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Diz a nossa confissão de fé quanto ao Sacramento caráter de anúncio da morte do Senhor, até que ele 
da Ceia do SENHOR: venha, 1 Co 11.26.

“Na noite em que foi traído, nosso Senhor A Ceia é também um memorial. Disse Jesus: “fazei 
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu isto em memória de mim” (1 Co 11.24, 25). Na Ceia 
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, toda a Igreja reflete mais profundamente acerca da 
para ser observado em sua igreja até o fim do pessoa e obra do Filho de Deus que se encarnou 
mundo, para ser uma lembrança perpétua do para nos salvar.
sacrifício que em sua morte ele fez de si 
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, A Ceia é também um sinal de nossa participação no 
todos os benefícios provenientes desse Corpo de Cristo que é a sua comunidade de fiéis. O 
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e vinho é símbolo da “nova aliança no meu sangue”, 
crescimento nele, e seu compromisso de disse Jesus (Lc 22.20; 1 Co 11.25).  A aliança no 
cumprir todos os seus deveres para com ele; e sangue de Cristo promove a restauração de nossa 
ser um vínculo e penhor de sua comunhão capacidade relacional, a abertura da possibilidade de 
com ele e uns com os outros, como membros comunhão entre eu e o “meu irmão”, e o 
do seu corpo místico” (CFW - Confissão de Fé estabelecimento de um novo vínculo comunitário. A 
de Westminster, XXIX.1). Ceia nos conclama sempre a unidade.

Para nós a Ceia do Senhor não é apenas uma Na ministração da Ceia temos a reunião da família 
ordenança, mas sim, um santo sacramento. Na em torno da mesa, partindo o pão e compartilhando 
Igreja de Cristo existem dois sacramentos: a Ceia e o de união e intimidade. As pessoas reunidas para 
Batismo. A Ceia é um meio de Graça, um sinal visível essa refeição são diferentes umas das outras. 
de uma graça invisível, dizia Agostinho. Expressam diversidade, mas estão ligadas na 

unidade produzida pelo Espírito mediante o sangue 
Na Ceia, os elementos não sofrem nenhuma da aliança, derramado em favor delas. São 
alteração mística, o pão continua sendo pão, e o indivíduos que entenderam o alto preço que custou a 
vinho continua sendo vinho. Não obstante, o crente, sua redenção e união em um só corpo.
mediante a ação do Espírito Santo, é 
verdadeiramente nutrido espiritualmente em sua A Ceia é um meio que Deus usa para nos 
participação. alimentar espiritualmente, promovendo assim, 

o nosso crescimento espiritual. O imperativo é 
Dizemos sempre que a Ceia é “um banquete “Examine-se e participe”. O auto-exame é seguido 
espiritual, onde Cristo se atesta ser o pão que dá de um imperativo. O crente que se nega a participar 
vida (Jo 6.51), pelo qual são nossas almas da Ceia estará dizendo sim ao pecado e não a 
alimentadas para a verdadeira e bem-aventurada Cristo.
imortalidade. Com efeito, Cristo é o alimento único 
de nossa alma e, por isso, a Ele nos convida o Pai Na Ceia os laços de sangue foram substituídos pelos 
Celeste, para que, refeitos por Sua participação, laços da fé. Exercitemos, pois, a fé no Cristo que nos 
reunamos vigor incessantemente, até que se haja de salvou e nos convida por sua palavra a celebrarmos 
ter chegado à imortalidade celestial”, diz João a nova vida que Ele nos concedeu por meio de seu 
Calvino. sacrifício vicário.

A Ceia é um dos sinais da inclusão do cristão na Hoje, por ocasião do culto vespertino, estaremos ao 
realidade da salvação estabelecida pelo pacto da derredor da Mesa do Senhor para este banquete 
graça. O comer o pão e o beber do cálice têm um espiritual. Venham à Mesa convida o SENHOR. 

O SACRAMENTO DA CEIA DO SENHOR!
Rev. Edson Costa Silva



UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA 
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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. 

Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens 
que desejam cantar para os ensaios que acontecem Viagem aos Pomeranos 
todos os sábados a partir das 17h no templo de Os jovens de nossa igreja - UPA, UMP e Coro 
nossa igreja. Venha louvar a Deus! Jovem, estão em viagem até o trabalho missionário 

entre os Pomeranos. Oremos por nossos irmãos que 
Escola Dominical foram levar a Santa Palavra de Deus a esse 
Convidamos os jovens para estarem conosco todos povoado. 
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos 
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da 
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. 
 
Pagamento per capta à Federação de Mocidade 
do Presbitério Belo Horizonte

capta. O valor deve ser entregue ao tesoureiro da 
UMP da 1ªIPBH, Hildemar Neto, ou a tesoureira da 
FMPBHZ, Amaryllis Fadini. 

