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MENSAGEM PASTORAL 

"Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, 
porque Ele tem cuidado de vós" — 1 Pedro 5.7.

A primeira carta do apóstolo Pedro é 
considerada na divisão literária do Novo 
Testamento uma carta geral. Diferentemente 
das cartas paulinas, Pedro endereçou suas 
cartas e em especial, a primeira, a um grupo 
maior de cristãos, espalhados por diversas 
regiões da Ásia Menor. O primeiro versículo da 
primeira carta já deixa isso muito claro: "Pedro, 
apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são 
forasteiros da Dispersão no Ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia."

Muitos estudiosos entendem que esta carta é o 
mais condensado resumo da fé cristã e da 
conduta que ela inspira em todo o Novo 
Testamento. Seu propósito principal está 
inconfundivelmente explícito no capítulo 5.12b: 
... "vos escrevo resumidamente, exortando e 
testificando, de novo, que esta é a genuína 
graça de Deus; nela estai firmes".

Na argumentação da carta, Pedro deixa claro 
que seu desejo é que os crentes vivam em 
comunhão com Deus, lançando sobre Ele toda 
a sua ansiedade. Isto significa exatamente o 
que é dito, que não deve haver nenhuma 
restrição entre você e o amante de sua alma, 
nosso Pastor celestial. Ele deseja ter, e manter 
com você, um relacionamento íntimo. Ele está 
sempre acessível, e nunca muda em Seus 
propósitos para com você. Ele deseja que você 
faça dEle o seu "amigo", não somente seu 
consolador, mas seu confidente. Aquele em 
cujo ouvido (e o único) você deve derramar os 
próprios segredos do seu coração.

Ele deseja que você, de uma maneira 
completamente simples e natural, como uma 
criança que procura o colo de sua mãe, 
derrame em Seu ouvido cada uma das 
pequenas tr istezas, preocupações e 
desapontamentos; quando molestado por 
qualquer inquietação na alma, tais como um 
sentimento de frieza de coração para com Ele, 
oprimido por uma falta de fé, ou por causa de 
seus pensamentos tão frequentemente 
perambulantes, quando você está tentando 
meditar sobre as coisas divinas, ou nas 
orações; venha a Ele, diga-Lhe tudo sobre isso, 

se descarregue diante dEle: lance "todo vosso 
cuidado sobre Ele", não retenha nada quando 
algo lhe irritar, perturbar sua compostura de 
mente e paz da alma: quando alguém lhe disser 
ou fizer algo que faça com que um 
ressentimento se levante dentro de você, e 
você achar difícil perdoar; vá e diga ao Senhor 
sobre isso.

Quando fazemos isso, cultivamos o santo 
privilégio do cristão de desenvolver a mais 
familiar conversa com Cristo. Nada honra mais 
a Ele, nada o deleita mais, porque isto é dar a 
Ele Seu verdadeiro lugar na sua vida diária. A 
"vida cristã" não é uma coisa vaga e mística que 
o não-salvo considera ser, e que alguns 
pregadores têm feito as pessoas pensar que é. 
Não, ela é algo intensamente prática e bendita.

Devemos tomar o cuidado de não manter o 
orgulho (totalmente inesperado) que impede 
tantos de manter esta simples e "infantil" 
conversa e comunhão com Cristo. As pessoas 
estão prontas para lhe chamar quando coisas 
grandes (na avaliação delas) as confronta, 
quando surgem algumas necessidades 
realmente urgentes. Mas as coisas pequenas 
(?), eles procuram carregar e resolver por si 
sós. Eis o perigo pensarmos assim no que diz 
respeito ao nosso relacionamento com Deus.

Paulo, escrevendo aos filipenses diz: "em tudo 
sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações 
de graças" (Fp 4.6). Vejam que o apóstolo diz: 
"Em tudo, isto é, devemos derramar nossa alma 
perante aquele que é o nosso dono e Senhor."

Veja que, voltando à primeira carta de Pedro, o 
apóstolo assim nos diz: "Lançando sobre Ele 
"toda" a vossa ansiedade". A prova dessa 
necess idade é  dec larada no verso  
imediatamente precedente (1 Pe 5.6): porque 
lá, nós lemos, "Humilhai-vos, portanto, sob a 
poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo 
oportuno, vos exalte".

