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MENSAGEM PASTORAL
MAIO – MÊS DA FAMÍLIA – UNIÃO QUE PROMOVE O REINO DE DEUS

14 Não vos ponhais em jugo desigual com os
incrédulos; porquanto que sociedade pode
haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou que
comunhão, da luz com as trevas? 15 Que
harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou que
união, do crente com o incrédulo? 16 Que
ligação há entre o santuário de Deus e os
ídolos? Porque nós somos santuário do Deus
vivente, como ele próprio disse: Habitarei e
andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles
serão o meu povo. 2 Co 6.14-16
Encerramos nossas pastorais no mês do Lar
com uma reflexão sobre o casamento que
promove a glória e o reino de Deus. O
casamento não visa apenas a realização
pessoal de cada cônjuge, e com isso, o alcance
da felicidade ou alegria.
O casamento, conforme a perspectiva bíblica
visa um propósito muito maior: promover o
Reino de Deus. Normalmente o texto de 2 Co
6.14-16 é exposto e sempre ressaltado como
advertência contra o namoro, ou aliança com
não crentes em algum tipo de negócio ou
sociedade.
A ênfase recai sobre o jugo “desigual”. Embora
isto seja verdade, devemos olhar para o texto
por uma ótica oposta, positiva. Entrando “pela
porta dos fundos”, vamos descobrir o ideal para
um casamento, como sendo um “JUGO
IGUAL”.
Por que jugo igual? Porque o propósito do
casamento, diz o pastor David Merkh, é um
serviço mútuo do casal no campo do agricultor
celestial! A figura do jugo é uma figura agrícola.
“Jugo” ou “canga” é um artefato que o
fazendeiro usa para unir, jungir bois ou cavalos
para puxarem o arado.
O jugo é usado sempre para unir dois animais
da mesma espécie e de mesmo tamanho. Caso
contrário, não haverá êxito no trabalho de arar o
campo. Sendo assim, a ideia de “aliança” ou
“acordo” está implícita, no termo, “jugo”.
Foi assim que o profeta Amós, em outro
contexto, perguntou: “Andarão dois juntos, se
não houver entre eles acordo? (3.3)”. Com esta
pergunta, Amós nos leva a refletir que um
casamento é também uma sociedade, ou seja,
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os cônjuges são “parceiros” ou “sócios”. Nesta
sociedade os cônjuges estão em “comunhão” e
“harmonia”, isto é, estão em união comum e
firmaram um pacto mútuo de juntar forças para
alcançar um fim. Do ponto de vista bíblico, o fim
que um casal deve alcançar é a promoção do
Reino de Deus.
Ao longo da História da Igreja, Deus continua
usando a família para influenciar e transformar
o mundo, promovendo seu Reino. Infelizmente,
hoje, está na moda resgatar o relacionamento
conjugal como um “fim em si mesmo”.
Deus quer que o casal “curta” seu
relacionamento, que sejam grandes amigos,
que experimentem a máxima intimidade, que
cultivem seu relacionamento a dois e que
priorizem esse relacionamento. Porém, mais do
que tudo isso, o casamento precisa promover o
Reino do Senhor.
Como sempre, a igreja é a providência de Deus
para qualquer casal se envolver de maneira
prática na promoção do Reino. Existem nela,
muitas oportunidades para um casal trabalhar
como família. Um casamento feliz e duradouro
não é uma questão de sorte. O casamento foi
projetado por Deus para “funcionar” de forma
“perfeita”, desde que o casal siga as suas
instruções. Fazendo isso, o casal promoverá o
Reino de Deus.
Quando os cônjuges compreendem que o
auxílio mútuo deve ser resgatado, que a
amizade matrimonial deve ser preservada e
que o casamento também é um acordo
ministerial que precisa ser relembrado, com
certeza o casamento trará realização tanto para
eles como para o Reino de Deus. Lembremos
sempre: Casamento bíblico é parceria conjugal
a bem do Reino de Deus.
Se a minha vida individual precisa ser vivida
para a glória de Deus, logo, meu casamento
também precisa ter o mesmo objetivo. Será que
nossos lares têm promovido o Reino de Deus?
Que as nossas famílias sejam fortalecidas e
que o nome do SENHOR seja engrandecido em
nossos lares. A Ele a glória pelos séculos dos
séculos, amém!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Rev. David Merkh

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria
Homenagem ao Jovem Presbiteriano
"Sobre tudo o que o que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as
fontes de vida."
Provérbios 4.23
Reunião Executiva:
Início na reunião de oração. Contamos com a
presença de todas as relatoras e diretoria
para tratarmos de assuntos de nosso
interesse.
O que é SAF para você?

