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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

A CEIA DO SENHOR
Quando nos reunimos ao derredor da
Mesa do SENHOR para participarmos
da Santa Ceia, o Sacramento da
permanência, é um momento de
comunhão da Igreja de Cristo. Mas,
qual a origem da Ceia? A origem da
Ceia está nos ensinamentos de Cristo,
conforme nos mostra a Bíblia, de
forma clara e detalhada, nos
Evangelhos Sinóticos, onde está
registrada a primeira celebração
(Mateus 26.26-29; Marcos 14.22-25 e
Lucas 22.14-20) e o restante do Novo
Testamento mostra a observância
desse Sacramento desde os primeiros
anos da Igreja Cristã (Atos (2.42; 20.7;
1 Coríntios 10.16; 11.23).
A Confissão de Fé de Westminster, um
dos nossos Símbolos de Fé, também
descreve a Ceia com riqueza de
conteúdo: "Na noite em que foi traído,
nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o
sacramento de seu corpo e sangue,
chamado Ceia do Senhor, para ser
observado em sua Igreja até o fim do
mundo, para ser uma lembrança
perpétua do sacrifício que em sua
morte ele fez de si mesmo; para selar,
aos verdadeiros crentes, todos os
benefícios provenientes desse
sacrifício para o seu nutrimento
espiritual e crescimento nele, e seu
compromisso de cumprir todos os
seus deveres para com ele; e ser um
vínculo e penhor de sua comunhão
com ele e uns com os outros, como
membros do seu corpo místico" (CFW
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- Confissão de Fé de Westminster,
XXIX.1).
Para nós a Ceia do Senhor não é
apenas uma ordenança, mas sim, um
santo Sacramento. É importante
recordar a verdade de que na Igreja de
Cristo existem apenas dois
sacramentos: o Batismo, Sacramento
de iniciação, e a Ceia, o Sacramento
da permanência. Agostinho disse que
a Ceia é um meio de Graça, um sinal
visível de uma graça invisível e
embora os elementos pão e vinho não
sofram qualquer alteração mística (o
pão continua sendo pão e o vinho
continua sendo vinho), o crente,
mediante a ação do Espírito Santo, é
verdadeiramente nutrido espiritualmente pela participação neste
momento singular.
Já o Reformador João Calvino diz que
a Ceia é "um banquete espiritual, onde
Cristo atesta ser o pão que dá vida (Jo
6.51), pelo qual nossas almas são
alimentadas para a verdadeira e bemaventurada imortalidade. Com efeito,
Cristo é o alimento único de nossa
alma e, por isso, a Ele nos convida o
Pai Celeste, para que, refeitos por Sua
participação, reunamos vigor
incessante, até que cheguemos à
imortalidade celestial". E assim como
o pão simboliza Cristo como
verdadeiro alimento, que nutre o
espírito do crente, o vinho é símbolo
da "nova aliança no meu sangue",

disse Jesus (Lc 22.20; 1Co 11.25). A
aliança no sangue de Cristo promove
a restauração de nossa capacidade
relacional, a comunhão entre irmãos,
portanto, o estabelecimento de um
novo vínculo comunitário, pois a Ceia
nos conclama sempre à unidade.
A Ceia é um dos sinais da inclusão do
cristão na realidade da salvação
estabelecida pelo Pacto da Graça e
comer o pão e beber o cálice têm o
propósito de anunciar a morte do
Senhor, até que ele venha (1Co 11.26)
e além desse propósito, a Ceia é
também um memorial. Disse Jesus:
"fazei isto em memória de mim" (1Co
11.24, 25). Nela, como Igreja,
refletimos mais profundamente
acerca da pessoa e obra do Filho de
Deus que se encarnou para nos salvar
e individualmente tomamos
consciência da nossa participação no
Corpo de Cristo, que é a sua
comunidade de fiéis.
Na ministração da Ceia temos a
reunião da família em torno da mesa,
partindo o pão e compartilhando de
união e intimidade (Sl 133), e embora
as pessoas reunidas para essa
refeição sejam diferentes umas das
outras, expressando diversidade, elas
estão ligadas na unidade produzida
pelo Espírito mediante o sangue da
aliança, derramado em favor delas.
São indivíduos que entenderam o alto
preço que custou a sua redenção e
união em um só corpo.
Na primeira carta do Apóstolo Paulo à
Igreja em Corinto, ele nos dá
instruções de como devemos

