1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 16 DE ABRIL DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
CRISTO NOSSO CORDEIRO PASCAL

A Páscoa é uma festa judaica que celebra a
saída do povo de Deus do cativeiro do Egito. O
significado deste nome hebraico é "pessach",
"passar por cima", uma referência ao episódio
da décima praga que Deus mandou sobre o
Egito, quando o anjo da morte "passou por
cima" das casas dos judeus no Egito e não
entrou em nenhuma delas para matar os
primogênitos.
Seguindo orientação do SENHOR, para que o
anjo da morte poupasse suas casas,
sacrificaram um cordeiro, por ordem de Moisés,
e espargiram o seu sangue nos umbrais e
soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da
morte "passou, pulou" aquela casa marcada.
Naquela mesma noite os judeus saíram livres
do Egito após mais de 400 anos de cativeiro e
escravidão. (Êx 12.40)
O objetivo da instituição da festa da Páscoa
para os judeus foi exatamente servir como um
memorial da saída do Egito. Nesta festa, que se
tornou a mais importante festa anual dos
judeus, sacrificava-se um cordeiro que era
comido às presas, com ervas amargas e pães
sem fermento.
Qual a relação entre a festa da Páscoa e a
morte de Jesus? Jesus foi traído, preso e morto
durante a celebração de uma festa da Páscoa
em Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no
domingo, após o sábado Pascal. O apóstolo
Paulo nos ensina que a morte do cordeiro no
Antigo Testamento apontava para o sacrifício
perfeito de Cristo, nosso cordeiro pascal, 1 Co
5.7-8. Nossa Páscoa, portanto, é Cristo.
Nossa Páscoa é diferente da Páscoa dos
judeus. Naquela quinta-feira à noite, antes de
ser traído, enquanto Jesus, como todos os
demais judeus, comia o cordeiro pascal com
seus discípulos em Jerusalém, ele determinou
que os discípulos passassem a comer, não
mais a páscoa, mas a comer pão e tomar vinho
em memória dele.
Estes elementos, simbolizavam seu corpo e
seu sangue que seriam dados pelos nossos
pecados. Uma referência antecipada da sua
morte na cruz. Naquela quinta-feira, Jesus
celebrou a última Páscoa e a primeira Santa
Ceia. É por isso que não celebramos a Páscoa
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judaica, mas sim, a Ceia que substitui a Páscoa,
assim como o batismo substitui a circuncisão.
A Santa Ceia, aponta para o sacrifício de Jesus
na cruz, dando-nos a salvação. Jesus é o nosso
cordeiro pascal, o cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo, assim como afirmou João
Batista em Jo 1.29. Temos o costume de
celebrar a Ceia, não somente uma vez ao ano,
mas todo mês, durante o ano todo.
Devemos zelar para que nossos filhos não
sejam levados pela secularização de datas
como a Páscoa. Coelhos, ovos e outros
apetrechos populares foram acrescentados ao
evento da Páscoa pela crendice e superstição
popular. Nada têm a ver com o significado da
Páscoa judaica e muito menos com a Ceia do
Senhor, celebrada por nós, os cristãos.
Qual deve ser a nossa atitude como cristãos na
Páscoa? Muitos preferem rejeitar
completamente, por causa dos erros,
equívocos, superstições e mercantilismo.
Outros, aceitam normalmente os apetrechos
como parte da cultura.
Cremos que devemos aproveitar a ocasião
para explicar, pregar e anunciar que a Páscoa é
uma festa judaica que celebra o resgate do
povo de Deus do AT do Egito. Nossa Páscoa é
Cristo, ele venceu a morte ressurgindo dos
mortos, ele nos resgatou do poder do pecado,
por isso, celebramos a Ceia, pois, o próprio
Jesus fez essa substituição. No chamado
domingo de Páscoa celebramos a
Ressurreição de Cristo.
Ensinemos nossos filhos estas importantes
definições: No Antigo Testamento - Páscoa
significava a celebração da libertação da
escravidão e da morte no Egito. No Novo
Testamento - A Santa Ceia significa a
celebração da libertação da escravidão do
pecado e morte eterna.
Precisamos entender que o cordeiro pascal
tinha significação simbólica. Como todos os
sacrifícios cruentos do AT, ele ensinava ao povo
que o derramamento de sangue era necessário
para a remissão de pecados. Quando Jesus, o
Cordeiro de Deus, apareceu, o símbolo, o tipo,
devia desaparecer, Mt 26.17-19; 26-30.

