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MENSAGEM PASTORAL  

O Dia do Homem Presbiteriano é 
celebrado no primeiro domingo de 
fevere i ro ,  como prescreve o 
Calendário de Datas Oficiais da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Ao olharmos para a história de nossa 
IPB, vemos inúmeros exemplos de 
homens presbiterianos usados 
poderosamente por  Deus na 
proclamação do evangelho em nosso 
País. Homens de Deus inseridos na 
sociedade revelando sua fé e 
consciência cristã, cumprindo os 
mandatos do SENHOR.

O homem presbiteriano sabe do 
privilégio do relacionamento conjugal, 
segundo a Palavra de Deus. Ao 
homem foi dito: “Deixa o homem pai e 
mãe e se une à sua mulher, tornando-
se os dois uma só carne”(Gn 2.24); ao 
homem foi dada a responsabilidade 
de cuidar da saúde emocional e 
espiritual da sua esposa: “Maridos, 
vós, igualmente, vivei a vida comum 
do lar, com discernimento; e, tendo 
consideração para com a vossa 
mulher como parte mais frágil, tratai-a 
com dignidade,  porque sois ,  
juntamente, herdeiros da mesma 
graça de vida, para que não se 
interrompam as vossas orações” (1 Pe 
3.7); também ao homem foi outorgada 
a liderança do lar e isso fica claro nas 
palavras do Apóstolo Paulo aos 
efésios:  “As mulheres sejam 
submissas ao seu próprio marido, 
como ao Senhor; porque o marido é o 
c a b e ç a  d a  m u l h e r ,  c o m o    

também Cristo é o cabeça da igreja, 
sendo este mesmo o salvador do 
corpo. Como, porém, a igreja está 
sujeita a Cristo, assim também as 
mulheres sejam em tudo submissas 
ao seu marido” (Ef 5.22-24). Ao 
homem foi ordenado amar sua esposa 
com o mais elevado amor: “Maridos, 
amai vossa mulher, como também 
Cristo amou a igreja e a si mesmo se 
entregou por ela” (Ef 5.25).

Muitos desses homens presbiterianos 
são pais, e sabem da importância e 
responsabilidade que eles têm na 
formação espi r i tua l ,  mora l  e  
intelectual de seus filhos. 

Como pais, sendo cabeça da família 
da  a l iança ,  são  os  homens  
responsáveis por liderar, ensinar, dar 
exemplo e comandar sua família nos 
caminhos do Senhor, afinal, a ele foi 
dada também a responsabilidade 
sobre a vida espiritual de seus filhos. 

Disse o SENHOR por intermédio de 
Moisés: “Estas palavras que, hoje, te 
ordeno estarão no teu coração; 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. Também as atarás como 
sinal na tua mão, e te serão por frontal 
entre os olhos. E as escreverás nos 
umbrais de tua casa e nas tuas portas” 
(Dt 6.6-9).

Palavras ditas e direcionadas ao 
homem, líder de sua casa. 

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO
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Citamos novamente o Apóstolo Paulo, 
em sua carta aos efésios: “E vós, pais, 
não provoqueis vossos filhos à ira, 
mas criai-os na disciplina e na 
admoestação do Senhor” (Ef 6.4).A 
exegese do texto deixa claro que o 
termo grego traduzido para “pais”, 
usado no verso 4 de Efésios 6, é 
diferente da palavra “pais” no verso 1, 
embora em nossa língua sejam iguais. 

No verso 1 refere-se a pai e mãe, 
progenitores, mas no verso 4, 
somente ao pai, ao homem. 

Isto significa que, em primeira 
instância é o pai, e não a mãe, quem 
tem a responsabilidade de conduzir 
seus filhos ao Senhor e educá-los na 
fé. 

A mãe será uma auxiliadora, mas a 
responsabilidade primária é do pai. 
Este papel de liderança no lar requer 
dos homens, não simplesmente 
lembrar que eles estão no posto de 
“chefes”, mas sim, compreender 
biblicamente o exercício do seu 
s a c e r d ó c i o  e m  s u a  c a s a .  

