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MENSAGEM PASTORAL 

“Então, disse Jesus aos seus 
discípulos: Se alguém quer vir após 
mim, a si mesmo se negue, tome a 
sua cruz, e siga-me”. Mt 16.24.

Para alguém “negar a si mesmo” 
totalmente, deverá renunciar 
completamente sua própria vontade. 
A linguagem do não-cristão é, “Não 
queremos que este Homem reine 
sobre nós” (Lc 19.14). A atitude do 
cristão é, “Para mim, o viver é Cristo” 
(Fp 1.21). “Logo, já não sou eu quem 
vive, mas Cristo vive em mim” (Gl 
2.20). Vivo para honrá-Lo, agradá-
Lo e servi-Lo.

Renunciar sua própria vontade 
significa atender à exortação de 
Filipenses 2.5, “Que haja em vós o 
mesmo sentimento que houve 
também em Cristo Jesus”, o qual é 
d e f i n i d o  n o s  v e r s o s  q u e  
imediatamente seguem como de 
abnegação. É o reconhecimento 
prático de que “não sois de vós 
mesmos, porque fostes comprados 
por bom preço” (1 Co 6.19-20). É 
dizer com Cristo, “Não seja, porém, o 
que eu quero, mas o que tu queres” 
(Mc 14.36).Esta negação do ego que 
Cristo requer de todos os Seus 
seguidores deve ser universal. Não 
há nenhuma reserva, nenhuma 
exceção feita: “Nada disponhais 
para a carne no tocante às suas 
concupiscências” (Rm 13.14). Deve 
ser constante, não ocasional. Deve 

ser espontânea, não forçada, 
realizada com satisfação, não 
relutantemente: “Tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de todo o coração, 
como para o Senhor e não para 
homens” (Cl 3.23).

“E tome a sua cruz”. Isto se refere 
não à cruz como um objeto de fé, 
mas como uma experiência na alma. 
Os benefícios legais do Calvário são 
recebidos através do crer, quando a 
culpa do pecado é cancelada, mas 
as virtudes experimentais da Cruz de 
Cristo são somente desfrutadas à 
medida que somos, de um modo 
prático, “conformados com a Sua 
morte” (Fp 3.10).Não pode haver 
ressurreição onde não há morte, e 
não pode haver andar prático “em 
nov idade de v ida”  a té  que 
“carreguemos no corpo o morrer do 
Senhor Jesus” (2 Co 4.10). A “cruz” é 
o sinal, a evidência, do discipulado 
cristão. 

 No Novo Testamento a “cruz” tem o 
significado de realidades definidas. 
Primeiro, ela expressa o ódio do 
mundo. O Filho de Deus veio aqui 
não para julgar, mas par salvar; não 
para punir, mas para redimir. Ele veio 
aqui “cheio de graça e verdade”. Ele 
sempre esteve à disposição dos 
o u t r o s :  m i n i s t r a n d o  a o s  
necessitados, alimentando os 
famintos, curando os enfermos, 
libertando os possessos pelo 
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demônio, ressuscitando os mortos. 
Ele era cheio de compaixão: gentil 
como um cordeiro; inteiramente sem 
pecado. Ele trouxe com Ele felizes 
notícias de grande alegria. Ele 
procurou os perdidos, pregou aos 
pobres, todavia, não desdenhou dos 
ricos; Ele perdoou pecadores. 

E, como Ele foi recebido? Que tipo 
de recepção os homens Lhe deram? 
Eles O “desprezaram e rejeitaram” 
(Is 53.3). Ele declarou, “Eles Me 
odeiam sem uma causa” (Jo 15.25). 
A Cruz, então, foi a manifestação do 
ódio inveterado do mundo pelo 
Cristo de Deus.

Tomar minha “cruz” significa uma 
vida voluntariamente rendida a 
Deus. A obediência de Cristo deve 
ser a obediência do cristão — 
voluntária, alegre, sem reservas, 
contínua. 

Se esta obediência envolve 
vergonha e sofrimento, acusação e 
perda, não devemos nos acovardar, 
mas pôr o nosso rosto “como um 
seixo” (Is 50.7). 

A cruz é mais do que o objeto da fé do 
cristão, ela é o sinal de discipulado, o 
princípio pelo qual sua vida deve ser 
regulada. A “cruz” significa rendição 
e dedicação a Deus: “Rogo-vos, 
pois, irmãos, pelas misericórdias de 
Deus, que apresenteis o vosso corpo 
por sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus, que é o vosso culto racional” 
(Rm 12.1).

