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MENSAGEM PASTORAL

A SANTA COMUNHÃO
Quando nos reunimos ao derredor da
mesa do SENHOR para participarmos da
Ceia, vivemos um momento de singular e
alto privilégio. Este é um momento
especial na vida de todos aqueles que um
dia confessaram Jesus Cristo como
Salvador e Senhor de suas vidas. É o
banquete espiritual do crente. É a Santa
Comunhão!
A Ceia do Senhor é um ato de culto que
tem a forma de uma refeição cerimonial,
na qual os servos de Cristo participam do
pão e do vinho, para rememorar a morte
de Cristo e celebrar o novo
relacionamento segundo a aliança que
eles desfrutam com Deus. Todos os
Reformadores insistiram no fato de que na
Mesa de Santa Comunhão, damos graças
a Cristo pela obra da expiação acabada e
aceita.
Orientando a Igreja de Corinto o Apóstolo
Paulo diz: "Porque eu recebi do Senhor o
que também vos entreguei: que o Senhor
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o
pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós;
fazei isto em memória de mim. Por
semelhante modo, depois de haver
ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu
sangue; fazei isto, todas as vezes que o
beberdes, em memória de mim. Porque,
todas as vezes que comerdes este pão e
beberdes o cálice, anunciais a morte do
Senhor, até que ele venha. (1 Coríntios
11.23-26)
O Apóstolo afirma que recebeu a solene
instrução do próprio Senhor e agora a
repassava àqueles irmãos. Na instituição
e na administração da Ceia os cristãos
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vêm convergir três perspectivas de
tempo: experimentam na realidade
presente (fazei isto) os benefícios da obra
expiatória de Cristo, no passado (em
memória de mim) e antecipam a
abençoada esperança da volta gloriosa
de Cristo (até que Ele venha).
Que bênção!
A Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil, em seus Princípios de Liturgia, nos
exorta a não negligenciarmos este
privilégio que é participarmos da mesa do
Senhor (artigo 14 PL/IPB), pois esse
serviço de culto, no qual os cristãos
recordam o sofrimento que Cristo
suportou por eles, é uma marca distintiva
da religião cristã por todo o mundo.
Diz o reformador João Calvino que a
promessa acrescentada ao mistério da
Ceia demonstra claramente o propósito
pelo qual foi instituída, isto é, nos confirma
que o corpo do Senhor nos foi dado de
uma vez por todas de tal forma que é,
agora, nosso e assim será perpetuamente. O derramamento do seu
sangue semelhantemente, confirma-nos
que ele também é, e sempre será, nosso.
Em seu devocional diário intitulado "A
Bíblia Toda o Ano Todo", John Stott
apresenta três verdades maravilhosas
sobre a Ceia.
A primeira é a centralidade da morte de
Cristo. Jesus estava dando instruções
para o seu próprio culto memorial. Seus
discípulos, doravante, deveriam comer
pão e beber vinho "em sua memória".
Além do mais, o pão representaria não
somente o corpo vivo de Jesus, como
também o corpo dado em favor deles,

enquanto o vinho representava o seu
sangue derramado Em outras palavras,
ambos os elementos apontavam para a
morte de Jesus. Era pela morte que ele
desejava ser lembrado.
A segunda verdade que aprendemos com
a Ceia do Senhor diz respeito ao propósito
da morte de Jesus. Conforme Mateus, o
cálice representava "o sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos, para
perdão de pecados" (Mt 26.28). Esta
declaração, verdadeiramente
maravilhosa, nos afirma que através do
sangue de Jesus, derramado em sua
morte, Deus estabeleceria uma nova
aliança (Jr 31), cuja maior das promessas
era o perdão dos pecados.
A terceira verdade ensinada pela Ceia do
Senhor é concernente à nossa
necessidade de nos apropriarmos de
forma pessoal dos benefícios da morte de
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Jesus. No drama do cenáculo os
discípulos não eram apenas
espectadores, mas participantes e Jesus
não somente partiu e comeu o pão, mas
deu-lhes para que o comessem; não
somente bebeu o vinho, mas também o
deu para que eles o bebessem. Da
mesma forma, não basta que Cristo tenha
morrido, temos de nos apossar das
bênçãos de sua morte e o ato de "comer o
pão e beber o vinho" foi, ainda é e o será
"até que ele venha", uma parábola viva do
receber a Cristo como nosso Salvador
crucificado e de nos alimentarmos dele
em nosso coração mediante a fé.
Hoje, por ocasião dos Cultos Matutino e
Vespertino, teremos este banquete
espiritual, a Santa Comunhão! Venham à
mesa, convida o Senhor!
Rev. Edson Costa Silva