participar deste momento sublime e
s i n g u l a r. H á d o i s m o m e n t o s ,
consecutivos: autoexame e
participação (1Co 11.28). Ao contrário
do que afirmam alguns, a participação
nesta refeição espiritual não é uma
opção para o crente, afinal a Palavra
nos determina a fazê-lo e o crente que
se nega a participar da Ceia está
dizendo sim ao pecado e não a Cristo.
Neste domingo, como sempre
fazemos no segundo domingo do
mês, estaremos ao derredor da Mesa
do Senhor para este banquete
espiritual, por ocasião dos Cultos
Matutino e Vespertino. Assim como
cantamos o belo hino da Ceia
reafirmamos:
Venham à mesa, convida o Senhor.
Venham lembrar-se de mim
Foi por vocês que morri em amor
Venham lembrar-se de mim.
Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar
Para lembrar-nos de ti
Nossa aliança contigo renovar
Tudo fazendo em memória de ti
Exercitemos, pois, a fé no Cristo que
nos salvou e nos convida por sua
palavra a celebrarmos a nova vida que
Ele nos concedeu por meio de seu
sacrifício vicário.
Que sejamos verdadeiramente
fortalecidos pelo SENHOR na
participação deste santo e solene
Sacramento. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 15/09
Mês de Setembro. Mês da Primavera, da Pátria, dos Seminários e Seminaristas
Motivos de oração
✔Pela proteção, pelos livramentos e pelas misericórdias do Senhor para conosco, nossas
famílias e nossa Igreja;
✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo sobre nossos irmãos enfermos e
suas famílias, assim como aos enlutados de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados;
✔Pelas famílias de nossa Igreja;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
✔Por nossas Sociedades Internas, ASPACAM, pelas Congregações, pelos profissionais
do Hospital Evangélico e pela liderança da Igreja;
✔Para que Deus ilumine e dirija nossos governantes na adoção de medidas para
minimizar os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais dessa área,
pelo pessoal da limpeza urbana e pelos profissionais da segurança pública, que estão na
linha de frente no socorro e cuidados à população;
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da SAF para nos
unirmos em oração em favor daquela necessidade
REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO
O TEMPO
"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu..."
(Ec 3.1)
Somos criaturas do tempo. A nossa vida tem começo, meio e fim e estamos sujeitos ao
fluxo dos acontecimentos. O tempo nos afeta: nascemos, crescemos, envelhecemos e
morremos. Somos condicionados por nossa temporalidade de maneira que não podemos
mudar o passado, nem antecipar o futuro. O que temos diante de nós é o presente, mas
este flui rapidamente e não podemos contê-lo. O instante que nós chamamos de "agora"
deixa de o ser num piscar de olhos.
Diferente de nós, Deus não está condicionado pelo tempo. Ele é eterno e dispõe do tempo
diante de si. Passado, presente ou futuro não podem contê-lo. Ele é o soberano sobre o
calendário: "Pois mil anos, aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a
vigília da noite." (Sl.90.4). Entretanto, ele é o Deus que age no tempo, criando, salvando,
restaurando, julgando, conforme o testemunho das Escrituras.
Em Cristo, ele vai além: o Verbo divino se encarna e entra no tempo, sujeitando-se aos
seus limites para assim superá-los. Por sua vida, morte e ressurreição, ele vence o mundo,
vence a morte, vence o mal. Por meio dele, a eternidade invade o tempo e transforma a
história.
Agora, nós que vivemos no tempo, passamos a ter, por causa de Cristo, uma nova
perspectiva. O passado, que não pode ser mudado, foi redimido por sua graça e perdão; o
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presente encontra sentido, pois nele somos chamados a viver como filhos do Reino,
seguindo os passos do Rei e dando testemunho do seu amor; o futuro, por sua vez, se
enche de esperança, porque nele aguardamos a plenitude da vida. "E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas."
(2Co.5.17)
(Rev. José Mário Gonçalves. Contribuição do Departamento Henriqueta Bergo)
Obs: Lembremos de orar individualmente ou preferentemente em duplas, por telefone,
com uma de nossas irmãs do Departamento. Também podemos formar um Grupo de
whatsapp no Departamento, com até oito pessoas.
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes;
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo;
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme;
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller;
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute;
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara.
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente

SERMÕES EM ECLESIASTES: VALORES X FUTILIDADES.
Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde
vou? Afinal, qual o propósito da vida?
Estas são perguntas existenciais profundas, que o Sábio procura responder no
livro do Eclesiastes. Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a
humanidade vive neste ano, descobrimos que o livro é riquíssimo em lições
sobre VALORES versus FUTILIDADES.
Esse é o tema que trabalharemos ao estudar esse precioso livro, afinal, dentre
as lições que a pandemia tem nos ensinado, está a necessidade de repensar
nossa vida e nossos valores.
O que devemos priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades?
Será que não temos corrido atrás do vento?
A partir deste domingo o Rev. Edson pregará uma série de Sermões neste
precioso livro. Convidamos você a mergulhar no estudo comprometido dos
dozes capítulos do livro do Eclesiastes e a se deixar instruir pela Santa e
Bendita Palavra de Deus.
Oremos e participemos!
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
"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". (2Cr 7.14)
Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda
mais, "sem cessar". Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto
mais em tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão, pois na intercessão apresentamos as necessidades
e preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso exercitamos a
dádiva do amor ao próximo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
A partir desta segunda-feira, 14/09, retornaremos às Reuniões de Oração, de
forma presencial, em novo horário: das 18h às 19h. Todo o Protocolo de
segurança sanitária já utilizado nos Cultos será observado para este momento
de reunião.
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos
grupos de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Escolha o momento apropriado e participe conosco destes momentos de
enlevo espiritual.
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PROGRESSÃO GRADUAL NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Amados irmãos,
O Conselho, reunido nesta semana, decidiu pelas providências abaixo quanto
à progressão das atividades presenciais da Igreja:
1) Aprovar o aumento da capacidade de ocupação do Templo, nos Cultos
Dominicais, para 150 (cento e cinquenta) pessoas em cada Culto;
2) Aprovar o retorno das atividades da Sexta Jovem de forma presencial;
3) Aprovar o retorno da Reunião de Oração, de forma presencial, às segundasfeiras em novo horário: 18h às 19h;
4) Manter Reunião de Oração virtual, às segundas-feiras, no horário de 19h30
às 20h30;
5) Aprovar o retorno do Estudo Bíblico presencial às quintas-feiras, a partir de
15/10, uma vez que até 08/10 já existe agenda virtual programada;
6) Aprovar retorno paulatino da missionária Suely Maciel aos trabalhos no
Disque Paz.
Em todas as atividades presenciais mencionadas será observado o Protocolo
já utilizado pela Igreja e outras medidas de segurança sanitária que se
mostrarem necessárias.
Oremos para que o nome do SENHOR seja glorificado e seu povo ricamente
abençoado com essas medidas.

