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MENSAGEM PASTORAL
CULTO DOMÉSTICO – UM MANDAMENTO DE DEUS PARA A BÊNÇÃO DA FAMÍLIA

Seria o culto doméstico uma prática perdida no
tempo? Após a grande peregrinação do povo
de Deus pelo deserto, diante de Canaã, a Terra
Prometida, Deus fala por meio de Moisés ao
Seu povo:
"Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso
Deus, todos estais hoje vivos. Eis que vos
ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor
meu Deus me ordenou, para que os observeis
no meio da terra na qual estais entrando para a
possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque
isso é a vossa sabedoria e o vosso
entendimento à vista dos povos, que ouvirão
todos estes estatutos, e dirão: Esta grande
nação é deveras povo sábio e entendido. Pois
que grande nação há que tenha deuses tão
chegados a si como o é a nós o Senhor nosso
Deus todas as vezes que o invocamos? E que
grande nação há que tenha estatutos e
preceitos tão justos como toda esta lei que hoje
ponho perante vós? Tão-somente guarda-te a ti
mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não
te esqueças das coisas que os teus olhos
viram, e que elas não se apaguem do teu
coração todos os dias da tua vida; porém as
contarás a teus filhos, e aos filhos de teus
filhos... Pelo que hoje deves saber e considerar
no teu coração que só o Senhor é Deus, em
cima no céu e embaixo na terra; não há nenhum
outro. E guardarás os seus estatutos e os seus
mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que
te vá bem a ti, e a teus filhos depois de ti, e para
que prolongues os dias na terra que o Senhor
teu Deus te dá, para todo o sempre".
(Deuteronômio 4.4-9 e 39-40).
O Senhor, em sua infinita sabedoria, já havia
ordenado no passado ao Seu povo, que se
organizava como Nação, o amor a Deus sobre
todas as coisas, apontando para a Sua
unicidade e a Sua centralidade. "Amarás, pois,
o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de toda a tua força". (Dt 6.5).
Na sequência do amor a Deus, vem o
mandamento extensivo às famílias, a respeito
de Sua Palavra: "Tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao
levantar-te". (Dt 6.7). Que preciosidade: louvor
ambulante!
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No bojo do preceito deuteronômio se vê uma
regra basilar, tão decantada pelos educadores:
a educação dos filhos é intransferível.
Nenhuma outra instituição, nem mesmo a
Igreja, poderá substituir o papel da família na
formação do indivíduo. Tal verdade nos faz
pensar no lar como local onde Deus habita,
lugar de abrigo, de aquecimento, de conforto,
como também lugar de respeito e reverência.
Assim como era costume entre o povo de Israel,
na expectativa da chegada do Messias,
reservar uma cadeira especial para o
Prometido se assentar, hoje somos convidados
a nutrir em nossos lares um ambiente
permanente de culto, de obediência a Deus e
de louvor. Agindo assim, poderemos afirmar
como Josué: "Eu e a minha casa serviremos ao
Senhor". (Js 24.15). Que grande alegria nos
lembrarmos que, quando buscávamos a Deus
no seio do nosso lar, Ele já estava lá!
Por negligenciarmos o culto doméstico, somos
acometidos pela angústia e pelo sentimento de
culpa. Não desejamos, de maneira alguma,
gerar nas famílias tais sentimentos. Pelo
contrário, desejamos que, se eles ocorrem, que
sejam bem vistos, porque são sinais de uma
mente sensível, não cauterizada à Palavra de
Deus. Que estes temores não sejam
paralisantes, antes, que nos levem a uma
decisão firme de buscar, cada vez mais, a
presença de Deus, tendo prazer na lei do
Senhor e nela meditar de dia e de noite! (Salmo
1.2). Reconhecemos que a mudança de
atitude não é fácil. Requer firmeza e disciplina
e, acima de tudo, a ação do Espírito Santo de
Deus trabalhando a nossa vontade. Que Ele
nos capacite e abra os nossos olhos para a
realidade da vida cristã, "porque Deus é quem
efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. " (Fp 2.13).
Quando abordamos este tema, algumas
perguntas nos vêm à mente, conforme
mencionamos a seguir.
Alguém já descobriu outra instituição que possa
substituir a família? Se reconhecemos a
importância do culto doméstico, por que este
caiu em desuso? Existe outra maneira mais
eficaz de cultuar a Deus em família, a não ser
por meio do culto doméstico? Se esta é uma
prática inviável para os nossos tempos, por que