Por isso, a Páscoa, festa nacional dos judeus,
foi substituída pela Ceia, banquete espiritual
universal da Igreja de Cristo, que celebra nosso
novo relacionamento com Ele.
Nossa Páscoa é Cristo! Ele é o pão da vida! Sua
ressurreição nos deu vida! O verdadeiro
significado da Páscoa está em apontar para o
livramento efetuado pela morte de Jesus na
Cruz!
Neste dia, celebremos a ressurreição de Cristo.
Ela é o penhor, a garantia de nossa
ressurreição. Ela é o alicerce da esperança do
crente diante da morte.
Nós, não somos como aqueles que não têm
esperança. Pois, cremos que Jesus morreu e
ressuscitou, e por ser Ele as primícias, nós

também ressuscitaremos, 1 Ts 4.13-14. Esta é
a nossa bendita esperança. Assim como Ele
ressuscitou, nós ressuscitaremos.
Diz João Calvino: Esta esperança anima o
crente durante o percurso, de modo que não
desanime durante a corrida, visto que repousa
no forte fundamento, a recompensa do
SENHOR. Consciente da promessa de uma
vida eterna preparada por Deus que os
aguarda no céu, um tesouro inestimável, o
crente caminha com altruísmo.
Diante dessa verdade irrefutável do evangelho,
sigamos o conselho de Paulo: "Portanto, meus
amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, não
é vão", 1 Co 15.58
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o
dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua
direita nos lugares celestiais [...]"
Efésios 1.20
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 04/04 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana Galvão

MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS
Relatório dos meses de janeiro a março de
2017
"Como, porém, invocarão aquele em quem
não creram? E como crerão naquele de quem
nada ouviram? E como ouvirão, se não há
quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados? Como está escrito: Quão formosos
são os pés dos que anunciam coisas boas!"
Rm 10.14-15

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto,
Aldemir Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto,
Marco Cassete e Marcos Egg
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: Natanias
Sexta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Sérgio Maciel e Zuelton
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.

Ao nosso Soberano Deus, nossa profunda
gratidão pelos frutos colhidos neste desafiador
e abençoado ministério.
Também nossa gratidão à tão querida Primeira
Igreja pelas orações e apoio ao nosso
ministério.
Aconselhamentos: 62
Evangelização: 48
Total de pessoas atendidas: 110
Reuniões Evangelísticas: 4
Folhetos distribuídos: 127
Disque Paz distribuídos: 212
Neusa Messias Soares
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PARA COLOCAR NA AGENDA
DISQUE PAZ

GRATIDÃO

"Projeto Vida Abundante"
Tema Geral: Depressão
Primeira Palestra: "Uma Visão geral sobre a
depressão e seus efeitos"
Dia 05/05 às 19h30min
Segunda Palestra: "Uma Visão bíblica sobre a
depressão – Dando esperança aos
deprimidos"
Dia 02/06 às 19h30min
Terceira Palestra: "Estabelecendo princípios
práticos para lidar com a depressão"
Dia 09/06 às 19h30min.
Preletor: Rev. Eduardo Santos – Pastor
Colaborador do Disque Paz.
Coloque em sua agenda e participe conosco!
Inscrições com a nossa irmã Suely no Disque
Paz.
Segunda a sexta-feira através dos telefones
3212-9232 / 3273-4201