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Temos em nossa Igreja diversas
Reuniões de Oração durante a
semana.
• Às segundas-feiras, 19h30min;
• Às terças-feiras, reuniões da SAF,
8h30min e 14h30min;
• Às quartas-feiras, 8h.
São momentos propícios para
juntos elevarmos a Deus nossas
petições, intercessões e ações de
graças por tudo o que o SENHOR
tem bondosamente nos oferecido
através de suas dadivosas mãos.
Separe esse momento e venha
juntar-se a nós em oração.
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SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA (SAF)
"E também faço esta oração: que o
vosso amor aumente mais e mais em
pleno conhecimento e toda
percepção." (Carta do Apóstolo
Paulo à igreja dos Filipenses, cap. 1,
verso 9)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e 14h30min
Responsáveis: Departamentos Rute
e Terezinha Lara
Coordenadoras: Eliana Dias e Elani
Figueiredo
Reuniões Departamentais
Dia 09/03, segunda-feira,
às 14h30min: Departamento Rosa
Ziller
Local: Casa da Sócia Rosane
Dia 11/03, quarta-feirta,
às 14h30min:Departamentos
Henriqueta Bergo, Noeme e
Terezinha Lara
Local: Sala da SAF
Encontro de Gerações
Lembrando o Dia Internacional da
Mulher, aconteceu ontem o Encontro
de Gerações, no Acampamento
Ebenézer. Promovido pela SAF, o
Encontro envolveu mulheres da
nossa Igreja, de todas as idades, e lá
refletimos sobre o tema "Quando as
mulheres oram...", com momentos
de comunhão e de troca de
experiências. Às participantes,
nossos agradecimentos por
responderem ao nosso convite e às
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nossas Sócias, que se envolveram
na organização, nossa gratidão e
votos que nos mantenhamos
sempre unidas.
Louvamos a Deus pelo privilégio de
termos desfrutado desse tempo tão
aprazível e restaurador.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Cassete, César, Jessé
Oliveira, Rubem Pacheco,
Tiago Müzel, Sérgio Maciel e
Emerson Ávila
Segunda-feira: Bruno Cabaleiro
Quinta-feira: Frederico Porto
Sábado: José L. Espeschit e
José Maria
REV. EDSON NA
IP NOVA JERUSALÉM
Conforme autorização do Conselho,
o Rev. Edson será o pregador do
Culto de Celebração do 40º
aniversário de organização da IP
Nova Jerusalém, neste domingo,
por ocasião do Culto Vespertino.
A IP Nova Jerusalém, localizada no
bairro Piratininga em nossa cidade,
é "filha" da Primeira Igreja e nos
manifesta sua gratidão pela
demonstração de amor ao Reino de
Cristo, quando da plantação
daquela igreja irmã, bem assim por
participarmos deste momento de
grata celebração.
Que nosso pastor seja usado na
edificação espiritual daqueles
irmãos para a glória de Deus.

FAMÍLIA MONTENEGRO
NO "OÁSIS"
Conforme apoio e aprovação do Conselho, o Rev. Raimundo e sua família
passarão um período intensivo de acompanhamento pastoral e ministerial no
Centro de Aconselhamento Cristão, conhecido como Ministério Oásis, o qual
"se preocupa e foca no cuidado de missionários e pastores, a fim de que
permaneçam mais tempo em seus ministérios de forma saudável".
Esse período faz parte dos cuidados que a família do Rev. Raimundo tem tido
desde que retornou ao Brasil para um período sabático, com vistas, mercê de
Deus, ao regresso oportuno ao campo missionário transcultural, pelo que
pedimos orações da Igreja, bem assim pela estadia dos irmãos naquele Centro
de Aconselhamento. Nos últimos quatro anos temos tido a alegria de não
somente acolher o Rev. Raimundo e família, mas também de contar com sua
importante participação no Corpo Pastoral, pelo que louvamos a Deus.
ELE É QUEM SARA TODAS
AS TUAS ENFERMIDADES.
(Sl 103.3)
Continuemos nossas intercessões
em favor dos enfermos de nossa
Igreja, aqueles irmãos hospitalizados e os que estão se
recuperando em casa. Oremos
também pelas famílias enlutadas.
Recomenda-nos a Palavra de Deus
a orar uns pelos outros, e ainda
mais, "sem cessar".

