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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
MAIO – MÊS DA FAMÍLIA – DEVERES DOS PAIS

“E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do
Senhor”. Ef 6.4
A autoridade constituída no lar apresenta neste
texto da carta do apóstolo Paulo aos efésios, os
deveres dos pais. A exortação aos pais
apresenta a forma correta de conduzir os filhos.
É interessante observar que a palavra “pais”
neste verso 4 do capítulo 6 de efésios, não é a
mesma usada no verso 1. No verso 1, a palavra
grega usada por Paulo é “goneusin” que é
melhor traduzida por genitores, portanto, é
abrangente a “pai e mãe”. Porém, no verso 4, a
palavra grega é outra, embora no português foi
traduzida igualmente. Neste verso, a palavra
usada é “pateres”, um substantivo vocativo
masculino plural. A referência agora é a
homens apenas. Isso significa que embora o
princípio lançado seja abrangente para os
cônjuges, a exortação agora é exclusiva para o
pai.
O dever do “pai cristão” é promover a paz no lar
e não a discórdia. Paulo deixa claro que um dos
maiores desafios para um homem é ser pai, é
saber educar seu filho (a). O apóstolo aqui
atribui a principal responsabilidade da
educação do filho ao pai. Ele não pode se omitir,
se esquivar, se evadir. Ele não pode entregar
para a mãe a responsabilidade que é sua. Ele é
o cabeça, não no sentido de superioridade em
essência, pois em essência homem e mulher
são iguais perante Deus, ambos criados à
imagem e semelhança do criador, porém, com
papéis diferentes dentro do lar. Dentro da
autoridade constituída pelo Criador, o papel da
mulher é auxiliar, porém, o do homem é
conduzir seu lar, pois, afinal, ele é “o cabeça”.
Paulo dirige as palavras do verso 4 ao Pai, no
sentido de levá-lo a exercer o seu papel de
chefe do lar, de não ser omisso. Ele precisa ser
aquele que encoraja, que dá exemplo, que
estimula, que ama e exercita a disciplina. O
verso 4, objetiva corrigir dois extremos: a) O
exagero na disciplina; b) A omissão na
disciplina.
Primeiramente vejamos o que o pai não pode
fazer? Ele não pode provocar seus filhos à ira.
Como um pai pode provocar seu filho à ira?
Citemos alguns exemplos: a) Autoritarismo:
Ordens desnecessárias e absurdas,
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impossíveis de serem obedecidas, são formas
de autoritarismo. As ordens devem estar em
consonância com a Palavra de Deus, pois a
severidade austera e inclemente suscita
obstinação e destrói o senso de dever do filho.
O pai precisa entender que o seu filho não
possui a sua maturidade. b) Exagero na
punição: A Bíblia é absolutamente favorável à
correção, porém, orienta aos pais, a jamais
maltratar seus filhos. A recomendação é “não te
excedas”, mas corrija-os. c) Vida incoerente:
Mensagem do tipo: “Meu filho, você não pode
mentir, ser desonesto”, no entanto o pai se
contradiz fazendo tais coisas, isso evidencia
uma vida incoerente. d) Humilhando-os:
Colocações do tipo: Você sabe quanto gasto
com você por mês? São formas de humilhar os
filhos e provocar neles a ira. O verdadeiro pai
não pode agir assim.
O que o pai precisa então fazer? Criar os filhos
na disciplina e na admoestação do Senhor.
Criar não significa apenas dar sustento
financeiro. O reformador João Calvino
comentando esse versículo de efésios diz que
esse “criar” envolve todas as áreas da
personalidade humana. A Bíblia, em momento
algum, limita como dever do pai ao filho, apenas
à alimentação e o sustento financeiro. O pai
precisa prover para o filho, seja na área
psicológica, intelectual, afetiva, mas
principalmente na área espiritual.
Por ocasião do batismo, as promessas são de
educar, ler a Bíblia com eles, orar com eles e por
eles, trazê-los à igreja, etc. Essas promessas
precisam ser cumpridas, pois, afinal, foram
feitas a Deus diante da Igreja.
O pai cristão precisa ter em mente que inculcar
a Palavra de Deus ao filho é a tarefa mais
importante que ele tem a desempenhar. Diz a
Santa Palavra: “As palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, tu as inculcarás aos
teus filhos”. Dt 6.6-7. É preferível, se necessário
for, deixarmos que haja perda profissional de
nossos filhos, em detrimento da riqueza
espiritual.
Criar os filhos na admoestação do SENHOR
significa ensiná-los a amar ao SENHOR,
tornando-os ricos espiritualmente. Calvino
deixa explícito nas Institutas que: A verdadeira

