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MENSAGEM PASTORAL 

Após a ascensão de Cristo aos céus, 
a continuidade do seu pastoreio na 
Igreja passou a se dar essencial-
mente pelo ministério funcional do 
Outro Consolador, o Espírito Santo, 
o qual qualifica e usa os crentes 
dotados com os devidos dons 
relativos aos ministérios da Palavra 
e da Misericórdia, respectivamente 
coo rdenados  pe los  o f i c i a i s  
presbíteros e diáconos, estes que 
são autoridades devidamente 
investidas sobre a Igreja, conforme 
instituição divina e instrução bíblica.

O oficialato na Igreja não se trata 
meramente de tradição, distinção 
eclesiástica, hierarquização de 
pessoas, ou de cargos de posição 
institucional; antes, presbíteros e 
d iáconos devem ser  v is tos  
biblicamente como supervisores 
eclesiásticos coordenadores da 
atuação dos ministérios da Palavra e 
da Misericórdia, respectivamente. 

Portanto, tais ofícios devem ser 
ocupados por pessoas que a Igreja 
reconhece  como possu indo  
destacadamente dons espirituais 
compatíveis com as funções 
relativas, para que desta forma, a 
continuidade terrena do ministério 
de Cristo se dê devidamente.

Portanto, para oficiais da Igreja 
devem ser escolhidos aqueles, 
dentre os seus homens crentes de 

destacada piedade, nos quais se 
percebam mais claramente a 
manifestação da atuação pastoral de 
Cristo por demonstrarem desta-
cados dons relativos aos ministérios 
da Palavra e da Misericórdia, os 
quais hão de ser respectivamente 
supervisionados pelos presbíteros e 
diáconos.

Em Atos 6.1-7 lê-se como tais 
ministérios da Palavra e da 
Misericórdia se estruturaram na 
Igreja: devido ao grande acréscimo 
de novos convertidos, os gentios 
começaram a reclamar que as suas 
v iúvas  não  es tavam sendo 
assistidas pela distribuição diária 
assim como estariam as dos 
hebreus (verso 1); tal queixa levou 
os doze apóstolos a reunidos 
convocarem a comunidade cristã e 
lhes afirmar que não seria razoável 
que eles deixassem a pregação da 
Palavra para se dedicarem ao 
cuidado social (verso 2); sendo 
assim, eles propuseram que a Igreja 
escolhesse dentre os seus membros 
pessoas que dessem um bom 
testemunho cristão, revelando uma 
destacada piedade espiritual, para 
se encarregarem deste serviço de 
misericórdia (verso 3), ao passo que 
os apóstolos deveriam se concentrar 
na oração e no anúncio da Palavra 
de Deus (verso 4). 

Este conselho agradou à Igreja, que  
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elegeu os seus primeiros diáconos 
( ve rso  5 ) ,  os  qua i s  f o ram 
apresentados aos apóstolos, que 
orando e lhes impondo as mãos, lhes 
ordenaram ao ministér io da 
misericórdia (verso 6). 

Seguiu-se o crescimento da 
divulgação da Palavra de Deus, 
mult ipl icando o número dos 
discípulos, inclusive dentre muitos 
sacerdotes (verso 7).

Da narrativa descrita, vemos a 
necessária atuação da Igreja em 
duas frentes, a primordial, que é o 
ministério da Palavra, através do 
qual pecadores são salvos por Deus 
(Rm 10.17) e a Igreja do Senhor é 
edificada (Ef 2.20); e a outra frente 
na qual a Igreja também deve atuar, 
a auxiliar, que é o ministério da 
misericórdia, através do qual as 
pessoas são cuidadas pela Igreja em 
suas necessidades naturais (2Co 
9.1-5), expressões de cuidado dos 
necessitados (2Co 9.12-15). 

Houve necessidade da separação 
destas duas esferas de ação porque 
se antes os apóstolos também 
cuidavam da assistência aos santos 
(At 4.34,35), tal acúmulo de função 
estava tornando inviável a qualidade 
do cumprimento de ambos. 

Contudo, a separação em dois 
ministérios não elimina a existência 
de nenhum dos dois, apenas os 
submeteu à coordenação por oficiais 
distintos, presbíteros e diáconos,  

cujos ministérios expressam ações 
que devem estar presentes na vida 
de cada cristão individualmente 
também, que são as virtudes de 
testemunhar o evangelho tanto 
através do anúncio das palavras 
graciosas da salvação, quanto 
através das ações misericordiosas 
de compaixão.

Enfim, embora separados em 
ministérios distintos, a proclamação 
da palavra da salvação e a ação 
misericordiosa de compaixão devem 
marcar o testemunho complementar 
e cotidiano da Igreja. 