 

A “cruz” significa serviço vicário e
sofrimento. Somos chamados para 
seguir o exemplo de Cristo, para a 
companhia de Seus sofrimentos, e 
para ser participantes em Seu 
serviço.

Assim como Cristo “a si mesmo se 
esvaziou” (Fp 2.7), assim devemos 
fazer. Assim como Ele “veio para 
servir, e não para ser servido” (Mt 
20.28), assim devemos ser. Assim 
como Ele “não agradou a si mesmo” 
(Rm 15.3), assim devemos fazer. 

Assim como Ele lembrou dos outros, 
assim devemos lembrar: “Lembrai-
vos dos encarcerados, como se 
presos com eles; dos que sofrem 
maus tratos, como se, com efeito, 
vós mesmos em pessoa fôsseis os 
maltratados” (Hb 13.3).

“Porquanto, quem quiser salvar a 
sua vida perdê-la-á; e quem perder a 
vida por minha causa achá-la-á” (Mt 
16.25).

A “vida” que é vivida para a 
gratificação do ego neste mundo, 
está “perdida” para eternidade; a 
vida que é sacrificada para os 
interesses próprios e rendida a 
Cristo, será “achada” novamente, e 
p reservada duran te  toda  a  
eternidade. Ao Deus Eterno a glória, 
o louvor e o domínio eternamente! 
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Rev; Edson Costa Silva
Bibliografia: “A Cruz e o Ego” 

Arthur W. Pink (1886-1952) 



SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Ao homem que teme ao SENHOR, 
ele o instruirá no caminho que deve 
escolher.”   Salmo 25.12

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

Reunião Executiva:
Iniciando com a reunião de oração, 
lembrando a todas as relatoras e 
diretoria que, se possível, estejam 
presentes.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Carlos Galvão, Sérgio 
Maciel, João, Natanias, José 
Maria, Thiago Bryan, Valter Lopes

Segunda-feira: Alysson Barbosa

Quinta-feira: Ariel

Sexta-feira: Armando Melillo

Sábado: Cláudio Murilo, Hildemar 
Neto
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ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/804 
Torre 2
Bairro Palmeiras
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CONVOCAÇÃO

Convoco todos os membros da Junta Diaconal para sessão plenária a 
ser realizada nas dependências da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte no dia 25/06/2018 (segunda-feira) às 20h30min na 
primeira convocação com a maioria dos membros ou às 20h45min na 
segunda convocação com qualquer número de membros. 

A presença de todos os irmãos é obrigatória para o bom andamento dos 
trabalhos da Junta Diaconal.
Ariel Santos 

“Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai 
no ermo vereda a nosso Deus”. Is 40.3

O Disque Paz tem tido a oportunidade de levar a Palavra de Deus às 
bordadeiras na oficina do amor toda quinta feira e sempre que possível o 
pastor Eduardo tem estado presente ministrando a Palavra ali. A semente 
está sendo lançada e temos visto que o Senhor está fazendo a obra 
naqueles corações.

Relatório Mês de Maio
Chamadas para as mensagens: 2.752
Aconselhamentos: 25
Reunião de Oração: 04
Palavra na departamental da SAF: 01
Devocionais na Oficina do Amor: 04
Material de divulgação do Disque Paz: 450

Orai por nós,
No amor daquele que nos faz mais que vencedores,
Miss. Suely

DISQUEPAZ  3209-8888 – ACONSELHAMENTO 32734201 – E-mail: 
disquepaz@gmail.com 
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GRATIDÃO 
101 ANOS DO CORAL DA 

IGREJA

Registramos a nossa gratidão a 
Deus pelos 101 anos do Coral da 
PIPBH. Percebemos a boa mão de 
nosso Senhor acompanhando este 
ministério a cada dia. Deus tem 
sustentado e perpetuado este 
trabalho através de todos aqueles 
que se dispõem, oferecendo suas 
vozes e suas vidas a Ele durante os 
anos. Ao desenvolvermos nosso 
canto podemos experimentar a 
bondade do Senhor em cada 
momento. Cantamos em gratidão a 
Ele e consideramos que serví-lo é 
um privilégio. Nosso ensejo é que o 
Senhor nos conceda graça para 
prosseguir nesta missão.