Em outras palavras, o lar abençoado e 
equilibrado tem como fundamento a 
liderança e a autoridade espiritual de 
u m  m a r i d o  c r e n t e .

Portanto, os homens presbiterianos 
precisam ser destemidos para 
enfrentarem as ideologias de um 
mundo depravado, cada vez mais 
distante da Palavra de Deus. 

A contrapartida deve ser feita 
apresentando as verdades eternas 
contidas na Santa Palavra em seu lar, 
palavras de vida, pois, “embora seque 

a erva e caia a sua flor, ela (a Palavra 
de Deus) permanece eternamente” 
(Is 40.8).   

Diante de tão elevados privilégios, 
mas ao mesmo tempo, de tamanhas 
responsabilidades, cabe a nós como 
Igreja, orar em favor dos homens, em 
especial neste dia, em favor dos  
homens presbiterianos, para que o 
SENHOR lhes conceda , as condições 
necessárias, materiais e espirituais, 
rogando a Deus que esses homens 
busquem sempre a “sabedoria, porém 
lá do alto que é, primeiramente, pura; 
depois pacífica, indulgente, tratável, 
plena de misericórdia e de bons frutos, 
i m p a r c i a l ,  s e m  f i n g i m e n t o .  

Ora, é em paz que se semeia o fruto da 
justiça” (Tg 3.17-18) para que o nome 
do SENHOR seja glorificado no Lar, 
n a  I g r e j a  e  n a  S o c i e d a d e .

Somos gratos a Deus pela vida dos 
homens presbiterianos levantados 
pelo SENHOR para o seu trabalho. 

Jesus afirmou no Evangelho segundo 
Lucas que “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, 
pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara.” 
(capítulo 10, verso 2)

No dia do Homem Presbiteriano, 
parabenizamos os homens de nossa 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte. 

Que o SENHOR os revista de graça, 
bondade e misericórdias.   

Rev. Edson Costa Silva
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302– Serra
Tel. 3282-7049

Equipe 2
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra  
Tel. 3227-3273

Próximo domingo:
Equipe 1
Marina  A.  Aguiar
Rua  Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074

Equipe 2
Eny  A. Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152  
Cruzeiro
Tel. 3223-2065

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“... Nem olhos viram, nem ouvidos 
ouviram, nem jamais penetrou em 
coração humano o que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam.” 
(Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos 
Coríntios, capítulo 2, verso 9)

Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento 
Responsável: Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

Reunião Plenária
Quarta-feira, dia 06/02/2019, às 
14h30min. 
Não deixe de comparecer à nossa 
primeira Reunião Plenária do ano de 
2019. Sua presença é muito 
importante.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando Horácio, César, Jessé Oliveira, Paulo Cassete e 
Tiago Muzel

Segunda-feira: Marcos Egg
Quinta-feira: Natanias

Sexta-feira: Rodrigo Pitta
Sábado: Saul Nogueira e Sérgio Maciel

CEIA DO SENHOR

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectação do porvir. No 
segundo domingo de cada mês temos a ministração desse Sacramento, instituído 
pelo Senhor Jesus 
(Lc 22.19-20).

Assim, no próximo domingo, 10/02, por ocasião dos Cultos Matutino e Vespertino, 
estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para participarmos deste banquete 
espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular momento.
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ESCOLA DOMINICAL 
ANO LETIVO 2019

Hoje inicia-se o Ano Letivo da nossa Escola Dominical, quando as Classes voltam a 
ser divididas em faixas etárias com seus respectivos conteúdos programáticos. 
Compareça pontualmente à sua Sala de Aula e desfrute, desde o primeiro dia de aula, 
de todo o conteúdo que será oferecido ao longo do ano para você.

Além dos currículos ordinariamente preparados para as faixas etárias dos menores, 
desde o berçário até os adolescentes, que estudarão neste biênio sobre o 
conhecimento de Deus e sobre o conteúdo panorâmico da teologia cristã, as classes 
dos maiores de idade estão oferecendo uma grade curricular temática diversificada.

A Classe dos Catecúmenos apresenta nossas crenças fundamentais como cristãos 
protestantes reformados e presbiterianos; logo, ela é uma sala destinada, 
prioritariamente, àqueles que têm frequentado nossa igreja e estão interessados em 
se tornarmembros comungantes.