ATUALIZAÇÃO DE
ENDEREÇO E TELEFONE
Solicitamos àqueles irmãos que
mudaram de endereço (inclusive
e-mail) e/ou número de telefone
(fixo e/ou móvel), que entrem em
contato com a Cristine pelo telefone
(31) 3273.7044 com a brevidade
possível para informar as
mudanças. É muito importante para
a Igreja manter os dados de contato
dos irmãos atualizados.

TRANSMISSÃO AO VIVO
DOS SERMÕES DOMINICAIS
Os Sermões dominicais em nossa Igreja estão sendo transmitidos ao vivo pelo
canal da Igreja no YouTube e para assistir basta acessar
www.primeiraipbh.org.br. Lá você encontrará o "link" do Canal na parte inferior
da página. Os sermões ficam no Canal para que você também possa assisti-los
quando desejar.
Divulgue esta informação para seu círculo de amizades e ore para que esse
seja um meio usado por Deus para alcançar vidas em nossa cidade, em nosso
País e no restante do mundo.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA TORNAR-SE MEMBRO DA IGREJA
Temos um convite para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam
tornar-se Membros Comungantes: matriculem-se na Classe de Catecúmenos,
onde vocês serão instruídos sobre a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a
Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, convicções
doutrinárias, enfim, nossa identidade como Igreja de Cristo, visando preparalos para a Pública Profissão de Fé.
Mesmo aqueles que são oriundos de uma outra denominação precisam
frequentar aquela Classe, pois não há como tornar-se membro comungante da
Igreja Presbiteriana sem isso.
As aulas tiveram início no domingo passado, porém você ainda pode iniciar o
Curso, bastando dirigir-se à Sala 301. Caso tenha alguma dúvida a respeito do
assunto, procure os Presbíteros Rubem ou Valério.
CURSO DE NOIVOS
1º SEMESTRE - 2020
Data: 20 e 21/03
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 20/03 – 20h às 22h
Sábado, 21/03 – 9h às 12h,
13h30min às 14h30min
Todos os jovens que têm seu
casamento marcado em nossa
Igreja para este ano, deverão
participar do Curso.
Aqueles que ainda não marcaram o
casamento, mas estão num
relacionamento sério com vistas ao
casamento, como deve ser todo
namoro do crente, também podem
fazê-lo.
Façam sua inscrição com a Cristine,
Secretária Pastoral para que
possamos preparar o material na
quantidade adequada.
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10 DE MARÇO,
DIA DO PRIMEIRO CULTO
PROTESTANTE NO BRASIL
O primeiro Culto Protestante
celebrado no Brasil aconteceu no
dia 10 de março de 1557, na Ilha de
Villegagnon, na cidade do Rio de
Janeiro, numa colônia fundada
pelos franceses localizada no
interior da Baía da Guanabara.
Portanto, neste dia 10 de março
trazemos à memória aquele evento
singular que completa 463 anos. A
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)
celebra esta data em seu Calendário
Oficial, desejando que nossa
memória e ânimo sejam revigorados
com a lembrança daquele fato e
para que tenhamos consciência da
importância de acontecimentos
como esses, que marcaram a
história da IPB como Igreja
Reformada em nosso País.
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ANIVERSARIANTES

08/03
Adriana César Lehman Toledo
João Pedro Tameirão Pedroso Gregório de Souza
09/03
Francielle do Nascimento Fialho
Lais Melo Cardoso
10/03
Arthur Oliveira Montenegro
Fabiana Corrêa Austério
Ieda Alvarenga França
Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro
11/03
Cynthia Domusci Aliende Santana
Edir Vetter
Fabiano Caixeta D Alcantara
Gabriel Fontenelle Lima da Costa
Laura Morais da Costa
12/03
Aracy de Souza
Daniele Cássia dos Santos Silva Cavalcante
13/03
Francisca Teixeira Lisboa
Lívia Sousa Sant´Ana
14/03
José Carlos Junio Louzada dos Santos
Maria de Fátima Lacerda Laguárdia
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