educadores cristãos, pastores, líderes,
professores de escola dominical não desistem
de falar sobre o tema? Por que o assunto é tão
recorrente? Será que não estamos colocando
nossos interesses no lugar errado?
A resposta é simples: a prática do culto
doméstico se impõe por sua própria coerência
interna. Fomos criados para a glória de Deus,
para amá-Lo e gozá-Lo para sempre, assim
reza a resposta à primeira pergunta do Breve
Catecismo de Westminster. Quando a família
se reúne para louvar, para ler e meditar na
Palavra de Deus e para orar, o Reino de Deus
se faz presente, porque o Reino de Deus está
onde Deus reina. Se Deus se assenta à nossa
mesa, que feliz é o lar!
Com esta breve reflexão, vejamos algumas
considerações práticas para a realização do
culto doméstico.
Em primeiro lugar, o culto em família não deve
ser algo enfadonho, penoso e aborrecido. Pelo
contrário, devemos realizá-lo com alegria e
leveza. Ele não deve ser longo demais (em
torno de 20 a 30 minutos), para que não se
torne um peso para os filhos, nem deve ser
usado como momento de correção, de
disciplina. Os filhos devem ser incentivados a
falar, sem serem constrangidos. Isto os fará se
sentirem confiantes, seguros e amados. O culto
doméstico é uma via singular de comunicação.
O horário e o local na casa para a sua
realização devem ser cuidadosamente
escolhidos e previamente combinados.
Nenhuma atividade deve ser marcada para o
horário estabelecido. É importante isolar
qualquer coisa que venha interferir no
momento, televisão, celular, computador,
barulho de faxina na casa etc. Em caso de
visita, deve-se marcar o culto para um outro
horário, pois este é um momento da família. O
culto doméstico deve ter uma linguagem
adequada à faixa etária dos filhos e deve conter
os aspectos listados a seguir.
Um período de cânticos: permita que as
crianças escolham os cânticos, por semana,
por exemplo. Podem ser hinos da liturgia do
culto na Igreja, do Hinário Novo Cântico,
cânticos espirituais, acompanhados por
instrumentos, caso alguém na família toque
algum ou, simplesmente, os participantes
podem acompanhar músicas gravadas ou
mesmo baixadas da internet, como, por
exemplo, pelo Youtube.

