filho,
Sem fazer qualquer distinção.
Olho para trás e vejo a caminhada longa
percorrida,
Me fazendo lembrar dos pratos quase
vazios,
No momento do almoço e jantar,
Só não lembro de lágrimas derramadas,
desesperadas…
Mãe de fé, mãe de luta, mãe coragem,
É o exemplo que tenho de minha mãe,
Vencendo barreiras e ultrapassando limites
Acreditem! Essa é minha mãe!
Sei o quanto é difícil educar,
Tendo ainda que cuidar do lar.
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Responsabilidade de mulher, todos sabem
como é…
Aprendi uma grande lição,
Desta mãe de grande coração.
A vida tem suas dificuldades, mas quando
se é mãe,
A força brota como uma nascente,
Pelo filho que Deus deu como presente.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco
Cassete, Marcos Egg.
Segunda-feira: Éder Mello.
Quinta-feira: Fernando Boson.
Sexta-feira: Hildemar Neto.
Sábado: João Marcus, José Carlos.
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 B – Serra
Tel.: 3227.3273

Próximo domingo
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro Francisco
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Equipe 2:
Ismaília de Moura Nunes
Av. Carandaí, 353/1201 – Funcionários
Tel.: 3282.7173

CORAL NA SANTA CASA
"Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo"
O Coral da Igreja encontra-se em festa! Comemoramos neste ano 100 anos de existência, pela
graça de Deus!
Como parte das atividades do centenário, preparamos um culto especial para a nossa visita ao
Hospital da Santa Casa no próximo domingo, dia 21/05/2017.
Realizaremos um culto cantado, com a participação do Pb Hildemar, sua esposa Marise e filho
Paulo. Juntos, cantaremos, ouvintes e enfermos, acompanhados por piano, violão e flauta.
Contamos com a presença de todos os coristas e com a colaboração dos irmãos da UPH, para
nos auxiliarem na organização do espaço e convite nas enfermarias.
Alegremo-nos por tão grande privilégio! Deus seja louvado e engrandecido na tarde do próximo
Domingo!
Foi para isto que o Coral, em 1917, passou a existir.

AGRADECIMENTO

CULTO DOUTRINÁRIO

Amados Irmãos,
Agradecemos aos amados pastores e irmãos
da Primeira Igreja pelas orações em favor do
meu irmão Daniel Silvio durante a sua
enfermidade.

Nas quintas-feiras deste mês de Maio, em
nosso encontro marcado com Deus no meio
da semana, o nosso Culto Doutrinário, temos
estudado sobre a Lei de Deus para a vida do
cristão. Venha desfrutar de um momento na
presença de Deus. É tempo apropriado para
apresentarmos a nossa vida e petições diante
do Senhor e buscarmos a sua graça e
instrução na sua Santa Palavra. Focando no
estudo informal e dinâmico da Palavra de
Deus, você tem a oportunidade de juntamente
com os demais presentes crescermos na
compreensão do lugar da Lei divina para a
verdadeira espiritualidade cristã. Venha
conferir. Aguardamos você!

A vontade de Deus foi cumprida e Ele o levou
para Si. Sabemos como é bom pertencer à
família da fé, onde podemos ser sustentados
pelo amor, carinho e orações nos momentos
difíceis de nossas vidas.
Muito obrigada.
Leila Simões e Familiares
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HOMENAGEM DA ESCOLA DOMINICAL
AO DIA DAS MÃES.
Hoje é o dia das mães e nós, da Escola
Dominical, queremos homenagear essas
mestras do bem. Queremos falar do seu papel
e do seu valor como educadoras, como rainha
do lar, como a guarda das fontes, destacando
o a vida de uma mãe exemplar: Eunice, uma
mãe que educou o filho pelo exemplo e pelo
ensino.
Eunice era mãe de Timóteo e filha de Lóide.
Nela habitava uma fé sem fingimento. Essa
mesma fé, ela transmitiu para seu filho.
Eunice era uma mulher comprometida com a
Palavra de Deus. Ela ensinou a Timóteo as
sagradas letras desde a sua infância.
Essas sagradas letras tornaram Timóteo sábio
para a salvação. Mais tarde, Timóteo tornouse discípulo do apóstolo Paulo e tornou-se um
dos maiores pastores da igreja cristã, aquele
que haveria de dar continuidade ao ministério
do grande apóstolo dos gentios.
Você mãe, é desafiada a andar com Deus, a
ensinar os seus filhos a Palavra de Deus e a
prepará-los para serem vasos de honra nas
mãos de Deus.