ACAMPAMENTO DE CASAIS
16 A 18 DE NOVEMBRO 2018
ÚLTIMAS VAGAS!
A liderança do Ministério de Casais bloqueou
junto ao Maquiné Park Hotel, em
Caetanópolis, a 95 km de Belo Horizonte, 50
apartamentos para realizar o Acampamento
de Casais de 2018, no período de 16 a 18 de
novembro, podendo dar entrada no hotel no
dia 15 de novembro.
O Hotel oferece uma excelente estrutura de
acomodação e lazer para os seus hóspedes,
contando também com salão de convenções e
reuniões.
Confira no site:
http://www.maquineparkhotel.com.br.
As inscrições estão sendo recebidas através
do e-mail do Pb. Erdman:
erdmanfc@gmail.com, permitindo-se o
pagamento à vista ou parcelado.
Aproveite a oportunidade. Ore pelo nosso
encontro. Invista em seu relacionamento
conjugal e familiar.

PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO

SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus.
Se você ainda não participa, não desperdice
essa oportunidade.
Esperamos por você.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel, João,
Natanias, José Maria, Thiago Bryan, Valter
Lopes
Segunda-feira:Cláudio Murilo
Quinta-feira: Hildemar Neto
Sexta-feira: Paulo Falcão
Sábado: Paulo Cassete, Paulo Gibram

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
Na sua agenda semanal não pode faltar
horário para a oração. Nossa Igreja oferece a
você momentos com Deus em oração.
Continuemos nossas intercessões em favor
dos enfermos de nossa Igreja. Em favor
daqueles que estão hospitalizados, outros que
estão se recuperando em casa.
Todos devem ser alvos de nossas constantes
intercessões. Recomenda-nos a Palavra de
Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais,
“sem cessar”.
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de
oração durante a semana. Segunda-feira às
19h30min – Terça-feira às 8h30min e às
14h30min, conduzidas pela SAF.
Quarta-feira 8h
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CULTO PELO BEBÊ
Dia 09/06/2018
Local: Salão João Calvino
Traga seu bebê para participar
Contato: Mirian Gherardi 98648-3171

QUINTA-FEIRA – CULTO DOUTRINÁRIO
19H30MIN
Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha
louvar a Deus, estudar a Santa Palavra e
crescer em graça e no conhecimento de
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

REV. EDSON E CORAL MASCULINO NA
IGREJA PRESBITERIANA
JARDIM VITÓRIA
O Coral Masculino e o Rev. Edson estarão
neste domingo por ocasião do culto vespertino
na Igreja Presbiteriana Jardim Vitória. Esta
querida Igreja celebra neste ano os seus 27
anos de organização eclesiástica.
Nos alegramos com estes irmãos queridos por
tão dadivosa data. Nosso pastor e o Coral
aceitaram o convite com muita alegria e rogam
ao Senhor que esse trabalho redunde em
copiosas bênçãos para a glória do Senhor.

PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS!
NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos o passamento de D. Erida, tia
de nossos irmãos Pbs. Hildemar e Humberto
ocorrido no último dia 19/05 na cidade de
Governador Valadares, interior do estado.
Nossa irmã era membro da Primeira Igreja
Presbiteriana da referida cidade.
Vários irmãos de nossa Igreja viajaram para
participar do sepultamento que ocorreu no
domingo 20/05.
Comunicamos também o passamento de
D.Lourdes, irmã de nosso irmão Paulo
Ferreira, ocorrido na madrugada no último dia
19/05 sendo o sepultamento na cidade de São
José da Lapa no mesmo dia.
Às queridas famílias, expressamos nossos
mais sinceros sentimentos, rogando ao
Senhor doador e mantenedor da vida, que
console seus corações.
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Deus se agrada de nossa
pontualidade, afinal,
entendemos ser ela também
culto a Deus. Procure chegar
antes dos horários dos cultos!
Utilize os minutos que antecedem a Escola
Dominical, ao culto para se preparar em
oração, para então, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus tendo já se
preparado antecipadamente de maneira
conveniente.

NASCEU THALIA – HERANÇA DO
SENHOR!

REV. RAIMUNDO NA IP DE PIUMHÍ-MG

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do
ventre seu galardão”. Sl 127.4
Nos alegramos com nossos irmãos José
Geraldo e Darlene pelo nascimento da filhinha
Thalia Helena Oliveira Barreto no último dia
27/04. Thalia nasceu pesando 3.400Kg e
medindo 51cm.

Devido a uma realocação de compromisso de
agenda, o Rev. Raimundo estará, mercê
divina, neste domingo 27/05/18, ministrando a
Palavra de Deus nas celebrações de
aniversário da Igreja Presbiteriana de Piumhí MG. Oremos em seu favor!