Leitura da Bíblia, com ênfase à ideia central do
texto. Explanação simples da Palavra, pelos
pais, inicialmente. Não é o momento adequado
para aprofundamento teológico. A
memorização de versículos e textos bíblicos
deve acontecer neste período. Um bom método
de memorização é a repetição. Os pais
perguntam e os filhos respondem, à maneira do
catecismo. Esta etapa não deve ultrapassar os
15 minutos.
Orações: de louvor e de gratidão. Antes de se
iniciar cada período, deve-se elencar os
motivos de oração. Esta é uma rica
oportunidade de entrelaçamento familiar, de
fortalecimento do amor e da compreensão.
Filhos e pais podem expor o que lhes aflige,
suas necessidades, suas preocupações.
Quantas confissões podem ser feitas aqui, que,
em outras circunstâncias, não seriam
verbalizadas!
Para terminar, pode-se cantar um hino de
encerramento. Buscando ser um canal
estimulador às famílias para a realização do
culto doméstico, nossa Igreja oferecerá,
durante o mês de maio, mês da família,
devocionais para o culto familiar no Livro de
Provérbios. Nos meses seguintes,
apresentaremos estudos sobre o livro de
Daniel, já oferecidos à Igreja, com o mesmo
propósito, no ano de 2014, com foco em
firmeza na fé. Em sequência, iremos abordar
outros temas bíblicos mais voltados às
vivências do dia-a-dia. Nossa oração é no
sentido de que todos os lares da Igreja sejam
despertados para a importância do culto
doméstico. Aos que já o praticam, que
permaneçam nesta bendita prática e aos que
há muito a deixaram, ou nunca a
desenvolveram, que haja um despertamento
para a necessidade de nos voltarmos mais para
Deus, buscando-O enquanto se pode achar e
invocando-O enquanto está perto. (Is 55.6).
Que sejamos convencidos de que toda e
qualquer mudança que possa se dar no mundo
começa no âmago da família. Que não nos
enganemos pensando que, frequentando
dominicalmente a Igreja, porém nos
distanciando do Senhor nos outros dias da
semana, cumprimos cabalmente o
mandamento de Deus. Que não sejamos
achados como o obreiro que trabalha muito,
mas no lugar errado!
Comissão para o culto doméstico
(contribuição de Jacimar Cruz de Souza)
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SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Bendito seja Deus, que não me rejeita a
oração, nem aparta de mim a sua graça."
Sl 66.20
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 02/05 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana Galvão
Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 03/05 às 14h30min.
Contamos com a presença de todas as sócias
para juntas podermos desfrutar desta rica
oportunidade que Deus nos dá. Lembrando
que teremos nosso cantinho de oração no dia
1 de maio em nosso acampamento. Não deixe
de passar por lá para orarmos umas pelas
outras, por nossa igreja, por tantos outros
pedidos e principalmente louvar e agradecer
ao nosso querido Pai por tudo que fez e faz por
nós.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Claudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram, Zuelton.
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Rodrigo Pitta
Sexta-feira: Rubem Pacheco
Sábado: Aldemir Bissaco, César.
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.

NOTA DE GRATIDÃO
"Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e
fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo
Senhor." Salmo 27.14

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.

Quero agradecer primeiramente a Deus, à
ASPACAM e aos irmãos, seja pelas orações
ou apoio financeiro que me possibilitaram
participar do campeonato internacional "Open
Swimming 2017", em São Paulo, onde
conquistei 2 medalhas para honra e louvor ao
nosso Pai.
Que Deus em sua infinita misericórdia e graça
continue a sustentar a cada um de vocês.
Abraços e minha eterna gratidão.
Felipe
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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 pelos telefones:

3212-9232
3273-4201

43º ENCONTRO DA FAMÍLIA NO ACAMPAMENTO EBENÉZER.
COMISSÕES DE APOIO PARA O ENCONTRO DA FAMÍLIA - 1 de Maio
Comissão de Apoio para o Encontro – Pb. Euler, Rev. Edson, Pb. Valério, Pb. Hildemar, Diác. Cláudio Murilo, Pb.
Erdman, Pb. Celso, Diác. Marco Vince, Diác. Natanias, Eraldo, Pb. Erasmo, Diác. José Luiz.
Recepção – Oficiais da Igreja – Presbíteros e Diáconos. Juventude da Igreja – UPA-UMP. Coordenação: Vicepresidente do conselho Pb. Flávio, Pb. Crysthian, Presidente da Junta Diaconal Diác. Ariel, Presidente da UMP
Hildemar Neto e Presidente da UPA Lucas Andrade. Amália, Amanda, Rebeca Heringer, Claudinha Simões, Dora,
Letícia, Lucília Cabral, Juliana Barbosa, Mariana Eller, Rayssa Pacheco, Raquel Soares.
Culto e Momento Cívico – Coordenação
Rev. Edson e pastores
Hino Nacional – Sinos - Didison
Hasteamento da Bandeira
Des. Pb. José do Carmo
Instrumentistas e responsáveis pela música no
Culto Maestro Pb. César Timóteo, Ana Lúcia, Pedro
Reis, Pb. Hildemar.
Trânsito – Junta Diaconal
Imagem – Pb. Paulo Arumaá, Pb. Erdman.
Som – "Lic. Bruno", Diáconos: Serginho, Ariel,
Cláudio Murilo, João Marcus.
Pronto Socorro – Dr. Walter Lopes.
Refrigerantes – "Pedro Wagner", Arthur Barbosa e
Laís Baumgratz, André Zorzin, Amanda, Paulo Falcão,
Sarah Zaghi, Mariana Gonçalves, Raquel, Amália,
Ivan Barbosa.
Doces – "Amarylis Fadini", Bárbara Fernandes, Ana
Luisa, Lina Silva, Júlia Peixoto, Laura Porto, Patrícia
Barbosa, Letícia Cioglia, Lucília Cabral, Juliana
Barbosa, Lucas Porto, Samuel Lehman, Davi Lehman,
Maria Clara, Hanna.
Sorvetes – "Pedro Reis", Artur Borja, Jonathan
Rocha, Daniel Braz, Mateus Figueiredo e Luisa
Figueiredo, Letícia Vince, Ana Tereza, João Pedro.