A missão de cantar, de usar nossas 
vozes e a música para louvar e 
bendizer o nosso Criador. Ao 
chegarmos aos 101 anos de 
existência como grupo coral, 
reconhecemos nossa dependência 
do Senhor e prosseguimos 
resolutos, nos preparando e nos 
dedicando cada vez mais neste que 
é nosso chamado e serviço. No 
próximo domingo, dia 01 de julho 
no culto da manhã, cantaremos e 
agradeceremos a Deus por suas 
bênçãos e cuidado.

“Bom é render graças ao Senhor e 
cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo.”    Salmo 92.1

VISITA DO CORAL À 
SANTA CASA

“Fazei justiça ao fraco e ao órfão, 
procedei retamente para com o 
aflito e o desamparado. Socorrei o 
fraco e o necessitado” 
                                Salmo 82. 3-4

Pela graça de Deus, o Coral da 
Igreja cantará hoje à tarde no 
Hospital da Santa Casa. Nosso 
alvo é anunciar as misericórdias de 
Deus, que não têm fim. Quer 
estejamos gozando de saúde, quer 
dela careçamos, confiamos que 
Deus está presente e que jamais 
nos desampara. 

A enfermidade pode ser para a 
honra do nosso Deus, na medida 
em que reconhecemos que Ele é 
soberano e que pode transformar 
nossos sofrimentos em gozo e paz 
eternos. Somos apenas um 
simples instrumento nos propósitos 
divinos. 

O Senhor há de completar a obra. 
Porém, tudo que estiver ao nosso 
alcance para que a mensagem do 
Evangelho seja anunciada,  
devemos fazê-lo com dedicação e 
alegria. 

Que o Senhor seja servido em nos 
usar neste ministério! Nosso 
encontro será na Portaria dos 
Colaboradores, às 15h45min.
Cantaremos no 5º andar.
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PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE 
ACAMPAMENTO 
INVERNO – 2018

UCP-UPJ 
Faixa etária 6 a 13 anos 
Data: 16 a 21/07

UPA 
Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 23 a 28/07

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA 
DE HOMENS 

A Federação de UPHsdo PBHZ 
convida os Homens para participar 
da palestra sobre o tema: 

“O Homem pastor da família”. 
Data: 30/06
Local: Igreja Presbiteriana Cidade 
Nova
Horário:16 horas
Palestrante: Rev. Raimundo 
Montenegro

SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – JULHO / 2018

Nosso Seminário da Escola 
Dominical se aproxima. 
Será nos 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 
14h30min às 17h com 
intervalo.  À noite nosso 
horário será de 19h30min às 
21h30min também com 
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!
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UCP-UPJ – ACAMPAMENTO 

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 
cond ições  de  cus tear  sua  
participação. 
Pensando nisso, os Conselheiros 
da UCP/UPJ estão promovendo a 
c a m p a n h a  A D O T E  U M  
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. CURSO DE NOIVOS – JULHO

Data: 
06 e 07/07

Local: 
Primeira Igreja

Sexta-feira, 06/07 
1 9 h 3 0 m i n  à s  
21h30min

Sábado, 07/07 
9h às 12h, 13h às 15h

NASCEU JÚLIA– HERANÇA DO 
SENHOR!

“Herança do SENHOR são os 
f i lhos, fruto do ventre seu 
galardão”.  Sl 127.4

Alegramo-nos com nossos irmãos 
Kemmily e João Marcos pela 
chegada da Júlia Casteluber 
Mendonça. Júlia nasceu no último 
dia 12/06, pesando 3.300Kg e 
medindo 50cm. 

Avós maternos Rev. Giovan e 
Elaine e avós paternos Ivo e Vania.

Parabéns queridos irmãos! Que o 
Senhor abençoe ricamente o 
crescimento da Júlia, que seja 
semelhante ao de Jesus, não 
somente em estatura, mas em 
sabedoria e graça diante de Deus e 
dos homens.  

PREGAÇÃO EXPOSITIVA 
CARTAS DE PEDRO

Que o SENHOR continue nos 
abençoando neste objetivo santo 
de estudarmos a primeira carta de 
Pedro de maneira expositiva. 