CORAL INFANTO - JUVENIL
Cantamos hoje no Culto da Noite. Usaremos
as togas. Portanto, aqueles que ainda não
trouxeram a toga lavada, não se esqueçam!
O ensaio será às 17h30min e depois teremos
um lanche antes do culto.
Agradecemos a todos os pais o empenho em
se organizarem quanto a viagens neste
feriado. Estamos tendo o privilégio de
entoarmos nossos louvores a Deus neste
domingo tão especial, o Domingo da
Ressurreição!
Até mais tarde então,
Aninha e Equipe
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Nesse último final de semana nosso irmão
Felipe apoiado pela Aspacam, junto à sua
equipe esteve em Brasília na etapa Loterias
Caixa pelo Comitê Paralímpico Brasileiro na
fase regional centro leste.
Felipe conseguiu 7 medalhas de ouro, Marina
conseguiu 2 medalhas de ouro e 3 medalhas
de prata, Fernanda 3 medalhas de ouro e 2
medalhas de prata e Talisson 2 medalhas de
ouro.
Com esse resultado a equipe apoiada pela
Aspacam ganhou o troféu de melhor equipe de
deficientes visuais. À Deus toda honra e toda
glória.
Felipe louva a Deus e roga ao SENHOR que
continue a abençoar a cada um dos irmãos
que sempre apoiou com orações ou ajuda
financeira.
Avisa que no próximo dia 21 de abril ele estará
em mais um campeonato internacional em
São Paulo e conta com as orações e apoio dos
irmãos.
"Pois o Senhor por causa do seu grande nome,
não desamparará o seu povo, porque aprouve
ao Senhor fazer-vos o seu povo." 1 Sm 12.22.
Agradecido,
Felipe

NOTA DE FALECIMENTO

NOTA DE GRATIDÃO

"[...] o SENHOR o deu e o SENHOR o tomou;
bendito seja o nome do SENHOR!" Jó 1.21

Aos amados irmãos da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
"Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, quando oramos por
vós, desde que ouvimos da vossa fé em
Cristo JESUS e do amor que tendes para
com todos os santos;..." Cl.1.3,4.

O Senhor chamou à sua presença na manhã
do último dia 07/04, sexta-feira, nossa
querida irmã Odete Vieira Alves, aos 102
anos de idade. Mulher virtuosa de
testemunho muito eloquente, que
evidenciava um amor muito grande pelas
Sagradas Escrituras.
O SENHOR em sua bondade e misericórdia
permitiu D. Odete ler as Escrituras até aos
100 anos, bênçãos do Eterno. Deixará
saudades em nosso meio. Porém, o
SENHOR foi louvado tanto em sua vida
quanto em sua morte.
Seu corpo foi velado em nossa Primeira
Igreja que recebeu um grande número de
irmãos e amigos que passaram aqui para
demonstrar todo carinho, amor e respeito
para com a família de D. Odete.
O culto fúnebre aconteceu na manhã do
sábado, 08/04, às 9h. Proclamaram a
mensagem o Rev. Alceu Davi Cunha, genro
de D. Odete, nosso pastor Rev. Edson,
usando ainda da palavra o Pb. Rubem,
presbítero emérito de nossa Igreja, filho de D.
Odete. O sepultamento aconteceu no
cemitério Parque da Colina.
À querida família de D. Odete, expressamos
nossos sinceros sentimentos, rogando ao
Doador e Mantenedor da vida o consolo
eterno.

A família Vieira Alves, externa aos irmãos do
passado e presente, da Primeira Igreja, sua
gratidão, pela demonstração de amor Cristão
e simpatia demonstrados à mãe, sogra, vó e
bisa Odete Vieira Alves, desde sua chegada
a essa comunidade cristã, em 1970. Em
tempos mais recentes, aos irmãos, membros
e dirigentes da Classe itinerante que a
assistiram com visitas e cultos oferecidos ao
nosso SENHOR e a comunhão levados à sua
residência, desde quando não mais pôde
estar no templo, na Assembléia dos Santos.
Agora, por ocasião do seu falecimento e
funeral, experimentamos de forma ainda
mais calorosa, o carinho fraterno de todos, da
junta diaconal, dos nossos irmãos: Valério,
José Ventura e Elias que se dispuseram
desde a primeira hora, sem quaisquer
restrições, e em especial, a destra de amor,
consideração e respeito, estendida pelos
nossos amados Pastores: Edson, Raimundo
e Rogério.
Que o SENHOR da Igreja, contemple a
todos, nossos queridos e amados irmãos,
com transbordantes bênçãos, é nossa
oração, por vós, em Nome de nosso
SENHOR JESUS. Amém!

