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MENSAGEM PASTORAL  

Na visão reformada a Igreja é a 
consciência do Estado. Por meio da 
pregação da Palavra a Igreja promove 
uma ação de conscientização da 
sociedade, o que significa dizer que 
ela não defende bandeiras partidárias, 
mas sim, desperta a consciência para 
uma escolha responsável através do 
voto individual de cada membro no 
exercício da cidadania.

Afirmou R.C. Sproul: “A Igreja não 
precisa ser o Estado, mas ela precisa 
lembrar ao Estado do seu dever dado 
por Deus. A principal razão para a 
existência de qualquer governo é 
manter, sustentar e proteger a 
santidade da vida humana”. 

Quando olhamos para o governo civil 
precisamos ver um meio ordenado por 
Deus para reger as comunidades e 
manter a ordem social. Ele é um meio 
de autoridade instituído por Deus, 
assim como ministros na Igreja e pais 
no lar.

Em nosso mundo decaído essas 
autoridades são instituições da graça 

comum de Deus, manifestação da sua 
providência bondosa, colocada como 
um anteparo contra a anarquia e 
contra a dissolução da sociedade 
ordenada. 

A nossa Confissão de Fé, discorrendo 
sobre o governo civil, em seu capítulo 
XXIII, assim nos diz: “Deus, o Senhor 
Supremo e Rei de todo o mundo, para 
a sua glória e para o bem público, 
constituiu sobre o povo magistrados 
civis que lhe são sujeitos, e a este fim, 
os armou com o poder da espada para 
defesa e incentivo dos bons e castigo 
dos malfeitores”. (Rm 13.1-4; 1Pe 
2.13-14).

Pelo fato de o governo civil existir para 
o bem de toda a sociedade, Deus lhe 
confere o poder do uso legal da força 
para a aplicação das leis. Nós cristãos 
precisamos receber e reconhecer isso 
como parte da ordem de Deus. 
Somente podemos deixar  de 
obedecer a este governo caso ele 
proíba aquilo que Deus exige, ou 
exigir aquilo que Deus proíbe em sua 
Palavra. 

Ao lado da submissão e da oração 
es tá  a  r esponsab i l i dade  do  
desempenho da ação política. 
Devemos, pois, exercer nossa 
cidadania ao escolhermos nossos 
governantes e legisladores que nos 
farão bem ou mal. Como sabemos, 
esta escolha é feita através do voto. 
Ele precisa ser dado com consciência 
cristã. Este é também um modo do 
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evangelho operar através da 
persuasão moral e da operação da 
graça de Deus entre os cidadãos, na 
escolha de pessoas comprometidas 
com o Senhor e que temem a Santa 
Palavra. 

Os cristãos devem ser pessoas bem 
informadas para não serem massa 
de manobra nas mãos daqueles que 
não buscam o bem da nação e muito 
menos a glória de Deus. Os cristãos 
não devem aprovar, com o seu voto, 
“bande i ras ”  que  consp i ram 
abertamente contra a fé cristã. Diz o 
Apóstolo Paulo: “Nós temos a mente 
de Cristo e somos o seu bom 
perfume”, (1Co 2.16, 2Co 2.15)

Hoje, 7 de outubro, é dia de 
colocarmos em prática os princípios 
aqui expostos exercendo nossa   
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c i d a d a n i a  d e  m a n e i r a  
conscienciosa. Mais de 140 milhões 
de brasileiros estão aptos para votar 
e escolher Deputados Estaduais ou 
Distritais, Deputados Federais, 
Senadores, além do Governador de 
cada uma das 27 Unidades da 
Federação e, claro, o Presidente da 
República para os próximos 4 anos.
  
Nossa oração deve ser para que 
Deus nos abençoe neste exercício 
revestido de alta responsabilidade e 
tenha misericórdia de nossa nação. 
Ela somente será feliz quando 
DEUS for reconhecido como 
S e n h o r .  C o m o  c r i s t ã o s  
descansamos na certeza de que o 
SENHOR reina, d’Ele é o reino, Ele 
é quem governa as nações, (Sl 93, 
22.28, 33.12).

Rev. Edson Costa

SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Louvai ao SENHOR, porque é bom 
e amável cantar louvores ao nosso 
Deus; fica-lhe bem o cântico de 
louvor.” Salmo 147.1
 
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Noeme
Relatora: Mirian Gherardi

Homenagem da SAF à Revista 
SAF
No dia 11 de outubro comemoramos 
o dia da Revista SAF. 
Mas o que é a “SAF em Revista”?
É uma revista que nos edifica com a 
Palavra do Senhor, conforta nos 
momentos de tristeza, nos instrui 
nos assuntos do trabalho feminino e 
nos orienta em tantos outros 
aspectos de nossa vida e de nossa 
família. É também um canal de 
evangelização. Fazemos nossa 
homenagem a essa revista que 
tanto nos ensina. Se você ainda não 



4

tem uma assinatura da “SAF em 
Revista” faça agora mesmo, pois 
você irá se surpreender.
Entre em contato conosco no 
telefone 9 9211 9733 (Valéria).