Nos próximos artigos pastorais, 
teremos a oportunidade de nos deter 
mais especificamente em cada um 
destes dois ofícios eclesiásticos, 
buscando perceber melhor qual a 
sua vocação, competência e relação 
com as respectivas áreas de 
atuação na vida da Igreja de Cristo.
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Eliana

Reunião Departamental em 
conjunto:
Dia 11/07 os departamentos Noeme 
e Teresinha Lara na sala da Saf às 
14h30min

Homenagem da SAF ao Diácono:
No dia 09 de julho comemoramos o 
Dia do Diácono e a Saf parabeniza a 
todos esses homens valorosos e 
tementes a Deus que servem à 
Cristo e à igreja. Que Deus, em sua 
infinita misericórdia, continue 
abençoando e guardando a todos 
vocês.

"O Diácono é um servo. O seu 
ministério é servir com alegria e se 
apresentar ao Senhor com cântico! 
(Salmo 100.1)
O diácono é sensível, solidário, fiel, 
íntegro, facilitador, liberal em 
repartir, doador e discipulador.   
O diácono está sempre pronto para 
ouvir, tardio para falar e tardio para 
se irar (Tg 1.19). Ele é sábio em 
aconselhar e em suas decisões 
pessoais e familiares."

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando 
Horácio, César, Jessé Oliveira, 
Paulo Cassete, Arthur, Marco Túlio, 
Tiago Muzel
Segunda-feira: Frederico Porto
Quinta-feira: Marco Cassete
Sexta-feira: Marco Vince
Sábado: Marcos Egg, Natanias
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LIVRARIA 

Chegou em nossa 
livraria o livro que 
recomendamos no 
boletim passado “As 
boas-novas em Rute: 
salvação nos campos 
do Senhor”.

Os interessados poderão procurá-
lo em nossa livraria após os 
momentos de culto.
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RELATÓRIO DO MINISTÉRIO 
PORTAS ABERTAS 

ABRIL A JUNHO DE 2018

“Pois não me envergonho do 
evangelho, porque é o poder de 
Deus para a salvação de todo 
aquele que crê, primeiro do judeu e 
também do grego.”  Rm 1.16

Aconselhamentos: 89
Evangelização: 98
Folhetos distribuídos: 196
Disque Paz distribuídos: 112
Bíblias distribuídas: 3
Visitas realizadas: 34
Total de pessoas atendidas: 187

CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o 
Senhor Jesus, na noite em que foi 
traído, tomou o pão”. 1 Co 11.23

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. E ainda mais, 
para anunciarem a volta gloriosa de 
Cristo para buscar a sua Igreja.

Neste domingo, segundo domingo 
do mês, estaremos ao derredor da 
mesa do SENHOR para este 
solene sacramento. Participemos 
com alegria e contrição. 

NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos o falecimento de D. 
Xenia Lanza Campolina, aos 91 
anos, ocorrido na última terça-feira, 
dia 03/07. 

Vários irmãos de nossa Igreja 
estiveram presentes no velório e 
sepultamento ocorrido na quarta, 
dia 04, no Cemitério Parque da 
Colina.

Nosso pastor Rev. Edson esteve 
presente levando uma palavra de 
consolo  em nome de nossa Igreja. 

À família Campolina, expressamos 
nossos sentimentos rogando ao 
Senhor o consolo eterno.    

SINOS E CONJUNTO DE 
SOPROS 

Louvamos a Deus pela vida de 
nosso irmão Didison (Sinos) e pela 
existência do Conjunto de Sopros 
em nossa Igreja.

Nossos irmãos tocarão nos cultos 
deste domingo, Sinos pela manhã 
e Conjunto de Sopros à noite. Deus 
seja louvado! 
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AGRADECIMENTOS

Ao Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, na 
pessoa do seu presidente, nosso querido pastor, Rev. Edson Costa 
Silva, pelo registro em seus anais na reunião realizada em 25/06/2018, 
"uma palavra de louvor e gratidão a Deus pela vida honrada e de grande 
testemunho cristão da querida irmã Anita Soares Borja, mulher virtuosa 
que deixou um legado precioso junto a sua queridíssima SAF, em 
conjunto com as suas amadas irmãs por cerca de 70 anos, não somente 
em nível local, mas nacional". À segunda turma da Escola Dominical 
Itinerante, que sob as lideranças do Rev. Rogério Bussinger e dos 
Presbíteros Paulo Arumaá e Euler Borja, ministrando a Santa Ceia 
deram à D. Anita alegrias e grande gozo espiritual. 

À todos irmãos e irmãs pelo conforto que nos deram pelo passamento da 
nossa já saudosa Anita. Fraternalmente em Cristo Jesus, Érica, Wylson 
e família. 

CLASSE DE CATECÚMENOS PREPARE-SE PARA SE TORNAR 
MEMBRO DA IGREJA 

“Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o 
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me 
negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que 
está nos céus”. Mt 10.32

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro 
comungante dela, seu lugar é na classe de catecúmenos! Lembramos 
a todos que esta classe visa não somente a preparação para a pública 
profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se 
tornar membros de nossa Igreja vindos de outras denominações. Nesta 
classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a 
Reforma Protestante do século XVI, sua forma de governo, suas 
convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja de Cristo. 
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de 
uma Igreja local por coerção de quem quer que seja, porém, cabe à 
Igreja de Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de preparo 
oferecido a todos!
Estamos finalizando as atividades do primeiro semestre e já no último 
domingo de julho, dia 29/07, iniciando uma nova turma para o segundo 
semestre. Aguardamos por você!



