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MENSAGEM PASTORAL 

(Rm 8.20). Através do Espírito, sabemos que 
esta corrupção será destruída, e as 
possibilidades vagamente percebidas na 
criação decaída serão realizadas na “liberdade 
da glória dos filhos de Deus” (Rm 8.21).

Segundo o Breve Catecismo, fomos criados 
“para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre”. 
As coroas, festas e celebrações da vitória 
descritas nas Escrituras colocam um aspecto 
dessa alegria diante dos nossos olhos. O triunfo 
do Cordeiro que foi morto e de seus santos com 
ele (Ap 5.6; 14.1) é outro aspecto. No centro 
está a união de Deus com seu povo (Ap 22.4). 
Esta era a promessa da aliança (Jr 30.22), e 
está destinada a ser realizada de um modo que 
vai além da nossa imaginação (Ef 2.7; 3.9; 
conforme 1Co 2.9).

O apóstolo Pedro em suas cartas nos faz 
vislumbrar a esperança eterna e gloriosa do 
céu. Observemos a sua descrição no capítulo 1. 
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, 
nos regenerou para uma viva esperança, 
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre 
os mortos, para uma herança incorruptível, sem 
mácula, imarcescível, reservada nos céus para 
vós outros que sois guardados pelo poder de 
Deus, mediante a fé, para a salvação preparada 
para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, 
embora, no presente, por breve tempo, se 
necessário, sejais contristados por várias 
provações, para que, uma vez confirmado o 
valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o 
ouro perecível, mesmo apurado por fogo, 
redunde em louvor, glória e honra na revelação 
de Jesus Cristo; a quem, não havendo visto, 
amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, 
exultais com alegria indizível e cheia de glória, 
obtendo o fim da vossa fé: a salvação da vossa 
alma” 1 Pe 1.3-9

Que possamos viver a vida com os pés na terra, 
mas com a mente no céu, buscando as coisas lá 
do alto onde Cristo vive assentado à direita de 
Deus. Pensemos nas coisas lá do alto, não nas 
que são aqui da terra, Cl 3.1-2. Que o SENHOR 
avive em nós a bendita esperança da gloriosa 
morada. Amém!

A ESPERANÇA DA GLÓRIA DO CÉU

Um dos textos de maior consolo das Sagradas 
Escrituras é o da visão descrita por João em 
Apocalipse 21.1-4:  “Vi novo céu e nova terra, 
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, 
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, 
a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte 
de Deus, ataviada como noiva adornada para o 
seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do 
trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com 
os homens. Deus habitará com eles. Eles serão 
povos de Deus, e Deus mesmo estará com 
eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e 
a morte já não existirá, já não haverá luto, nem 
pranto, nem dor, porque as primeiras coisas 
passaram”.

“Céu” é o termo bíblico para designar o lugar de 
habitação de Deus (Sl 33.13-14; Mt 6.9), o lugar 
de sua presença para onde o Cristo glorificado 
retornou (At 1.11). A Igreja militante e a Igreja 
triunfante se unem ali para o culto (Hb 12.22-
25), e, um dia, o povo de Deus estará ali com 
Cristo para sempre (Jo 17.5,24; 1Ts 4.16-17).

O céu é o lugar da morada eterna de Deus (Jo 
14.2). É descrito como uma cidade (Hb 11.10) e 
uma pátria (Hb 11.16. Pensar no céu como um 
“lugar” é mais correto do que errado, ainda que 
a palavra (lugar) possa enganar. As Escrituras 
descrevem o céu como uma realidade que toca 
e interpenetra o espaço criado. Segundo a 
Carta aos Efésios, o trono de Cristo à direita do 
Pai (Ef 1.20) e a vida dos cristãos em Cristo 
estão ambos nos “lugares celestiais” (Ef 1.3,20; 
2.6). Paulo alude à sua experiência no “terceiro 
céu” ou “paraíso” (2Co 12.2,4). Um corpo 
ressurreto, adaptado à vida do céu, nos espera 
(2Co 5.1-8). Enquanto estamos em nosso 
corpo atual, as realidades do céu são invisíveis 
para nós, e só as conhecemos pela fé (2Co 
4.18; 5.7). A esperança fundada sobre o que a 
fé vê dá-nos coragem para perseverar (Rm 
8.25; conforme Gl 5.5; 1Jo 3.3).