Homenagem da SAF às crianças
N o  d i a  1 2  d e  o u t u b r o  
comemoramos o Dia da Criança. 
Louvamos a Deus por nossas 
crianças, oramos para que elas 
cresçam no caminho do Senhor e 
quando chegarem à velhice não se 
desviem dele (Pv 22.6). 
Como é bom ser criança. Acho que 
é a melhor fase de nossa vida.
Ser criança é achar que o mundo é 
feito de fantasias.
Ser criança é comer algodão doce e 
se lambuzar.
Ser criança é acreditar num mundo 
cor de rosa, cheio de pipocas.
Ser criança é olhar e não ver o 
perigo.
Ser criança é sorrir e fazer sorrir.
Ser criança é chorar sem saber 
porquê.
Ser criança é se esconder para nos 
preocupar.
Ser criança é pedir com os olhos.
Ser criança é derramar lágrimas 
para nos sensibilizar.
Ser criança é isso e muito mais.
É nos ensinar que a vida, apesar de 
difícil, pode tornar-se fácil com um 
simples sorriso.
É nos ensinar que criança só quer 
carinho e afeto.
É nos ensinar que, para sermos 
felizes, basta apenas olharmos 
para uma criança.   

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio 
Murilo, Ariel, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Hildemar Neto e 
Paulo Falcão

Segunda-feira: Jessé Oliveira

Quinta-feira: Marco Túlio

Sexta jovem: Marcos Egg

Sábado: Paulo Cassete e 
Rodrigo Pitta

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Tarcísio Antonio de Oliveira
Rua Guaíra, 21 – Caiçara
Tel. 3889.4431

Equipe 2
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel. 3227.3273

Próximo domingo:
Equipe 1
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101
Tel. 3261.6074

Equipe 2
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302
Tel. 3281.5719
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PONTUALIDADE TAMBÉM É 
SERVIÇO A DEUS

Deus se agrada de nossa 
pontualidade, afinal, entendemos 
ser ela também culto a Deus. Por 
m e i o  d a  p o n t u a l i d a d e  
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 
a 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 os minutos que antecedem 
ao culto, em oração, e prepare-se 
antecipadamente para este serviço 
santo, dedicado exclusivamente a 
Deus.    

PRÓXIMO DOMINGO - 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..., Por 
semelhante modo, depois de haver 
ceado, tomou também o cálice”. 1 
Coríntios 11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua 
caminhada diária e em sua 
expectação da glória vindoura. No 
próximo domingo,  segundo 
domingo do mês, dia 14/10, por 
ocasião dos Cultos Matutino e 
Vespertino, estaremos ao derredor 
da  Mesa  do  Senhor  para  
participarmos desse banquete 
espiritual. Preparemo-nos, pois, 
para este singular momento.    

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 
2019

O Conselho de nossa Igreja 
estipulou a data máxima de 15 de 
novembro para que as Sociedades 
Internas, Corais, enfim, todas as 
forças de integração da Igreja, 
promovam as eleições das 
Diretorias que estarão à frente 
dessas Sociedades no ano de 
2019. Incentivamos todas as 
Sociedades a realizarem suas 
eleições ainda neste mês de 
outubro.     
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12 DE OUTUBRO - DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA

  “Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino 
de Deus”. Lc 18.16b

Doze de outubro é data Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Celebramos o 
“Dia Nacional da Criança Presbiteriana”. O sorriso de uma criança é algo 
sensibilizador e comovente. Nossos filhos são “Herança do Senhor” (Sl 127.3).

Quando recebemos uma herança valiosa, cuidamos bem dela, com carinho, 
consideração e apego. Nossos filhos pertencem ao Senhor, porém, estão sob 
nossa orientação e responsabilidade. Sob nossos cuidados! É nosso dever 
como pais, e também como Igreja, prover o alimento espiritual aos pequeninos e 
conduzi-los a Cristo.

A incompreensão dos discípulos ao ver as pessoas trazendo crianças para o 
Mestre abençoar, e a consequente reação de Jesus, nos ensinam que as 
crianças têm lugar de destaque nos braços do Mestre, pois representam e 
exemplificam dependência absoluta de Deus. Todos nós precisamos nos tornar 
como crianças para entrarmos no Reino de Deus.