TEMPORADA DE ACAMPAMENTO DA UPA / INVERNO – 2018

UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 23 a 28/07 – Inscrições Abertas 
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BATISMO INFANTIL

O que é batismo? O nosso breve catecismo, em sua pergunta 94, 
responde da seguinte forma: “Batismo é um sacramento no qual o lavar 
com água em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, significa e sela 
a nossa união com Cristo, à participação das bênçãos do pacto da graça 
e a promessa de pertencermos ao Senhor”. O batismo assim como a 
Ceia, é um sinal visível de uma graça invisível. 

A quem não deve ser administrado o batismo?  O batismo não deve ser 
administrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não 
professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos 
daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. (Gn 
17.7,10;  At 2.38-39;  At 18.8;  At 16.14-15;  1Co 7.14)

Recebemos hoje, por ocasião do culto matutino para o batismo infantil, 
David Gomes Oliveira Saquete, filhinho de nossos irmãos Felipe e 
Karina. Louvamos a Deus pela vida preciosa do David, herança do 
Senhor, e rogamos ao Pai celestial que o seu crescimento seja 
semelhante ao de Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de 
Deus e dos homens. Lc 2.52. 
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AUDIÇÃO DO CEPEM 

O Cepem – Centro Presbiteriano de Estudos Musicais, promoverá no 
salão social de nossa Igreja no próximo sábado 14/07, uma audição de 
encerramento do primeiro semestre. Participemos com alegria!
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TEMPORADA DE ACAMPAMENTO DA UCP-UPJ
INVERNO - 2018 

Queridos irmãos, nossa temporada de Acampamentos se aproxima e as 
inscrições estão abertas. É nosso desejo levar todas as crianças que 
desejarem participar, inclusive aquelas que não possuem condições de 
custear sua participação. Pensando nisso, os Conselheiros da UCP/UPJ 
estão promovendo a campanha ADOTE UM ACAMPANTE. O objetivo 
desta campanha é angariar fundos para custear as inscrições dos 
pequeninos. Quanto mais doações recebermos, mais bolsas poderemos 
conceder. Qualquer valor pode fazer a diferença na vida de nossas 
crianças. Caso você queira contribuir, faça contato com o seminarista 
Vanderson. Desde já agradecemos. 
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SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – PRÓXIMO SÁBADO

Nosso Seminário da Escola 
Dominical se aproxima. Será no 
próximo final de semana, dias 
14 e 15 de julho. 
Uma oportunidade rica de 
crescermos em graça e no 
conhecimento do SENHOR 
nosso Deus. 

Terá início no sábado dia 14, à 
tarde no horário de 14h às 17h 
com intervalo.  À noite nosso 
horár io será de 19h às 
2 1 h 3 0 m i n  t a m b é m  c o m  
intervalo. 

Nosso preletor será o Rev. Lício, pastor da Igreja Presbiteriana de 
Guanhães. Nossa temática será uma visão sobre Ministérios e a 
Diversidade dos Dons que o SENHOR concede à sua Igreja para a 
edificação e o bem do Corpo de Cristo. 

Os professores de nossa Escola Dominical estão convocados e toda a 
Igreja convidada. Venham participar conosco! Para que possamos nos 
organizar melhor estamos solicitando aos irmãos que forem participar 
que façam suas inscrições no link abaixo. 

É gratuito e muito simples e você ainda concorrerá a livros que serão 
sorteados no evento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT4NL5pFe2qO0FXEarY
8yimRgzT2nMDoRA04MvEu_17XPpmQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT4NL5pFe2qO0FXEarY8yimRgzT2nMDoRA04MvEu_17XPpmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT4NL5pFe2qO0FXEarY8yimRgzT2nMDoRA04MvEu_17XPpmQ/viewform


ANIVERSARIANTES 
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   08/07
    Marcus V. Rodrigues Silveira 

    09/07
    Sarah Salles Frigini Campolina 

    Zenir Rodrigues de Sales 

    10/07
    Artur Bernardes Borja 

    Cássio Rodrigues Pereira 
    Getúlio Vernuto de Oliveira Souza 

    Marcela Bernardes Borja 
    Samuel Bernardes Borja 

    

   11/07
    Marco Túlio Caldeira Figueiredo 

    Patrícia Paes Rocha Lopes 
    Rafael Dias de A. Goulart Leal 

    Ricardo Domiciano Ferreira 

    12/07
    Gláucia M. Alves Santos de Paula 

    Theomar Dutra Fonseca 

    13/07
    Diva de Souza e Silva Rodrigues

    14/07
    Elani F. de Assis Figueiredo 



12

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

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!

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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