Parabéns queridos irmãos! Que o Senhor
abençoe ricamente o crescimento da Thalia,
que seja semelhante ao de Jesus, não
somente em estatura, mas também em
sabedoria e graça diante de Deus e dos
homens.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson Costa
Silva, convoca a Assembleia Geral Ordinária para se reunir neste domingo dia 27 de maio de 2018 às
10h20min em culto solene a Deus, conforme estatutos e a Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil em seu artigo 9º que assim prescreve: “A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os
membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e,
extraordinariamente quando convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se
pelos respectivos estatutos”.
Pauta da Reunião:
1) Eleger um secretário de Atas da Assembleia para o ano de 2018;
2) Nomear Comissão de Exame de Contas;
3) Ouvir, para informação, o relatório do movimento da Igreja no ano anterior, e tomar conhecimento
do orçamento para o ano em curso.

NOTÍCIAS DO SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
No último final de semana, realizamos em nossa Igreja o Seminário da Família. Temos
anualmente, no mês de maio, mês do lar, promovido este seminário, pois, entendemos que os
laços familiares precisam ser fortalecidos dentro de casa. Famílias fortes, Igreja forte. A presença
do preletor Rev. Samuel Vieira foi abençoadora. Diversos princípios foram trabalhados com o
objetivo de fortalecimento da família como um todo. A presença da Igreja em todos os dias do
Seminário foi marcante. Agradecemos aos irmãos pela participação. Agradecemos aos Corais da
Igreja que abrilhantaram os momentos com hinos maravilhosos. Devemos agora, pela graça de
Deus, colocar em prática os princípios da palavra e então haveremos de ser abençoados pelo
Senhor. Com a bênção do Pai eterno haveremos de viver a vida comum do lar com discernimento.

NOTÍCIAS DO DNA DA UPA
No último sábado, dia 19/05/18, no Acampamento Ebenézer, da nossa Igreja, realizou-se a
celebração do DNA, "Dia Nacional do Adolescente" na abrangência do estado de Minas Gerais. Foi
um momento de intercâmbio e aproximação entre adolescentes presbiterianos mineiros através do
resgate da comemoração desta data em nosso estado. Damos graças a Deus pela realização
deste evento que abrangeu mais de 800 participantes. Resta-nos seguir em busca de uma maior
interação, integração e intencional busca de catalização das forças dos adolescentes
presbiterianos mineiros. Nossa UPA esteve presente, acompanhada pelos orientadores e pelo
conselheiro Rev. Raimundo Montenegro.

SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL
PARA COLOCAR NA AGENDA
No mês de julho, nos dias 14 e 15, a Escola
Dominical de nossa Igreja promoverá um
Seminário sobre o tema: “Dons Espirituais”.
Em breve maiores detalhes. Reserve esta
data em sua agenda.

CD - SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
Se você deseja adquirir o CD com as palestras
do Seminário da Família, procure nosso irmão
Diác. Serginho.
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UMP – DIA DO JOVEM PRESBITERIANO
Esse ano teremos o privilégio de comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano em nosso
Acampamento com as outras UMP's de Minas Gerais! O encontro será no dia 09 de junho.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link
https://goo.gl/forms/An8yNfWe8fyjqLei2.
Não deixe para última hora!
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UMP -CAMPANHA DO AGASALHO
A UMP através da Secretaria de Ação Social, está organizando a Campanha do Agasalho.
Será um mês inteiro de campanha e recolheremos todos os domingos, na Igreja.
As responsáveis são as sócias Sarah Zaghi e Rebeca Silveira. Participe conosco!
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

27/05

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã /
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis
da Igreja
Sem. Waslan Judson Fialho - Cursando o 3º ano
no Seminário

Fernando Mendonça C. da Costa Lino

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Júnea Pitta Costa Vianna

Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia: Segundo domingo do mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min Reunião de
oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quinta-feira: 8h Reunião de oração no salão
João Calvino 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

30/05

29/05
Ana Elvira de Souza Gomes
Ana Maria da Costa Carvalho
Gláucia Heringer Nogueira

Antonio Marcos de Souza Rodrigues
Damares Moreira
Saul da Cunha Nogueira

31/05
Ester Macedo de Oliveira

Pedro Lehman Toledo
VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

01/06
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto
(entrada pela rua lateral)
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal:
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
8

Débora Mendes Franco de Oliveira Baêta
Sebastiana Elvira dos Santos

02/06
Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel
Laura Lycia Araújo Vilas Boas
Mathias Novais Keusen Reher
Percília Costa Ferreira