É uma coisa humilhante para a nossa carne 
soberba, para a nossa auto-suficiência, para a 
nossa razão arrogante, sentir a verdade das 
palavras de Cristo: "sem mim, nada podeis 
fazer" (Jo 15.5), de uma maneira aceitável a   

DESCANSANDO EM DEUS!
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Deus. Mas é uma bendita coisa para o coração
quando somos trazidos ao lugar de completa
dependência consciente do Senhor para tudo. 
Este é o lugar de descanso, alegria e vitória. A 
vida do crente precisa ser uma vida de 
dependência do Senhor. Veja que Pedro diz: 
"Ele tem cuidado de vós". O cuidado do Senhor 
pelo Seu povo é contínuo, é ininterrupto. 
"Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, 
porque Ele tem cuidado de vós" (1 Pe 5.7).

Que descanso perfeito nós recebemos quando, 
chegando ao Senhor Jesus, tomamos Seu jugo 
sobre nós. Diferentemente daquele jugo 
pesado que Ele mesmo uma vez levou sobre a 
Cruz, ao remir nossos pecados, agora, por sua 
vez, Ele nos oferece o seu jugo que é leve, que 
Ele agora amorosamente impõe sobre todo o 
Seu povo.

O amor alegremente aceita o que o amor 
infinito impõe. Nós então somos satisfeitos em 
saber  que todo in teresse nosso é 
inexprimivelmente precioso para Ele. Lemos no 
evangelho que cada cabelo de nossa cabeça 
está contado. Sabemos que cada lágrima é 
posta em Seu cálice, e que cada suspiro é 
notado. Nada pode causar dano àqueles que 
Ele guarda como a menina de Seus olhos. 
Nosso único perigo é que começamos a 
planejar por nós mesmos e, assim, 
virtualmente nos tiramos de Suas mãos. Ele 
nos trará, seja qual for o custo de sofrimento 
para nós, a nos submeter absolutamente às 
suas mãos amorosas e perfeitamente seguras.

Pedro usa o termo "lancem", e no grego fica 
implícito que lançar é um único ato que exige 
esforço no sentido de arremessar alguma coisa 
para longe de nós. Mas veja que Pedro não diz: 
Lance sobre o seu cônjuge, sobre seu filho, 
sobre seu irmão, não, não. Ele diz: Lance sobre 
o SENHOR. Pedro diz que devemos lançar 
sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, e não 
apenas parte dela. Não devemos lançar a 
ansiedade sobre ele aos poucos, retendo as 
preocupações que acreditamos sermos 
capazes de resolver por conta própria. Guardar 
"pequenas ansiedades" fará que elas logo se 
transformem em grandes problemas. Lance 
"toda" a ansiedade sobre aquele que tem poder 
para acabar com ela. 

Concluo reportando à vida de Jorge Müller, um 
alemão (1805 - 1898), cujo amor e compaixão 
pelas crianças abandonadas da Inglaterra o 
levaram a construir orfanatos naquele país. 

Em 1836 ele abriu um educandário para 26 
crianças. Quarenta anos depois seus orfanatos 
cuidavam de duas mil crianças. Jorge Müller 
vivia pela fé, pois não falava das necessidades 
materiais sentidas pelos orfanatos, nem pedia 
dinheiro, mas somente orava, dependendo 
única e exclusivamente de Deus.

Certa ocasião, a história nos diz que as 
crianças perceberam que não existia algo para 
comer. Entretanto, todas sentaram à mesa, 
quando Müller agradeceu a Deus pela refeição 
que viria. 

Terminada a oração a campainha tocou. Era 
um leiteiro ofertando diversos litros de leite, 
porque seu carro quebrara ali perto e ele sabia 
que o leite azedaria antes de terminar o 
conserto do veículo. 

Após Müller receber o leite e fechar a porta, a 
campainha tocou novamente. Era um 
funcionário da padaria que conduzia diversos 
pães, pois o padeiro, percebendo que os 
fregueses não os comprariam, porque estavam 
um pouco queimados, ofertou-os ao orfanato.
Quando nos lançamos a Deus por inteiro Ele 
cuidará de nós. 

Com base em todo esse cuidado de Deus 
Müller afirmou: "O início da ansiedade é o fim 
da fé; e o início da verdadeira fé é o fim da 
ansiedade" (Jorge Müller).

Creia que nosso Deus é um Deus que sempre 
será nosso "cuidador", o nosso "ajudador". 
Ele é nosso conforto, nossa âncora, nosso 
refúgio e nosso encorajador. 