O pagamento deverá ser feito até o dia 19/11 
no Congresso Unificado das Sociedades Internas 
do PBHZ. Qualquer dúvida procure a diretoria da 
UMP. 

Congresso Unificado das Sociedades Internas do 
PBHZ

No próximo sábado, 19/11, às 08h, acontecerá na 
Igreja Presbiteriana de Nova Lima o Congresso 

A diretoria da UMP solicita aos membros ativos da Unificado das Sociedades Internas do PBHZ. Não 
sociedade deste ano que contribuam com a taxa per deixe de participar.

Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   



DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Pporto, Guilherme, 
Nei Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete

Segunda-feira: José L. Espeschit

Quinta-feira: José Maria

Sexta-feira: Natanias

Sábado: William Fernandes
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 B – Serra
Tel.: 3227.3273

Próximo domingo:
Equipe 1:
Anita Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880

Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049

Reunião de Oração:
Excepcionalmente nessa terça feira não teremos 
nossa reunião de oração em virtude do feriado, mas 
estejamos todas unidas em oração em nossos lares.
Louvamos a Deus pela nova diretoria da Saf. Que 
Deus continue a nos abençoar como tem feito ao 
longo dos seus 104 anos de Saf da Primeira Igreja.

O culto pelo bebê, ocorrido no último dia 05 de 
novembro foi uma benção do Senhor para as 
famílias com seus bebês. O Rev. Edson nos trouxe a 
mensagem muito edificante para nós pais. 
Louvamos a Deus pela  vida do Rev. Edson e 
queremos agradecer também a Miriam Gherardi por 
sua dedicação e empenho na obra do Senhor. Que o 
nosso Pai Celestial continue a derramar bênçãos 
sem medidas sobre sua vida e de sua família.

UCP E UPJ – REUNIÃO PLENÁRIA

Reunião plenária hoje às 17h30min, para eleição 
das novas diretorias. Convocamos todas as 
crianças e juvenis para essa importante reunião.
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CAPÍTULO XIV - ORDENAÇÃO DE MINISTROS Parágrafo Único - Cumpridas as determinações 
deste artigo, o Presbitério passará à cerimônia de 

Art.32 - O Presbitério, depois de julgar suficientes ordenação, com a imposição das mãos.
as provas apresentadas por licenciados à prédica 
do Santo Evangelho, determinará dia, hora e local Art.34 - Após a ordenação, os membros do 
para a ordenação solene ao Santo Ministério da Presbitério darão ao recém - ordenado a destra de 
Palavra e aos privilégios desse ofício. fraternidade e em seguida o presidente o declarara 
Parágrafo Único - Deverá o Presbitério realizar a solenemente ordenado e investido no ofício 
cerimônia em sessão pública; poderá, todavia, sagrado.
quando as circunstâncias o exigirem, nomear para 
o caso uma comissão especial. Art.35 - Em momento oportuno, após a declaração 

supra, o ministro designado pelo Concílio fará uma 
Art.33 - O novo ministro, por ocasião da cerimônia parênese ao novo ministro.
de ordenação, reafirmará sua crença nas 
Escrituras Sagradas como a Palavra de Deus, bem Art.36 - Se for conveniente e oportuno, o 
como a sua lealdade à Confissão de Fé, aos presidente ou ministro por ele designado poderá 
Catecismos e à Constituição da Igreja dirigir à Igreja uma exortação fraternal no sentido 
Presbiteriana do Brasil. Prometerá também cumprir de aumentar o amor, o respeito e a honra ao 
com zelo e fidelidade o seu ofício, manter e ministério da Palavra.
promover a paz, unidade, edificação e pureza da 
Igreja.

Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, 

entendemos ser ela também culto a Deus. Por meio da 

pontualidade evidenciamos compromisso com o SENHOR.  

A pontualidade faz parte da boa mordomia do tempo.

Não estamos limitados ou presos à cultura do atraso, pelo 

contrário, como filhos de Deus, somos exortados a não 

nos conformarmos com este mundo, Rm 12. Isto, também 

se aplica ao uso que fazemos do tempo. Ser pontual não é 

ser escravo do relógio, mas sim, evidenciar compromisso 

com Deus no serviço da casa do SENHOR.

Procure chegar antes dos horários dos cultos! Utilize dos 

minutos que antecedem ao culto para se preparar em 

oração, para então, no momento deste serviço santo, 

dedicar-se a Deus tendo já se preparado antecipadamente 

de maneira conveniente.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!
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DECISÕES DO CONSELHO QUANTO À 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PARA ELEIÇÕES DE OFICIAIS

CANDIDATOS AO DIACONATO: 13

Aldemir Bissaco;

Alysson Vinícius Bomfá Barbosa;

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos;
O Conselho de nossa Igreja reunido nesta semana 

Éder Melo Jr;
deliberou sobre a Assembleia Geral Extraordinária 

Frederico Porto Caldeira;
para Eleições de Oficiais no mês de dezembro. 