Podemos formar uma ideia da perfeita vida do 
céu baseados naquilo que conhecemos 
imperfeitamente agora (1Co 13.12). Nossa 
comunhão com Deus e com outros cristãos 
jamais se quebrará (Sl 23.6). Segundo o 
Apocalipse, lá não haverá lágrimas, tristeza ou 
morte (Ap 21.4). Segundo a Carta aos 
Romanos, a própria terra, com a vida sobre ela, 
“está sujeita à vaidade” por causa do pecado 

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica 

Bíblia de Estudo de Genebra 



3

SOCIEDADES INTERNAS

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201 
Funcionários
Tel.: 3224-2641

Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880

Próximo domingo
Equipe 1:
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201 
Coração Eucarístico
Tel.: 3375-8294

Equipe 2:
Valter Sampaio
Rua Itueta 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321-6731

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Falando entre vós com salmos, entoando e 
louvando de coração ao Senhor com hinos e 
cânticos espirituais, dando sempre graças por 
tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.” Ef 5.19-20

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana Galvão
   
Reunião Departamental em Conjunto:
Quarta-feira dia 18 de abril 
às 14h30min: Henriqueta Bergo e Rute
Local: casa da Marília 

Reunião Departamental:
Quinta-feira dia 19 de abril
às 14h30min: Evangelina Deslandes, 
Noeme, Rosa Ziller e Terezinha Lara
Local: Casa da Rosane

Sócias não se esqueçam da oferta para a 
Missão Caiuá e contamos com a presença de 
todas nas reuniões departamentais.
Um bom domingo a todas. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, Frederico 
Porto, Marco Cassete, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto, Marcos Egg, Saul Nogueira  
Segunda-feira: João
Quinta-feira: Natanias
Sexta-feira: Paulo Falcão
Sábado: Paulo Gibram, Saul Nogueira

NASCEU LUCAS 
 HERANÇA DO SENHOR!

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do 
ventre seu galardão”.  Sl 127.4

Nos alegramos com nossos irmãos Daniel e 
Lorena pelo nascimento do filhinho Lucas de 
Oliveira Rocha, no último dia 02/04. Lucas 
nasceu pesando 3.155kg, medindo 48,5cm. 
Avós paternos, Erivaldo Alves da Rocha e 
Rosângela Fonseca Carneiro Rocha. Avós 
maternos, Pb. Tarcísio Antônio de Oliveira e 
Lívia Soares de Oliveira.

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

Ao Conselho, Junta Diaconal e irmãs da SAF da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
A/c: Reverendo Edson Costa Silva

Amados irmãos e irmãs, graça e paz. 
Em nome da Confederação Sinodal de SAFs do Sínodo BH, gostaríamos de deixar o nosso 
agradecimento por terem nos acolhido e apoiado no último sábado, dia 07 de abril, para a 
realização da reunião inspirativa envolvendo todas as SAFs de nosso Sínodo e ainda Safs, 
Conselheiros e Secretários  de outras 3 Sinodais.

Ocasião onde recebemos como principal preletora nossa Presidente, Sra. Ana Maria Prado e 
outras representantes da Confederação Nacional de SAFs. 

Realizamos vários treinamentos (Atas, Comunicação e Marketing, Estatística, Liderança para 
Presidentes e Conselheiros/ Secretários e Tesouraria), visando o fortalecimento do trabalho 
feminino em nossas igrejas.

Rogamos ao Senhor da igreja copiosas bênçãos sobre suas vidas, suas famílias e sobre essa 
preciosa e acolhedora igreja.

Glaucimar Rickli Duarte Séllos
Presidente / Confederação Sinodal de SAFs do Sínodo BH

NOTA DE FALECIMENTO

"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". Sl 116.15

Faleceu na sexta-feira dia 06/04, o pai de nosso querido irmão Flávio Doehler, Leonidio Mathias 
Doehler aos 86 anos. O Sr. Leonidio foi Desembargador e era pastor da Igreja Cristã Maranata. O 
velório e culto fúnebre aconteceram na Igreja Cristã Maranata, sendo o seu corpo sepultado no 
cemitério Parque da Colina no sábado dia 07/04. 

Ao irmão Flávio, bem como a toda a sua querida família, expressamos os nossos mais sinceros 
sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, que console os queridos irmãos.

Faleceu na quinta-feira dia 05/04, na cidade de Divinópolis, vítima de atropelamento, Eclair de 
Oliveira aos 78 anos, irmã de D. Mari Lúcia, mãe da Yáskara, esposa do Pb. Anderson Fleming. 

A família do Pb. Anderson esteve em Divinópolis para o sepultamento ocorrido na sexta, dia 06. A 
todos os familiares, em especial, a nossa irmã Mari Lúcia, expressamos os nossos sinceros 
sentimentos rogando ao eterno e soberano Deus o consolo eterno. 

QUINTA-FEIRA 
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN!

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha 
louvar a Deus, estudar a Santa Palavra e 
crescer em graça e no conhecimento de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

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.  
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BATISMO INFANTIL

O que é batismo?
O nosso breve catecismo, em sua pergunta 94, responde da seguinte forma: “Batismo é um 
sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, significa e 
sela a nossa união com Cristo, à participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de 
pertencermos ao Senhor”. O batismo assim como a Ceia, é um sinal visível de uma graça 
invisível. 