CULTO DA RESSURREIÇÃO – 6H
Ele não está aqui; mas ressuscitou, como havia dito, tragada foi a morte pela vitória.
Neste domingo estaremos vivendo um dos momentos mais especiais de nossa agenda litúrgica
anual. Celebraremos a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo da Ressurreição
fala-nos a respeito de como Deus o Pai aceitou o sacrifício de Cristo como pagamento completo pela
culpa do pecado de todos os eleitos. Na ressurreição de Cristo está o penhor de nossa ressurreição.
Tome nota de nossa agenda especial matutina.
6h - Culto da Ressurreição com Santa Ceia
7h30min - confraternização da igreja – café comunitário
9h – Escola Dominical em conjunto
Atenção: Não teremos o culto das 10h20min.
19h – Culto vespertino normalmente
5

SÍMBOLO ARTE & FÉ
A Igreja do Senhor, desde os tempos apostólicos, identificou-se por meio de símbolos que apontam
para um rico conteúdo teológico. Era uma poderosa forma que a Igreja revelava suas convicções e
ao mesmo tempo velava-se em tempos de perseguição. Alguns destes símbolos fazem parte do
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. Neste espaço, apresentaremos estes símbolos e a
verdade relacionada para a qual, eles apontam.
QUATRO EVANGELHOS
As verdades que transformaram nosso coração foram a nós
ensinadas nas páginas dos Evangelhos. Os quatro Evangelhos, que
nos contam as boas novas da salvação em Jesus Cristo, foram
escritos para que pudéssemos crer e crendo tivéssemos vida em Seu
Nome.
No centro das "boas novas" está a Cruz e em cada um
particularmente. Evangelho sem Cruz é evangelho sem redenção.
Mas, ainda que preguemos a Cristo e "este crucificado", sabemos que
Ele venceu o diabo, triunfando sobre ele na cruz e ressuscitando ao
terceiro dia. Ele é o primeiro de entre os mortos e nós, por fim, o
acompanharemos.
VEM AÍ O 43º ENCONTRO DA FAMÍLIA
NO ACAMPAMENTO EBENÉZER!

PRIORIZE A ORAÇÃO EM SUA VIDA
PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO

Charles H. Spurgeon dizia que o melhor
remédio para a ansiedade é a oração. Por
isso, não deixemos de usufruir desse meio
tão precioso deixado por Deus para
dialogarmos com Ele, lançando sobre o
SENHOR toda a nossa ansiedade, certos de
que Ele tem cuidado e cuidará de nós. 1 Pe
5.7.

43 ANOS DE BÊNÇÃOS, 1974 – 2017
«Oh! Como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos!" Sl 133.1
• 1º de maio é o seu dia!
• Louvor e Adoração
• Toda a família da fé reunida!
• Recreação / Esporte / Hora de lazer e
comunhão!
• Salgados, doces e frutas para você....
• Churrasco irresistível...
Já estamos recebendo as inscrições para a
lista do ônibus. Dê o seu nome completo
com RG para os diáconos à porta da Igreja.
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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".
Na sua agenda semanal, diária, não pode
faltar horário para a oração. Nossa Igreja
oferece a você momentos com Deus em
oração.
Segunda-feira, às 19h30min – Terça-feira, às
8h30min e às 14h30min, conduzidas pela
SAF. Quarta-feira 8h.
"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

CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA 19H30MIN
Um encontro com Deus e a sua Palavra no meio da semana! Sim, é assim que você é convidado
para participar dos Cultos Doutrinários da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Todas as
quintas-feiras, sempre das 19h30min às 20h30min.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!

(((

(((

Utilize os minutos que antecedem a Escola Dominical
e os cultos para se preparar em oração, para então, no
momento destas atividades espirituais, dedicar-se a
Deus tendo já se preparado antecipadamente de
maneira conveniente.
Lembrem-se: Pontualidade também é serviço a Deus!
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para
ser 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

ANIVERSARIANTES
16/04
Léa Fadini Magalhães
Rebeca de Souza Borges

17/04
Ana Clara Silva de Castro
Lucilia Abreu Cabral e Silva

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Mariana de Carvalho Costa
Wesley Siqueira de Castro

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.

18/04
Arthur Fróes Pitta Maciel
Edmée Franco Vieira Ferreira
Simone de Andrade Piuzana

19/04
Agende-se e venha participar conosco!

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
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

Dafne Júlia Oliveira Barreto

20/04
Kleber de Lima Câmara
Roberto Maciel Duarte
Sonia Ayres Motta Moreira

21/04
Amélia Spinola de Andrade
Flávia Roscoe Portugal França

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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João Batista Cardoso
Marcia Santos de Castro
Vicente de Paula Júnior
Wellington Borges Leite