Churrasco – "Eraldo", Diác. José Luiz Espeschit,
Diác. Éder Freitas, Diác. Serginho, Antônio Marcos,
Pb. Celso Freire, Diác. Rubem Pacheco, Diác. César
Vieira, Pb. Flávio Gibram, Pb. José do Carmo, Diác.
Paulo Cassete, Diác. José Ronaldo, Pb. Tito Flávio,
Diác. Paulo Gibram, Diác. Armando Melillo, Didson,
Pb. Erdman Cunha, Pb. Giovani Lenza, Roberto
Bessa.
Churrasquinho / Milho Verde / Caldo de Cana
"Erasmo Borja", Any, Diác. Nei Ovídio, Daisy, Pb.
Marco Paiva, Diác. Frederico Porto, Murilo França,
Olga Linares, Pb. Rômulo, Diác. Sérgio Linares, Diác.
Natanias, Pb. Erasmo Borja Sobrinho, Marcelo Cali,
Adriana Cali, Marcelo e Daniela Campolina,
Alessandra Cassete.
Esportes – "Hildemar Neto", Thiago Baêta, Paulo
Falcão, Diác. Cláudio Murilo, Cássio Rodrigues, Lic.
Bruno Melo, Vinícius Alves, André Zorzin.
Caixas – "Pb. Lino Silva", Pb. Cassiano, Rev. Delfino
Costa, Pb. Ilton Elias, Pb. Rômulo.
Cantina – "Pb. Marcos Vieira", Diác. Domingos,
Priscila, Ana Lúcia Melo, Bethese, Rosane Arumaá,
Márcia Amorim, Any Borja, Lívia Oliveira, Elani
Figueiredo, Ceci Gibram, Eliane Reis, D. Gê, Ivanete
Maciel, Jacimar Cruz, Jane P. Silva, Léa Fadini, Sônia
Gibram, Mariza Reis, Shirley Borja, Miriam Xambre,
Raquel Boy, Alessandra Zorzin, Lívia Sousa,
Jacqueline Rodrigues, André Figueiredo e Claudia,
Juliana Santos, Lívia Andrade, Mônica Lehman,
Marco Aurélio e Fátima.
Recreação / Crianças – "Orientadores da UCP-UPJ"

Carrinho de Sorvete – "Leonardo Boy", Samuel
Borja, Marcela Borja, Mateus Falcão, Daniel Falcão,
Nathan Costa, João Crysthian, Laura Boy, Jeniffer
Rocha, Isabela Lourenço, Letícia Vince, Maria Luiza,
Luis Antônio, Estêvão, João Victor, Gabriel Boson.
Frutas – "Gladson Fernandes", Wânia, Hamilton,
Nereu e Roseli, Cássio Tostes, Diác. Fernando Boson,
Cristiana, Claudio Simões, Leila, Diác. Jessé, Luiz
Oliveira Neto, Adenir Rodrigues, Rilker, Edilene, João
Marcus e Ana Paula, Maria Renata, Emanuelle
Lehman e Marco Túlio, Diác. Éder Melo Jr.
Almoço – "Cozinheira Ana Lúcia", Lucília Cabral,
Edmée, Maria Clícia Souza, Ieda Alvarenga França,
Maria Diomar.
Almoço 3ª Idade – "Presidente da SAF – Fátima
Costa", Ivna, Maria Josina, Diác. José Maria, Zilma,
Zulmira, Maria Helena Bernardes, Estela Bessa,
Jurema, Débora Zaghi.