A quem não deve ser administrado o batismo? 
O batismo não deve ser administrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não 
professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da 
igreja visível devem ser batizados. (Gn 17.7,10;  At 2.38-39;  At 18.8;  At 16.14-15;  1Co 7.14)

Recebemos hoje, por ocasião do culto matutino, a pequena Laura Morais da Costa, filhinha de 
nossos irmãos Rogério e Luciane. Louvamos a Deus pela vida preciosa da pequena Laura, e 
rogamos ao Senhor que o seu crescimento seja semelhante ao de Jesus, que ela cresça em 
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 
Lc 2.52.

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 sim, mas, sobretudo, com a mente no céu. A presença da 
Igreja no mundo é sinal do Reino de Deus entre os homens. A 
Igreja foi chamada para ser luzeiro no mundo. Essa presença é 
gloriosa, porém, incomoda as hostes do mal. Como forasteiros e 
peregrinos os cristãos enfrentam dificuldades, perseguição e 
oposição neste mundo mal, porém, a graça de Deus presente na 
vida da Igreja, a faz caminhar em triunfo. Somos forasteiros sim, 
mas forasteiros eleitos de Deus, 1 Pe 1.1-2.

Nas províncias romanas da Ásia menor, na região do Ponto, 
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, era iminente a perseguição aos 
cristãos. Pedro escreve aos irmãos que enfrentavam dificuldades 
com objetivo de consolá-los e avivar neles a bendita esperança no 
Senhor Jesus, razão de nossa fé.

Ao estudar as cartas 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. Tendo a certeza do plano eterno de 
Deus em Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Nisso exultamos, embora..... (1 Pe 
1.6).

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, v.7.

Nosso pastor Rev. Edson iniciou no domingo passado uma exposição das cartas de Pedro. 
Daremos continuidade neste domingo,15/04, por ocasião do culto vespertino. Que o SENHOR nos 
abençoe neste objetivo e nos conceda crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu 
Excelso Nome. Oremos e participemos. 
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SEMINÁRIO DA FAMÍLIA 
PRÓXIMO MÊS - 18 A 20 DE MAIO

“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15

Realizaremos em nossa Igreja no mês de maio, nos dias 18 a 20, um Seminário sobre Família. 
Receberemos como preletor especialmente convidado o Rev. Samuel Vieira, pastor da Igreja 
Presbiteriana de Anápolis-GO.

Teremos a participação dos corais de nossa Igreja em todos os dias, abrilhantando assim o nosso 
Seminário.

Coloque em sua agenda! Reserve este final de semana! Certamente o Senhor tem bênçãos 
especiais reservadas para você e sua casa.  

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson 
Costa Silva, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil em seu art. 9º e estatutos, 
convoca a Assembleia Geral Extraordinária para se reunir no próximo domingo, dia 22 de abril de 
2018 às 10h20min em culto solene.

Pauta da Reunião:
Autorizar a venda de dois terrenos localizados no Bairro Mangabeiras em Belo Horizonte, 
registrados em nome da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, transferindo em doação, 
à Igreja Presbiteriana Metropolitana, o valor, fruto desta venda, descontadas as despesas 
aplicáveis,  de acordo com os trâmites legais.

MINISTÉRIO DE CASAIS – 28/04

“Eu, e a minha casa, serviremos ao 
SENHOR”, Js 24.15

O Ministério de casais promoverá o seu 
terceiro encontro do ano no último 
sábado de abril, dia 28/04, às 19h30min 
no salão social de nossa Igreja.

Conforme os encontros anteriores, cada 
casal deverá trazer um prato de salgado 
para o momento de comunhão e 
confraternização.

Nosso palestrante será o Rev. Charley 
F e r n a n d e s ,  p a s t o r  d a  I g r e j a  
Presbiteriana Cidade Nova.

Coloque em sua agenda de atividades e 
de oração! Invista espiritualmente em 
sua família. 
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ÔNIBUS PARA O ENCONTRO 1 DE MAIO

Nossa Igreja como em anos anteriores, disponibiliza um ônibus para 
levar os irmãos que necessitam desse transporte para o 
acampamento. Se você deseja utilizar esse transporte dê o seu nome 
completo com RG e assine a lista que se encontra com os diáconos à 
porta da Igreja. Não deixe para a última hora, coloque seu nome na 
lista hoje mesmo.  



 Eva Souza Silva

 Lucas Ramos Maciel 

15/04

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 – 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!

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

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

Léa Fadini Magalhães 

Rebeca de Souza Borges 

16/04

Ana Clara Silva de Castro 

Lucilia Abreu Cabral e Silva

Wesley Siqueira de Castro 

17/04

Arthur Fróes Pitta Maciel 

Edmée Franco Vieira Ferreira

Simone de Andrade Piuzana 

Tereza Ramos de Oliveira 

18/04

Dafne Júlia Oliveira Barreto 

Ivna Tarsis Junqueira Reis 

19/04

Kleber de Lima Câmara 

Roberto Maciel Duarte 

Sonia Ayres Motta Moreira

20/04

Amélia Spinola de Andrade 

Flávia Roscoe Portugal França 

João Batista Cardoso 

Marcia Santos de Castro 

Vicente de Paula Júnior 

Wellington Borges Leite 

21/04