Portanto, não hesite em fazer o que diz o 
versículo: "lançando sobre ele toda a vossa 
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós" 
(1 Pe 5.7). Amém!

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Arthur W. Pink
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Porquanto Deus enviou o seu Filho ao 
mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele."  
João 3.17

Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 23/05 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller.
Relatora: Valéria.

3º Domingo de Maio – Dia do Jovem 
Presbiteriano

Homenagem da SAF

JOVEM PRESBITERIANO

Sei que lateja em ti, um coração puro.
O sangue que em ti circula,
É de ansiedade dura.
Pois é a seiva que germina, produzindo o 
futuro.
No seu seio esconde todo um sonho
Onde se enquadra todos os desejos e 
realizações.
De amor de fé e de paixão.
São frutos que logo em breve serão ganhos.
Esta juventude passageira
É como a flor que perfuma e enfeita
É nela, que você a felicidade constrói.
Ou vice-versa, por outro caminho se destrói.
Não há fase senão a mocidade
Mais marcante, para deixar tanta saudade.
São marcas, com grandes cicatrizes.
Que na velhice trarão, tristezas ou 
felicidades.
Esta mocidade que te golpeia e te insulta,
Te movimenta a ansiedade de te fazer 
grande
Seja nela um astro edificante
Aceitando a lei de Cristo,
Você será marcante.
Jovem, toma o tempo alternando a fantasia
Sempre com vantagem, alimentando a 
alegria
De ser presbiteriano e ter a energia
De levar o evangelho com graça e euforia.
Que Deus os abençoe sempre.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando 
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, 
Rubem Pacheco, Rodrigo Pitta.
Segunda-feira: Frederico Porto.
Quinta-feira: João.
Sexta-feira: José L. Espeschit.
Sábado: José Maria, Leandro Gomes

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

CONVOCAÇÃO - JUNTA DIACONAL
 
Convoco todos os membros da Junta Diaconal 
para sessão plenária a ser realizada nas 
d e p e n d ê n c i a s  d a  P r i m e i r a  I g r e j a  
Presbiteriana de Belo Horizonte no dia 
22/05/2017 (segunda-feira) às 20h30min na 
primeira convocação com a maioria dos 
membros ou às 20h45min na segunda 
convocação com qualquer número de 
membros. 

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
Presidente da Junta Diaconal

VISITANTE ILUSTRE

Damos as boas-vindas ao 
Rev.  Marco  An tôn io  
Baumgratz Ribeiro, um 
dos pastores da Igreja 
Presbiteriana Nacional de 
Bras í l ia -DF,  pre le tor  
especialmente convidado 
para o Seminário da 
Família que acontece 

neste final de semana em nossa Igreja.

Além de ministrar o estudo na Escola 
Dominical em conjunto, o Rev. Marco Antônio 
será o pregador do culto matutino e 
vespertino. Receba o nosso abraço amado 
pastor!
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro Francisco
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Equipe 2:
Ismaília de Moura Nunes
Av. Carandaí, 353/1201 – Funcionários
Tel.: 3282.7173

Próximo domingo
Equipe 1:
Silvia de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201 – 
Funcionários
Tel.: 3224.2641

Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão
Rua Dona Lucy, 281 – Palmeiras
Tel.: 3374.3746

COMEMORANDO 100 ANOS COM O 
CÂNTICO CORAL NA SANTA CASA

O Coral da Igreja se alegra por 
poder comemorar seus 100 anos 
cantando, pois, para isto, ele foi 
chamado .  Um dos  seus  
privilégios, ao longo deste 
percurso, é cantar na Santa 
Casa. A Igreja de Cristo lá se faz 

representar, pela graça de Deus! Muitos dos 
ouvintes são irmãos nossos, que conosco se 
ajuntam formando um pequeno coral, formado 
por pessoas simples, carentes, e totalmente 
dependentes do Senhor. Cantamos o amor de 
Deus e Seu propósito de fazer morada em 
nossas vidas.  

Preparamos um culto cantado para a tarde 
deste domingo, singelo, porém marcante em 
sua mensagem.
Teremos a participação do Presbítero 
Hildemar e Família. 

Encontro: às 15h45min, na Santa Casa, 
Portaria dos Colaboradores, à Rua Ceará, 
518. 