Ao receber, proteger e abençoar aquelas crianças (Lc 18), Jesus demonstrou 
profundo amor por todas elas. Jesus ama as crianças! Sua atitude ao abençoá-
las evidencia esse amor de forma clara e inconteste. Ele as recebeu de coração e 
braços abertos. Precisamos proceder assim com os pequeninos e dependentes.

Jesus protegeu aquelas crianças da estupidez e da intolerância dos adultos que 
tentavam colocar obstáculos ao acesso delas ao Salvador.

Proteger é prova de amor. Precisamos abrigar nossas crianças protegendo-as 
deste mundo vil e depravado, inculcando em suas mentes e em seus corações 
as verdades imutáveis da Palavra de Deus e a graça daquele que recebe os que 
se lançam em seus braços. 

Jesus não somente recebeu e protegeu, mas também abençoou as crianças. 
Abençoar também é prova de amor. Semelhantemente, precisamos todos nós, 
como Igreja de Cristo, abençoar nossas crianças e aprender com elas. Não 
podemos ignorar a didática de suas vidas. Elas têm muito a nos ensinar!

Louvamos a Deus por nossos pequeninos. Que possamos, à semelhança de 
Jesus receber, proteger e abençoar as crianças.

Parabéns, crianças presbiterianas! Vocês são não somente o futuro, mas sim, o 
presente da Igreja. De vocês é o Reino dos Céus. 
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA – CARTAS DE PEDRO

As cartas do Apóstolo Pedro contêm uma 
maravilhosa mensagem de esperança. Falam 
da peregrinação do crente feita com os pés na 
terra, mas, sobretudo, com a mente no céu. Nas 
províncias romanas da Ásia menor, na região do 
Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, era 
iminente a perseguição aos cristãos pelo 
Império Romano. Pedro escreve aos irmãos que 
enfrentavam dificuldades com o objetivo de 
consolá-los e avivar neles a bendita esperança 
no Senhor Jesus, razão de nossa fé.

Ao estudar a primeira carta de Pedro de maneira expositiva, como sempre 
fazemos em nossa Primeira Igreja, nosso desejo e certeza são de que a 
Palavra de Deus, que sempre cumpre seus propósitos e não volta vazia, 
nos fortaleça e nos encoraje a continuar nossa peregrinação pautando 
nossa vida e comportamento nos princípios eternos da Santa Palavra. 
Pedro nos ensina que em meio às lutas da nossa peregrinação existe paz.  
A certeza da Soberania de Deus nos faz concluir que o SENHOR permite 
lutas e tribulações, quando necessário, e na correta medida, para 
fortalecer nossa fé. Mas em Cristo temos a verdadeira paz, não obstante 
as dificuldades da caminhada. 

Afinal, quem é o Príncipe da Paz? O profeta Isaías pré-anunciando o 
nascimento de Jesus assim profetizou: “Porque um menino nos nasceu, 
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome 
será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 
da Paz”, (Is 9.6).Note que paz para o cristão, durante a peregrinação neste 
mundo, não significa “ausência de tribulação ou vida fácil”. Jesus nunca 
prometeu isso aos seus escolhidos, mas sim ajuda, auxílio. Na verdade, 
Ele nos alertou para as tribulações (Jo 16.33) e provações (Tg 1.2). 
Entretanto, também disse que, se o invocarmos, Ele nos dará a “paz que o 
mundo não conhece e não pode dar”(Jo 14.27). O Apóstolo Paulo 
escrevendo aos filipenses disse que essa "paz de Deus, excede todo o 
entendimento" (Fp 4. 6-7).

Não importa quais dificuldades tenhamos que enfrentar, podemos pedir 
por uma paz que vem do poderoso amor de Deus e que não é dependente 
de nossa própria força ou da situação ao nosso redor. A paz do SENHOR é 
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ultracircunstancial. A verdadeira paz é a certeza da reconciliação com 
Deus por meio da obra de Cristo na Cruz. Essa ninguém poderá nos tirar. 
Paulo apresenta essa paz como sendo o primeiro beneficio da 
justificação: “justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por 
meio de nosso Senhor Jesus Cristo” (Rm 5.1). Em nossa peregrinação o 
SENHOR nos chama por meio da sua Palavra a clamar pela paz, pois o 
inimigo tenta de todas as formas destruí-la, mas o nosso Deus é 
poderoso para restaurá-la no tempo dele e trazer momentos de 
tranquilidade e refrigério. 

O Rev. Edson está expondo a Primeira Carta de Pedro. Neste domingo, 
07/10, mercê de Deus, avançaremos no estudo do Capítulo 4. 

Veremos que o peregrino caminha dentro de uma Visão Escatológica, 
vigiando, orando e aguardando o Dia final.