cultura e o verdadeiro conhecimento são
precedidos pelo conhecimento de Deus e de
nós mesmos. Não existe sapiência, perfeita
erudição, se não existir temor a Deus, pois esse
temor é o princípio da sabedoria, Pv 1.7. Em
não existindo esse temor o caminho a ser
trilhado será o da loucura. A palavra grega
usada por Paulo para disciplina é o substantivo
dativo feminino paideia. O sentido literal é:
“treinar; instruir”. Disciplinar nossos filhos não é
descarregar sobre eles nossa ira, mas sim,
corrigi-los com amor a fim de treiná-los,
instruindo-os continuamente.
A parte final do verso diz: “... na disciplina e na
admoestação do Senhor”. O apóstolo Paulo diz
que a disciplina é aquela que vem do Senhor.
Quando disciplinamos seguindo a
recomendação da Palavra de DEUS,
estaremos sendo instrumentos do SENHOR,
na vida de nossos filhos. Estaremos
demonstrando amor a eles. O Pai que ama
corrige e disciplina, Hb 12.4-12.

A palavra grega traduzida por “admoestação”
traz a seguinte ideia literal: corrigir com
brandura apontando o caminho a ser
percorrido. Corrigir não somente os atos, mas
os pensamentos. A tradução literal da palavra
disciplina é “pôr ou colocar na mente, treinar a
mente”. É antecipar, antes que aconteça o erro.
É ter sensibilidade, perspicácia, atilamento.
Essa admoestação é a do Senhor, isto é, o
instrumento é a Palavra do SENHOR.
Somente conseguiremos cumprir estes
deveres, se seguirmos as orientações que
Paulo faz, em Ef. 5.18, quando diz: “Enchei-vos
do Espírito”. Quando a mente e o coração estão
cheios do Espírito, tudo fica mais fácil.
Filhos cheios do Espírito Santo honram e
obedecem aos pais. Pais cheios do Espírito,
não provocam seus filhos à ira mas os educa na
disciplina e na admoestação do SENHOR.
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria
Homenagem ao Jovem Presbiteriano
"Ninguém despreze a tua mocidade; pelo
contrário, torna-te padrão dos fiéis, na
palavra, no procedimento, no amor, na fé, na
pureza.” 1 Tm 4.12
"Alegres na esperança, fortes na fé,
dedicados no amor, unidos no trabalho."
Jovem presbiteriano, viver nesse mundo é um
desafio constante para vocês, jovens, que
querem andar no caminho do Senhor. São
muitas as tentações, os obstáculos, as
propostas de uma vida supostamente mais
intensa. Muitas mentiras sendo vendidas
como verdades. Mas Jesus já sabia de tudo
isso, e mesmo assim Ele os enviou, e a
vontade de Jesus é que vocês enquanto aqui
estiverem, sejam jovens que vivam em
santidade segundo a verdade de Deus e não
as verdades do mundo. Jesus orou ao Pai
pedindo: "Santifica-os na verdade, a tua
palavra é a verdade." Jo 17.17