Hildemar Rodrigues Falcão Neto;
Repassamos para a Igreja as decisões:

Jessé de Oliveira;

João Marcus Campos Caldeira dos Santos;
1) Da aprovação da lista final de candidatos e o 

José Maria Borges da Silva;
número de vagas

Luiz de Oliveira Neto;

Marcos Egg Freire;
CANDIDATOS AO PRESBITERATO: 19 Rodrigo Pitta Costa Fontinelle Vianna;

Rubem Pacheco Santos Júnior.
Anderson Fleming de Souza;

Anderson Diniz Toledo;
Número de vagas na Junta Diaconal: 13 

Cassiano Nunes Barbosa;

Crysthian Purcino Bernardes Azevedo;
2) Data da Assembleia Geral Extraordinária para 

Éder Mota Jr;
as Eleições

Erasmo Borja Sobrinho;
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada 

Erdman Ferreira da Cunha;
no dia 04/12/2016, primeiro domingo de dezembro, 

Flávio Sérgio Gibram Silva;
por ocasião do Culto matutino, 10h20min.

Giovani Coutinho Lenza;

Helmut Alexander Riegg;
3) Comissão de Coordenação das Eleições

Humberto Rodrigues Falcão;
O Conselho decide nomear Comissão de 

Ilton Elias de Freitas;
Coordenação das Eleições. A Comissão será 

Marco Antônio Paiva;
composta pelos seguintes oficiais: Presb. José do 

Marcos Vieira de Souza;
Carmo Veiga de Oliveira (Relator); Rev. Edson 

Paulo Pereira Arumaá;
Costa; Diácono Cláudio Murilo; Diácono Marco 

Rômulo da Silva Leitão;
Vince.

Tarcísio Antônio de Oliveira;

Valério Márcio do Nascimento Pessôa;
4) Apresentação dos Candidatos

Willian Coelho Fernandes.
Os candidatos serão apresentados à Igreja nos 

domingos 13, 20 e 27/11 e no dia da eleição 04/12.
Número de vagas no Conselho: 15 
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Hoje não haverá ensaio. Mas no próximo domingo, 04/12 – Primeiro Domingo de dezembro - Ensaio - 
20/11, continuaremos nossos ensaios para o Culto de 17h
Louvor a Deus pelos 30 anos de nosso Coral.

10/12 – Sábado - Ensaio - 17h

Gostaríamos de contar com a atenção especial dos 
11/12 – Domingo – Participação no Culto da Manhã

pais quanto a nossa programação. Precisamos de 
TODOS os coristas e penso que o trabalho do Senhor 

Certa do apoio dos queridos pais e participação de 
deva ser priorizado sobre outras atividades. 

todos nossos coristas,

20/11 – Próximo domingo - Ensaio - 17h - Cantamos 
Aguardamos vocês no próximo Domingo

no Culto da noite

Aninha e Equipe
27/11 – Domingo - Ensaio - 17h

CORAL INFANTO-JUVENIL
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13/11

    Erasto Durval de Almeida 

    Júnia Maria de Figueiredo Sadi 

    

14/11

    Gabriel Nogueira Chagas 

    Nicole Nogueira Chagas 

    Wildes Lima Câmara 

    

15/11

    Aldemir Bissaco 

    Marina de Ávila Aguiar 

    

17/11

    Bernardo Eler Ramos

    Elenice Perilo de Carvalho 

    Larissa Ricarte de Almeida Pupo Domiciano

    Paulo Eduardo Gibram Silva 

    

18/11

    Antonio Carlos de Araújo

    José Fillipe de Souza Pagio 

    Miguel Rezende 

    Selva Leo Ribeiro 

    

19/11

    Camila Rodrigues Tiago

    Emmanuelle César Lehman Figueiredo 

  

SANTA CEIA 
NO CULTO VESPERTINO

Em virtude da presença do Rev. Wildo dos Anjos, 
presidente da Missão Vida, em nossa Igreja na 
manhã deste domingo, quando daremos espaço a 
ele para falar sobre a missão, ministraremos a 
Ceia do SENHOR por ocasião do culto 
vespertino. 

Preparemo-nos pois, antecipadamente, para 
participarmos deste singular momento.

VISITANTE ILUSTRE

Recebemos com alegria nesta manhã, o Rev. 
Wildo dos Anjos, presidente da Missão Vida.  

Esta Missão é uma instituição cristã que tem a 
Bíblia como regra de fé e prática de todas as 
ações. 

Como entidade filantrópica, tem a missão de 
recuperar e reintegrar à sociedade, aqueles que 
se encontram à margem desta, sem quaisquer 
restrições a outras religiões ou credos. 

Será o Rev. Wildo o pregador do culto matutino. 
Seja bem-vindo querido irmão. Deus o abençoe!