Iniciamos a exposição do segundo 
capítulo. Que o Eterno nos conceda 
crescimento espiritual para a Honra 
e a Glória de seu Excelso Nome. 
Oremos e participemos.   
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CLASSE DE CATECÚMENOS – 
PREPARE-SE PARA SE TORNAR 

MEMBRO DA IGREJA

“Todo aquele que me confessar 
diante dos homens, também 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 
c l a s s e  d e  c a t e c ú m e n o s !  
Lembramos a todos que esta 
classe visa não somente a 
preparação para a públ ica 
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 neste 
próximo mês e já no último domingo 
de julho, dia 29/07, iniciando uma 
nova turma para o segundo 
semestre. Aguardamos por você!

REV. RAIMUNDO NA IP DE 
SUZANO-SP

O Rev. Raimundo, cumprindo 
agenda de pregações, mercê 
divina, está neste final de semana 
pregando na região de Suzano – 
SP (Jardim Dora, Quinta Igreja e 
Jundiapeba), onde ele pastoreou 
entre 2005 e 2011.

ENCERRAMENTO DE SEMESTRE 
NA SEXTA JOVEM

Encerrando com alto nível as 
atividades do 1º semestre da nossa 
Sexta Jovem, teremos a presença 
de um profissional dentista que 
serviu nas forças armadas e que 
fa la rá  aos  jovens  da  sua  
experiência de como está vivendo 
com a esposa e filhos e servindo ao 
próximo como uma família cristã 
em um país fechado ao Evangelho 
na região do Golfo Pérsico. Você 
não pode perder esta atividade. 
Compareça na sexta-feira, 29/06, 
às 20h. Durante o mês de julho, 
teremos recesso da Sexta Jovem, 
que retornará as atividades em 
agosto, na noite da sexta-feira 
03/08/18.
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CRISTIANISMO TOTAL 2018 - PRÓXIMO SÁBADO, 
30/06 - início às 15h

“Não peço que os tires do mundo, e 
sim que os guardes do mal. Eles 
não são do mundo, como também 
eu não sou. Santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade. 
Assim como tu me enviaste ao 
mundo, também eu os enviei ao 
mundo.” Jo 17.15-18

O CRISTÃO E A CULTURA
Sob esta temática, ocorrerá em 
nossa igreja, no próximo sábado, 
d ia  30/06,  a  programação 
organizada pela Federação de 
Mocidade do Presbitério Belo 
Horizonte. O Cristianismo Total 
terá início às 15h, e contará com 
três palestrantes convidados. A 
primeira palestra, de cunho 
teológico, será ministrada pelo 
Rev. Gustavo, pastor da IP de 
Montes Claros que tratará sobre “A 
origem religiosa da cultura”.

Na segunda, de cunho mais prático, o Rev. Renato, pastor da IP de Itabira, 
irá abordar “A contextualização ativa”, ou a forma como o crente vive e atua 
na cultura. Após o intervalo, ele passará a falar a respeito da 
“Contextualização do Evangelho”, em uma palestra de caráter missional. A 
última será uma abordagem transcultural, quando um profissional dirá 
como é viver a fé cristã em um contexto restrito. Este mesmo profissional, 
atualmente atuando no Golfo Pérsico, estará conosco também na quinta-
feira, dia 28, no estudo bíblico e na Sexta Jovem do dia 29.

INSCRIÇÕES 
Apenas para o Cristianismo Total você precisará fazer a sua inscrição 
previamente, após os cultos, no Salão da igreja, ou enviando um e-mail 
para “federacaopbhz@gmail.com” com o assunto “inscrição CT 2018”. 
Para as demais ocasiões, basta você comparecer, então, programe-se e 
venha!



ANIVERSARIANTES 

    Albina Ziller Fagundes 

    Davi Boaventura L. Figueiredo 

    Flávio Sérgio Gibram Silva 

    Gleisson Fagundes Fernandes 

    Samuel Boaventura Lehman Figueiredo 

    24/06
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    Eunice Batista Gonçalves Souza 

    Karla Martins Valadão Doehler 

    Marcony Vinicius Teixeira Reis 

    25/06

   Henrique Medeiros Rodrigues Paschoal 

    26/06

    Alexandre Pereira Arantes

    Saulo Siqueira de Castro 

    27/06

     Alexandre Nascimento Loureiro 

    Jorge Tomas Lehman 

    28/06

    Ivete Lessa Poubel

    Márcia Maria Rosa Garretto Milagres  

    29/06

     Calebe Reis Barbosa

    Judismar Wailton Figueiredo Andrade

    Sofia Santos Campolina Vidal

   30/06
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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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