Que o SENHOR continue nos abençoando, concedendo crescimento 
espiritual em nossa peregrinação rumo à Canaã celestial. Para Honra e 
Glória de seu Excelso Nome. 

Oremos e participemos. 

UCP/UPJ

13/10 – “Trilha legal no Parque do Paredão”;
27/10 – Evangelismo na Praça da Assembleia;
10/11 – Visita à Casa de Repouso com Participação do Coral;
24/11 – Cinepipoca: A Estrela de Belém.
 
No próximo sábado, dia 13/10, às 15 horas, faremos uma pequena trilha 
no Mirante do “Parque do Paredão”. Trata-se de uma caminhada tranquila 
para toda a família. Lá no Mirante faremos um piquenique e teremos uma 
palavra sobre a relação entre a humanidade e a criação de Deus. 
Contamos com a presença de todos!

Vá com calçado próprio para caminhada (fechado, de preferência "tênis"). 
Outras informações no grupo de whatsapp “Pais UCP/UPJ”.
A Portaria do Parque fica na Praça Estado de Israel, próxima à Praça do 
Papa, do lado oposto ao Parque das Mangabeiras.    
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2ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - SEMINÁRIO PRESBITERIANO 
REV. DENOEL NICODEMUS ELLER

Divulgamos com alegria a 2ª Conferência Missionária organizada pelo 
nosso Seminário Rev.Denoel Nicodemus Eller. 

Teremos, neste ano, dois tipos de participantes: 
1) "OUVINTES" - terão entrada livre, sem custo, a todas as palestras; 
2) "CERTIFICADOS" – todos os pagantes (incluídos participantes sob 
patrocínio). 
Estes últimos receberão a pasta com seu conteúdo, os benefícios do 
inscrito, e um Certificado deParticipação. 
Uma vez que temos as duas categorias de participantes, e que uma é 
sem custo, esperamos que o número de vagas se complete brevemente. 

Data: 08 a 10 de Outubro (manhãs e noites)
www.seminariordne.org.br/conferencia

Local: Sexta Igreja Presbiteriana de BH – Rua Dr. Jacques Luciano, 80 - 
Sagrada Família

Inscrições:
1) Participante “Ouvinte”: gratuito (entre em contato e dê seu nome);
2)Participante "Certificado": mediante inscrição na página do evento.
Obs: Nesta categoria as inscrições que se completarem até 28/Set farão 
jus a um agradável vale-brinde de cortesia na Livraria.    

http://www.seminariordne.org.br/conferencia
http://www.seminariordne.org.br/conferencia
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VOCÊ TEM SIDO UM BOM MORDOMO?

Mordomia é o cuidado e a administração daquilo que pertence a outro. 

Embora sempre falemos sobre as coisas como "nossas", a realidade é 
que tudo que temos, e tudo que somos, pertence a outro. Sabemos que 
esse outro é o Criador e Mantenedor de todas as coisas, o Senhor Deus.

Como afirmou o apóstolo Paulo: 
"Que tens tu que não tenhas recebido?" (1Co 4.7). 

Portanto, foi de Deus que recebemos nossa vida e tudo que há nela; e 
somos responsáveis por isso.

Temporariamente, ou seja, até que Deus exija a prestação de contas de 
todos nós, somos mordomos, portanto, administramos.

Embora a mordomia seja frequentemente associada ao dinheiro e aos 
bens materiais, sabemos que ela inclui o nosso tempo. 

Afinal, a mordomia cristã não diz respeito apenas a sermos bons 
administradores de nossas habilidades e de nossas “coisas”.

A disciplina da mordomia bíblica nos chama a usar todas essas “coisas” da 
maneira como o Senhor quer, a empregá-las para a glória dele. 

No entanto, ninguém pode ser um mordomo no sentido bíblico se, antes 
disso, não entender o evangelho, não entender a história do que Deus 
realizou por meio da vida e da morte de Jesus Cristo, se submetendo ao 
seu senhorio.

A pergunta acima deve ser avaliada criteriosamente por todos nós! Afinal, 
como temos exercido a mordomia? 

Não nos esqueçamos de que prestaremos contas ao Senhor, dono de 
tudo e de todos!
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07/10 
Ariel Augusto P. dos Santos 

08/10 
Denise Silva Miranda G. C. Lenza 
Luciana Colares F. M. F. dos Reis 

Thiago Couto de A. Baêta 

09/10
Gabriel Catizani Faria Oliveira 

10/10
Carlos Francisco Borja 

Raquel Christina Boy Paiva 

12/10
Gessilana Eler Ramos 

Sabrina Coutinho B. Pereira 

13/10
Marcia Blumer 

ANIVERSARIANTES 
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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 
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)

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!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23