A Classe da Mocidade estudará sobre a capacitação e a atuação da Igreja como uma 
agência de proclamação do Evangelho e de serviço ao mundo na presente geração.

A Classe de Adultos 1 -Teologia, estudará a Teologia Reformada e terá como ponto de 
partida e proposta curricular a Confissão de Fé de Westminster, documento oficial da 
Igreja Presbiteriana do Brasil, que expõe, de forma bíblica, as principais doutrinas das 
Escrituras Sagradas.

A Classe de Adultos 2 – Bíblia, estudará o tema Revelação Messiânica no Antigo 
Testamento, ou seja, como o Senhor Jesus foi sendo apresentado à medida que o 
texto bíblico foi sendo escrito pelos autores inspirados pelo Espírito Santo.

A Classe de Adultos 3 - Vida Cristã, estudará o tema Vocação Cristã, indo desde a 
vocação espiritual básica da comunhão com Deus através de Cristo, até o chamado 
para ser instrumento de Deus no meio da sociedade na qual o cristão está inserido.

O Currículo da nossa Escola Dominical foi pensado visando oferecer aos membros 
da Igreja uma diversidade essencial nas áreas do conhecimento cristão, de tal 
maneira que não deixemos de vos anunciar todo o desígnio de Deus (At 20.27). 
Embora todas as classes da ED tenham este objetivo curricular, aos adultos é 
facultado o direito de escolha entre tais áreas essenciais (Teologia, Bíblia e Vida 
Cristã).

A nossa oração e esforços são no sentido de que você desfrute ao máximo as ofertas 
de crescimento no conhecimento bíblico para a sua edificação espiritual e assim 
cresça  na  graça  e  no  conhecimento  de  nosso  Senhor  e  Salvador  Jesus  Cristo 
(2Pe 3.18).
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RETORNO DOS CORAIS DA IGREJA - CONVITE

Os corais gozaram férias no mês de janeiro e nesta semana retornam aos ensaios. A 
partir do próximo domingo, 10/02, teremos a alegria de ouvir nossos irmãos e irmãs 
Coristas louvando o nome do Senhor em nossos Cultos. Que todos eles continuem 
sendo bênçãos dadivosas na vida de nossa Igreja. Louvamos a Deus por este 
Ministério tão precioso.

Conheça a composição dos nossos Corais e os horários de ensaios, conforme 
informações abaixo. Você que aprecia a boa música e deseja louvar o Senhor com 
este dom tão precioso, ingresse em um dos Corais de nossa Igreja. Participe deste 
precioso Ministério para honra e a glória de Deus. Esperamos por todos vocês com 
muita alegria e entusiasmo. 

Coral Misto: Reúne homens e mulheres. Ensaio toda terça-feira às 19h50min e aos 
domingos às 16h50min;

Coral Feminino: Ensaio toda quarta-feira às 19h45min, antecedido por Reunião de 
Oração às 19h30min;

Coral Masculino: Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico;

Coral Jovem: Reúne adolescentes e jovens. Ensaio toda segunda-feira às 20h30min, 
após a Reunião de Oração;

Coral Infantojuvenil: Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos domingos 
às 17h20min. 

CORAL MISTO DA IGREJA

“Bom é render graças ao Senhor e 
cantar louvores ao teu nome, oh 
Altíssimo”. (Salmo 92, verso 1)

Convidamos os membros do Coral 
Misto para o seu primeiro ensaio, no 
dia 05/02 a partir das 19h50min. 

Convidamos também a todos os 
demais irmãos que sentem alegria em 
louvar a Deus através da música, a 
comparecerem a este ensaio para 
uma avaliação, e assim se juntarem a 
nós neste ministério tão gratificante. 

Esperamos por você.