No próximo domingo celebraremos em culto 
de gratidão a Deus os 21 anos do Disque 
Paz!

Palestra sobre o tema: Depressão

Nossa primeira palestra aconteceu no último 
dia 05/05 e foi uma grande bênção. 
Aproximadamente 60 pessoas estiveram 
presentes e foram abençoadas pela palestra 
ministrada pelo Rev. Eduardo Santos – 
pastor colaborador do Disque Paz.
Estendemos o convite para a segunda 
palestra agendada para o dia 02/06 às 
19h30min sobre o tema: "Uma Visão bíblica 
sobre a depressão – Dando esperança aos 
deprimidos".

A terceira palestra acontecerá no dia 09/06 
sobre o tema: "Estabelecendo princípios 
práticos para lidar com a depressão."
Coloque em sua agenda e participe conosco! 

ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS 
ENFERMIDADES! SL 103.3

Amados irmãos!
Continuemos nossas intercessões em favor 
dos enfermos de nossa Igreja. Aqueles que 
estão hospitalizados, outros que estão se 
recuperando em casa.

Todos devem ser alvos de nossas constantes 
intercessões. Recomenda-nos a Palavra de 
Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, 
"sem cessar". Temos em nossa Igreja diversas 
reuniões de oração durante a semana. 

Todas as segundas-feiras, às 19h30min.
Terças-feiras, reuniões da SAF, 8h30min e 
14h30min.
Quinta-feira, às 8h, reunião de oração 
conduzida pelo Pb. Cassiano.

São momentos propícios para juntos, 
elevarmos a Deus nossas petições, 
intercessões e gratidão por tudo o que o 
SENHOR tem bondosamente nos oferecido 
através de suas dadivosas mãos. Separe esse 
momento e venha juntar-se a nós em oração. 
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CULTO DOUTRINÁRIO

Nas quintas-feiras deste mês de maio, em nosso encontro marcado com Deus no meio da semana, o 
nosso Culto Doutrinário, temos estudado sobre a Lei de Deus para a vida do cristão. Venha desfrutar 
de um momento na presença de Deus. 

É tempo apropriado para apresentarmos a nossa vida e petições diante do Senhor e buscarmos a 
sua graça e instrução na sua Santa Palavra. 

Focando no estudo informal e dinâmico da Palavra de Deus, você tem a oportunidade de juntamente 
com os demais presentes crescer na compreensão do lugar da Lei divina para a verdadeira 
espiritualidade cristã. Venha conferir. Aguardamos você!

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS

A UPH convida a Igreja para a palestra sobre a Reforma, que acontecerá dia 27/05, às 17 horas, 
proferida pelo Rev. Floriano Santana, professor de História da Igreja no Seminário Rev. Denoel 
Nicodemos Eller. 

Os interessados poderão se inscrever, sem custo algum, telefonando para o Rev. Rogério 9 8331-
7856, ou para a secretaria da igreja, com Cristine. 

Precisamos do número de participantes para organizarmos o lanche.  

SEXTA JOVEM - UPA - UMP

Todas as sextas-feiras, pontualmente das 20h às 
21h30min, temos um encontro dos jovens e adolescentes 
da nossa Igreja para a adoração ao Senhor e o estudo da 
sua santa Palavra, de tal maneira que cresçamos na 
graça e no crescimento do Senhor. 

Você que é jovem e adolescente é convidado a estar 
conosco em um tempo dinâmico e frutífero em busca da 
graça de Deus juntos com outros da mesma idade sua.
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Paulo Eduardo Fonseca Mizerani 

Valdete Laranjo Silva Ventura 

  21/05 

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

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!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901).

Antônio Vilela Moreira 

Davi Vilela Moreira 

Isadora Lopes Porto 

  22/05 

Ana Júlia Campos Oliveira S. de Andrade

Guilherme Catizani Faria

  23/05 

Bruna de Moraes Gomide Ersinzon

Francisco José Carvalho Barbosa

Júlia Franco Rodrigues 

Marcia Varela Martins Nogueira 

  24/05 

Alice Cruz Carvalho 

Cecília Alvarenga Cabaleiro 

Nathália Fernandes Braga Dias 

  25/05 

Aérre Teodoro Alves Júnior 

Cláudio Martins Simões

Daniel Alonso Abood Moura 

Heloisa Canno Ruas Pacheco 

Maraluci Gomes Chaib

Sarah Messias Claussen 

  26/05 