*Os nomes entre aspas, são dos responsáveis pela
respectiva comissão.
Lembretes!!!
Toda a família reunida – 1 de maio é o seu dia!
Recreação / Esporte / Hora de lazer e comunhão!
Salgados, doces e frutas para você. Os preços você
sabe! Churrasco irresistível...
Ônibus Especial
Saída da porta da Igreja (Av. Afonso Pena) às
7h30min, pontualmente.
Retorno as 17h, saindo do Acampamento.
Endereço do Acampamento – BR 381, sentido VitóriaES, Km 436,3 – Em frente a Fábrica Cotochés –
aproximadamente 2 Km após o trevo de Ravena.
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CONJUNTO DE SOPROS
Louvamos a Deus pela retomada do conjunto de sopros em
nossa Igreja. Nossos irmãos se apresentam neste domingo por
ocasião do culto matutino. Deus seja louvado! Integrantes:
Regência: Maestro Cláudio Simões. Flauta: Suzana, Pedro
Wagner e Estêvão. Oboé: João Marcos. Clarineta: Armindo
César. Trombone: Paulo Cassete.
Acompanhamento ao piano: Eleonora.
Os ensaios acontecem às quartas-feiras no horário de 18h30min às 19h40min.

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS
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5º DOMINGO – CULTO EM FAMÍLIA!
Hoje, dia 30/04, quinto domingo do mês, teremos o nosso Culto em Família. Assim sendo, não
teremos o Culto Infantil nos dois períodos, manhã e noite. As crianças deverão cultuar junto aos pais
no Templo.
Sempre que tivermos um quinto domingo no mês faremos essa celebração especial. Entendemos
que assim, teremos um momento festivo no qual cultuamos a Deus por sermos parte da família dos
eleitos, pelas bênçãos das famílias que integram a nossa amada Primeira Igreja e por nossas famílias.
Além disso, trata-se de um momento de invocarmos a graça e misericórdia de Deus sobre as famílias,
a fim de que resgatem os valores eternos que há em Jesus, livrando-as do mal.

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!

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson Costa
Silva, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e os seus estatutos, reitera
convocação da Assembleia Geral Extraordinária para se reunir neste domingo, dia 30 de abril de
2017 às 10h20min em culto solene para autorizar transferência, sem ônus para a Igreja, conforme
os trâmites legais, de propriedade vendida em 2003, no município de Santa Luzia.
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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 – 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

30/04
Elizeu Domingues Gomes
Fernando Antonio Randazzo Boson
Marcos Vinícius Leite Dias

01/05
Ana Lua Hauck Iacomini
André Luiz da Silva de Figueiredo

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Camilla Falci Grassi
Samuel Soares Bandeira

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.
Agende-se e venha participar conosco!

02/05
Ana Lúcia Maia de Castro Melo
Fabiana Chamon de Moura
Júlia Peixoto Gibram Silva

03/05
Rev. Edson Costa Silva
Graciana de Fátima Cruz Carvalho
Luis Gustavo Alves Diniz

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
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
(98483- 8901)
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Patrícia Vieira Alvarenga

05/05
Henrique César Silva Carvalho

06/05
César Timóteo de Oliveira Santos
Elen Vana Laranja Pinheiro Tostes
Hadassa Costa Silva Santos
Hilton José Jordão
Lúcia Carmen de Lima
Olga Barbosa Linares Vieira
Sarah Matos Caldeira Eller