Nós, sócias da SAF, estamos orando sempre
por vocês. Parabéns pela determinação e
escolha de estarem sempre servindo a Deus.
Que Deus continue abençoando a cada um de
vocês jovens presbiterianos.
ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Iraides Silveira Carvalho
Rua Volta Grande 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046-3784
Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão
Rua D. Lucy, 281 – Palmeiras
Tel.: 3374-3746
Próximo domingo
Equipe 1:
Silvia de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201
Tel.: 3224-2641
Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3292-7049
3

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Ariel,
Armando Melillo, Alysson Barbosa, Hildemar
Neto, Paulo Falcão
Segunda-feira:Jessé Oliveira
Quinta-feira: Luiz Neto
Sexta-feira: Marco Cassete
Sábado: Marco Túlio, Marco Vince
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 no 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)
Ouvir, para informação, o relatório do
movimento da Igreja no ano anterior, e tomar
conhecimento do orçamento para o ano em
curso.
2)
Eleger um secretário de Atas da
Assembleia para o ano de 2018;
3)
Nomear Comissão de Exame de
Contas.
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 perca essa
oportunidade. Esperamos por você.
REV. RAIMUNDO NA IP
CENTENÁRIO-SP
Neste domingo, 20/05, cumprindo um ajuste
na sua agenda pastoral, o Rev. Raimundo
Montenegro estará, mercê divina,
ministrando a Palavra de Deus na Igreja
Presbiteriana do Centenário, no município de
São Paulo - SP. Oremos em seu favor.
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ACAMPAMENTO DE CASAIS
16 A 18 DE NOVEMBRO 2018
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.

NOTA DE GRATIDÃO
Nosso irmão Carlos Magno Boechat Lemos
agradece aos pastores e irmãos da Primeira
Igreja pelo apoio dado no acompanhamento
da enfermidade de sua esposa D. Ieda de
Melo Lemos. A vontade de Deus foi cumprida
e Ele a levou para Si. D. Ieda faleceu aos 76
anos, no último dia 09/05 depois de
permanecer acamada por longos 15 anos,
sendo que por aproximadamente 10 anos em
estado vegetativo. A Escola Dominical
Itinerante atendeu D. Ieda por vários anos
levando a Ceia e o alimento espiritual por meio
da Santa e Bendita Palavra do Senhor ao lar
dos irmãos.
Nossas orações ao SENHOR são para que o
Deus de toda consolação e misericórdia
conforte a família neste momento de
separação.

UCP-UPJ / UNIÃO DE CRIANÇAS
PRESBITERIANAS E UNIÃO
PRESBITERIANA DE JUVENIS
Nossa próxima programação será no dia
25/05 – Noite do Pijama.
Os detalhes serão repassados aos pais.
Aguardamos vocês!

VISITANTE ILUSTRE

ESCOLA DOMINICAL - CLASSE
CONJUNTA PARA ADULTOS

Damos as boas-vindas ao
Rev. Samuel Vieira, pastor
da Igreja Presbiteriana
Central de Anápolis-GO,
preletor especialmente
convidado para o
Seminário de Família que
acontece neste final de
semana em nossa Igreja.

A Escola Dominical deste domingo, 20/05,
para os adultos a partir da Mocidade,
acontecerá em classe conjunta no Templo. O
Rev. Samuel, preletor de nosso Seminário de
Família será o professor. Participemos com
alegria. Pontualmente às 9h.

Além de ministrar o estudo na Escola
Dominical em conjunto, o Rev. Samuel será o
pregador do culto matutino e vespertino.
Receba o nosso abraço amado pastor!

Aos alunos da classe de catecúmenos
informamos que ela funcionará normalmente
dando continuidade assim ao seu currículo
estabelecido.