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
O preenchimento da capacidade do Templo para os Cultos Dominicais (ainda
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos
Grupos de WhatsApp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail.
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua
Santa Palavra.
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CATECÚMENOS - CLASSE VIRTUAL
A partir deste domingo iniciaremos a Classe Virtual de Catecúmenos, pela Plataforma
Zoom, no horário das 9h às 10h10, que já conta com mais de vinte alunos inscritos.
A frequência mínima para candidatar-se à Profissão de Fé e Batismo é de 75%
(setenta e cinco por cento) e o link para acesso à Sala de Aula Virtual será
encaminhado aos alunos inscritos, via whatsapp, cerca de 15 (quinze) minutos antes
do início das atividades de cada domingo.
Não perca esta oportunidade de crescer no conhecimento Senhor Jesus e de
preparar-se para ser membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Caso você tenha interesse em participar e não recebeu o Convite via e-mail e/ou
whatsapp, entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação será motivo
de grande alegria para nós.
ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO - Youtube
Às 19h30 das quintas-feiras, no canal da Igreja no Youtube, o Rev. Raimundo tem
ministrado a série de estudos bíblicos intitulada "Diálogos & Debates", relacionando a
fé cristã com a realidade que nos rodeia.
O objetivo é buscar, na Palavra de Deus, respostas aos desafios filosóficos e práticos
enfrentados nas diversas áreas da vida contemporânea e assim oferecer auxílio para
que os cristãos sejam melhores discípulos e testemunhas de Cristo na família, no
trabalho, na academia, no lazer, etc. Participe!
APP DA IGREJA
Você que ainda não "baixou" o aplicativo para
telefones móveis (app) de nossa Igreja, saiba que
ele está disponível.
O aplicativo inclui a Bíblia, versículos bíblicos
diários, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal
da Igreja, as Liturgias dominicais, além de notícias
e comunicados urgentes, como por exemplo notas
de falecimento.
Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH" na Play
Store (ou em outra "loja" virtual de aplicativos para
telefones móveis). Você também pode usar o QR
Code acima.
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CORO VIRTUAL – ANIVERSÁRIO DA IGREJA
"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos
alegres". (Sl 126.3)
Ao celebrar seus 108 anos de existência, neste momento atípico de
isolamento social, a Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte foi
presenteada pelo SENHOR com um belo Coro Virtual.
Agradecemos aos Coristas, Regentes, Musicistas e Equipe Técnica pela
união de esforços na produção deste momento histórico. Que Deus
recompense a todos com bênçãos celestiais.
Recebemos mensagens de irmãos de diversos lugares, todos louvando a
Deus pela produção esmerada. Como ficou harmoniosa e encantadora a
forma como foi executado o Hino "Deus é nosso Refúgio e Fortaleza",
composto por nosso Maestro Claudio Simões com base no Salmo 46. Que
trabalho maravilhoso!
Louvamos a Deus pela união de esforços de nossos irmãos, afinal foi muito
trabalho, mas valeu a pena. E como valeu!
A apresentação está disponível no Canal de nossa Igreja no Youtube. Se
você ainda não assistiu, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=3DfWrDOt34 . Assista e divulgue!
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ANIVERSARIANTES

13/09
Hildemar Rodrigues Falcão Jr.
Ivan Olavo Pinto Ferreira
Sarah Leite Gontijo de Amorim
14/09
Gleide Nolasco de Almeida
Wanderley Vieira de Andrade
15/09
David Oliveira Montenegro
Michele Jaquelin Vargas Antezana
16/09
Ketlem Marla Silva da Rocha
Luiza Valadão Doehler dos Reis
Monia Loesch de Souza
17/09
Joana Peixoto Silva
Lorenzo Cagnoni Pereira
Melissa Gonçalves de Oliveira Barroso
18/09
André Gustavo de Oliveira
Benjamin Doehler dos Reis
Júlio César Lins Teixeira
Laura Hoffert Castro Oliveira
Raquel Silva Nogueira
Sarah Braz Caetano Silva
Tiago Eleutério Lourenço
19/09
Déa Maria Ribeiro
Rachel Carvalho Lima
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
1° de Maio

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20 - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia
Segundo domingo do mês
Segunda-feira:
19h30 Reunião de oração
Terça-feira: 8h30 e 14h30
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h
Reunião de oração no salão João Calvino

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de Minas
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom Despacho
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São João,
Contagem-MG / Parceria IP Novo
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA

Quinta-feira:19h30
Estudo Bíblico Doutrinário

Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Sexta-feira: 20h
Sexta-Jovem, no Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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