GRATIDÃO
Amados irmãos! É com
muita alegria que compartilho com vocês o "reconhecimento" do meu título de
doutorado obtido no
exterior, pela Universidade
Federal de Campina
Grande, no dia 2 de maio
do corrente ano.
Em 2007, tornei-me mestre em Direito no
Brasil e, naquele ano, ingressei no doutorado
em Ciências Jurídicas e Sociais na Argentina.
Em 5 de dezembro de 2014, defendi e fui
aprovada com a tese de doutorado "Movilidad
urbana y calidad de vida en el estado
democrático de derecho".
Agradeço ao Senhor pela Sua infinita graça,
bondade e misericórdia sobre a minha vida e
por mais essa importante vitória!
Louvo ao Senhor por cada vida que intercedeu
e intercede por mim! Louvo ao Senhor porque
seus planos são de vida em abundância e pela
Sua infinita fidelidade! "Grandes coisas fez o
Senhor por nós, por isso estamos alegres" Sl
126:3. Fraterno abraço, Liciane Faria Traverso
Gonçalves

Fonte bibliográfica: Rev. Hernandes Dias
Lopes
DISQUE PAZ - "PROJETO VIDA
ABUNDANTE"

SEXTA-JOVEM
Todas as sextas-feiras, pontualmente das 20h
às 21h30min, temos um encontro dos jovens e
adolescentes da nossa Igreja para a adoração
ao Senhor e o estudo da sua santa Palavra, de
tal maneira que cresçamos na graça e no
conhecimento do Senhor.
Você que é jovem e adolescente é convidado a
estar conosco em um tempo dinâmico e
frutífero em busca da graça de Deus junto com
outros da mesma idade sua.
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Tema Geral: Depressão.
Nossa primeira palestra aconteceu no último
dia 05/05 e foi uma grande bênção.
Aproximadamente 60 pessoas estiveram
presentes e foram abençoadas pela palestra
ministrada pelo Rev. Eduardo Santos – pastor
colaborador do Disque Paz.
Estendemos o convite para a segunda
palestra agendada para o dia 02/06 às
19h30min sobre o tema: "Uma Visão bíblica
sobre a depressão – Dando esperança aos
deprimidos".
A terceira palestra acontecerá no dia 09/06
sobre o tema: "Estabelecendo princípios
práticos para lidar com a depressão".
Coloque em sua agenda e 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 – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

14/05
Cassiano Nunes Barbosa
Eugênia Maria Laguardia
Giuseppe Terenzi de Oliveira Santos

16/05
Anita Soares Borja
Eder Pereira Freitas

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
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!

Maria Aparecida Gomes de Melo
Paulo Felipe dos Santos Pessôa

17/05
Eduarda Gondini Bomfá
Rosa Nancy Antezana

18/05
Josefa Teixeira Lizardo
Lívia Soares de Oliveira
Moysés Fonseca Monteiro Alves
Neusa Messias Soares

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

19/05
Adriana Duarte Coelho
Elias Ferreira e Silva

Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min
Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min
Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).
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Fillipe Silva Martins
Lucas Assis Lopes do Carmo
Pedro Fonseca dos Reis

20/05
Célia Ribeiro
Helena Púglia Freire
Manuela Estrela Baggio