CLASSE DE CATECÚMENOS

NOTÍCIAS DAS CONGREGAÇÕES
O Conselho de nossa Igreja esteve reunido nesta última semana e dentre as deliberações recebeu
relatórios das nossas congregações Nova Suíça e Peregrinos e também recebeu relatório da IP
Itatiaia que jurisdiciona a Congregação Belém. Nosso sentimento é o de gratidão a Deus pelas
incontáveis bênçãos do Pai Eterno.
Congregação Nova Suíça:
Visando potencializar o trabalho desta amada congregação, o Conselho decidiu no final do ano
passado fazer uma parceria com a Igreja Presbiteriana Memorial, localizada no bairro Nova Cintra,
próximo ao bairro Nova Suíça. O Rev. Welison Ayres, pastor da IP Memorial, conhecido de nossa
Igreja, colega de seminário do Rev. Edson, assumiu as responsabilidades pastorais da
Congregação sendo auxiliado de perto pelo seminarista Lucas e pelos Presbíteros Anderson
Fleming e Helmut. Pela graça de Deus o trabalho tem sido abençoado pelo SENHOR.
Estendemos o convite aos membros de nossa Igreja, em especial, aos que residem nas
adjacências do bairro Nova Suíça para que façam uma visita e conheçam nossa Congregação
apoiando assim esse precioso trabalho. Rua Duque de Caxias, 136 - B. Nova Suiça. Domingo:
Escola Dominical às 9h e Culto às 17h30min (novo horário). Quarta-feira: Reunião de Oração às
19h30min
Congregação Peregrinos:
Como congregação as atividades no bairro Planalto / Itapoã começaram em janeiro desse ano. O
Rev. Bruno Melo auxiliado pelos Presbíteros Éder Mota (Primeira Igreja) e César Miranda (IP
Pampulha) desenvolvem o pastoreio deste precioso trabalho. Contamos com uma parceria com a
Igreja Presbiteriana da Pampulha, nossa filha querida, pastoreada pelo Rev. Giovan Casteluber.
As notícias são alvissareiras e o trabalho tem sido abençoado pelo SENHOR. Estendemos o
convite aos membros de nossa Igreja, em especial, aos que residem nas adjacências do bairro
Planalto / Itapoã para que façam uma visita e conheçam nossa Congregação apoiando assim esse
precioso trabalho. Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354 - B. Planalto (entrada pela rua lateral).
Domingo: Reunião de Oração às 9h30min. Escola Dominical às 10h10min. Culto às 18h
Congregação Belém:
O Conselho de nossa Igreja no final do ano passado decidiu passar a jurisdição daquele trabalho
para a IP Itatiaia, pastoreada pelo Rev. José Lapa. Dentre as razões destacamos a proximidade da
referida Igreja com a congregação e o interesse demonstrado pelos irmãos em se dedicar com um
grupo significativo no apoio àquele trabalho com amor e afinco. O relatório que recebemos
evidenciou e até mesmo superou as nossas expectativas, graças a Deus, ao vermos de maneira
detalhada o quanto o SENHOR tem abençoado a congregação. Louvamos a Deus, pois grandes
coisas o SENHOR tem feito por nós, por isso, estamos alegres, Sl 126.
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UMP
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
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. W. Judson Fialho - Cursando o 3º ano no
Seminário
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
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!

20/05
Helena Púglia Freire
Manuela Estrela Baggio

21/05
Paulo Eduardo Fonseca Mizerani
Valdete Laranjo Silva Ventura

22/05
Antonio Vilela Moreira
Davi Vilela Moreira
Flausina Ferreira Jordão
Isadora Lopes Porto

23/05
Ana Júlia Campos Oliveira S. de Andrade
Guilherme Catizani Faria
Jussara Campos de Oliveira Ribeiro
Marcos Paulo Lourenço e Silva

24/05
Francisco José Carvalho Barbosa

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
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
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Júlia Franco Rodrigues
Marcia Varela Martins Nogueira

25/05
Alice Cruz Carvalho
Cecília Alvarenga Cabaleiro
Nathália Fernandes Braga Dias

26/05
Aérre Teodoro Alves Júnior
Cláudio Martins Simões
Daniel Alonso Abood Moura
Heloisa Canno Ruas Pacheco
Maraluci Gomes Chaib
Sarah Messias Claussen