CORAL FEMININO

“Louvarei ao Senhor durante a minha 
vida, cantarei louvores ao meu Deus 
enquanto viver”. 
(Salmo 146, verso 2)

Temos a alegria de comunicar às 
nossas queridas irmãs o reinício de 
nossas atividades na próxima quarta-
feira, dia 06/02. Reunião de Oração às 
19h30min e ensaio às 19h45min. 
Convidamos, também, as irmãs da 
igreja que queiram servir neste 
ministério de louvor para que 
compareçam naquele dia e horário 
para se juntar a nós nos louvores ao 
nosso Deus. Em Cristo, Direção do 
Coro Feminino.
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ACAMPAMENTO DA UMP - 2019

A Diretoria da UMP informa que estão abertas as inscrições para o Acampamento 
2019. O Acampamento acontecerá durante o feriado de carnaval, no período de 01 a 
06 de março. O Preletor será o Rev. Danillo Scarpelli da Iglesia Presbiteriana Cristo 
mi Pastor do Chile. Também teremos a participação especial do Projeto Sola. As 
inscrições podem ser feitas através do link: bit.ly/UMP2019forms 
Valor: R$270,00

Para mais informações entre em contato com a Presidente da UMP, Helen Cunha 
(98460-8764) ou com o Tesoureiro Ivan Câmara (98367-1333).

ACAMPAMENTO EBENÉZER! 45 ANOS DE BÊNÇÃOS NA VIDA DE NOSSA 
IGREJA - 1974-2019

Queremos agradecer a Igreja pelo envolvimento em nossas temporadas de 
acampamento de verão deste ano. Agradecemos as orações, doações, agradecemos 
aos Acampantes, Equipantes, Conselheiros, Orientadores, e em especial ao Rev. 
Élcio, sua esposa Gleiciane e ao Seminarista David pela condução das atividades 
durante aquele período. Que Deus os abençoe grandemente, recompensando-os 
com bênçãos dadivosas. Já estamos pensando na próxima temporada, em Julho, 
quando novamente, pela mercê divina, haveremos de proporcionar às crianças, 
juvenis e adolescentes, momentos de crescimento espiritual e congraçamento. 
Louvamos a Deus por tantas pessoas se mostrarem interessadas em ajudar, 
contribuir de alguma forma, para que, ao final, tudo desse certo, e graças ao bom Deus 
concluirmos mais uma etapa com alegria e voltarmos para casa nos regozijando com 
os feixes de bênçãos proporcionados por Deus (Sl 126). A Deus toda Honra e Glória! 

SERMÕES NA SEGUNDA CARTA DE PEDRO 

As cartas do Apóstolo Pedro contêm uma maravilhosa mensagem de esperança. Ao 
estudar a Primeira Carta daquele Apóstolo, no ano passado, vimos que “esperança” é 
uma palavra chave na narrativa, (1.3,13,21; 3.5,15).

As Cartas de Pedro falam da peregrinação do crente feita com os pés na terra, mas, 
sobretudo, com a mente no céu. Pedro fala de perseguições, aflições, sofrimentos, 
mas acima de tudo fala da bênção e da certeza da salvação. O Apóstolo da Esperança 
escreve aos cristãos peregrinos e forasteiros da região da Ásia Menor do primeiro 
século para encorajá-los a enfrentar as vicissitudes da vida olhando para o porvir. 

Você sabia que a Segunda Carta de Pedro é um dos livros (carta) mais esquecidos do 
Novo Testamento?
Mas ao estudarmos esta impressionante Carta veremos o quanto ela é maravilhosa!
A partir deste domingo o Rev. Edson estará expondo a Segunda Carta de Pedro.

Oremos e participemos. 
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ANIVERSARIANTES 

03/02
    Hilda Maria Elller 

    04/02
    Lílian Ramalho da Silva

    Liciane Faria T. Gonçalves 
    

    05/02
    Adriano Alves Faria 
    Célia Maria Freire 

    Erdman Ferreira da Cunha 
    Lucas Vince Ribeiro 

    Theodoro Duarte B. Oliveira 

    06/02
    Gustavo Dias Lopes 

    
    07/02

    Anderson Diniz Toledo 
    Felipe Sales de Carvalho 
    Luiza França Baumgratz 

    Martha Fernandes Peixoto 

    09/02
    Daniel Pinto Coelho Novy 

    Marilia Stauffer Andrade Vieira 


