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MENSAGEM PASTORAL 

Nós devemos ensinar as crianças a cultuar a 
Deus e isso somente pode ser feito quando 
ajudamos as crianças e outros membros da 
família a entender quão grande Deus é. Culto 
familiar implica em adoração conjunta, isso 
significa que todos os membros devem 
participar. Consideramos que esse é um 
requerimento indispensável. 

O culto não deve começar antes que todos 
estejam presentes. Ninguém deve sair antes 
que o culto esteja terminado. Devemos gastar 
tempo com Deus juntos, dizendo e mostrando 
que Deus ocupa o primeiro lugar, bem como 
vivendo essa verdade.

A leitura da Bíblia deve ser o primeiro aspecto 
do culto familiar. As crianças e os jovens devem 
ser moldados com esta verdade. Não existe 
culto completo a Deus sem a presença da 
Bíblia, aberta e lida. A oração deve fazer parte 
do culto em família e também os cânticos 
espirituais. 

Enfim, o culto doméstico deve ser visto como 
parte integral da vida familiar. Assim como a 
diversão faz parte da família, ou o planejar das 
férias, também o culto familiar deve fazer parte 
integral da vida da família.

A família é uma unidade e deve honrar a Deus 
unida. Concluímos dizendo que cultuar implica 
ouvir a Deus em primeiro lugar. Cultuar inclui 
ouvir um ao outro em sua confissão a Deus. 
Cultuar inclui louvor àquele que é digno de todo 
louvor.

MAIO – MÊS DA FAMÍLIA

No mês de maio dedicamos atenção especial à 
família. Nesta pastoral nos concentraremos na 
importância do culto doméstico, afinal é no 
contexto do lar que a adoração deve ser 
ensinada e praticada. Se o culto não for 
ensinado, não será praticado. Se devemos 
cultuar no lar, todos devem estar envolvidos. 
Portanto, falamos em culto familiar. Isso não 
significa que o louvor pessoal e privado deva 
ser omitido. Devoções pessoais e em particular 
são altamente recomendadas, mas não devem 
substituir o culto familiar.

O culto familiar não deve servir como obstáculo 
para que alguém deixe de praticar o culto 
pessoal e público. É nossa convicção que o 
culto familiar deve ser planejado de tal forma 
que cada membro possa e deseje participar. 
Nós sabemos que muitas vezes, os filhos se 
tornam impacientes, querendo sair de casa por 
causa de outros compromissos e por não 
quererem participar do momento de culto no lar. 
É por isso que cultuar deve ser ensinado desde 
cedo.

A primeira coisa que deve ser ensinada é que 
devemos separar tempo para Deus, para estar 
junto dele. Nós devemos estar juntos quando 
ouvimos Deus falar aos nossos corações pela 
sua Palavra e quando meditamos naquilo que 
Deus tem feito por nós. O culto familiar deve ser 
planejado para que haja satisfação de cada 
membro da família. Quando consideramos 
como devemos ensinar a cultuar, é necessário 
prestar atenção a certos aspectos do culto 
familiar. O primeiro ponto é que os pais devem 
dirigir o culto. Eles devem ser modelos para as 
crianças. Devem demonstrar de maneira 
prática o que é cultuar. Devem fazê-lo de tal 
forma que cada membro da família possa ver 
que essa é uma experiência agradável. É uma 
expressão voluntária e espontânea que vem do 
coração.

Pais que lideram, modelam, demonstram e têm 
prazer em cultuar, mostram que eles realmente 
amam a Deus e demonstram que ele é 
maravillhoso, e o único digno de culto. Ao 
desenvolvê-lo evidenciamos o mandato 
espiritual no lar. Nós devemos falar sobre Deus. 
Nós devemos dizer aos nossos filhos porque 
precisamos gastar tempo com Deus e porque 
devemos expressar nossos sentimentos sobre 
Deus a ele.

Rev. Edson Costa Silva
Bibliografia: Livro: A Família da Aliança - 

Harriet e Gerard Van Groningen
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"O SENHOR, porém, está no seu santo 
templo; cale-se diante dele toda a terra.”  
Habacuque 2.20

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria

Queridas sócias convidamos todas vocês 
para participarem de nossa reunião de 
oração.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Ismailia  Moura Nines
Av. Carandaí, 353/1201
Tel.:  3282-7173

Equipe 2:
Eny Augusta V.de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152
Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

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

Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, Frederico 
Porto, Marco Cassete, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira:Sérgio Maciel
Quinta-feira: Thiago Bryan
Sexta-feira: Valter Lopes
Sábado: Alysson Barbosa, Ariel

UPH

“Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo 
herdar a terra que, sob juramento, prometi dar 
a seus pais.”  Josué 1.6

Convite - Café com Oração  
Tema: Homens fortes em tempos difíceis.
A UPH convida a todos os homens de nossa 
amada igreja para estarmos juntos neste 
domingo, 06 de maio às 7h30min. Nosso 
irmão Pb. Crysthian nos trará uma palavra e 
após a mensagem tomaremos um delicioso 
café.

Venha você, homem presbiteriano. Com 
certeza você sairá mais fortalecido após esse 
momento. 

Contamos com sua presença. 

ACAMPAMENTO DE CASAIS
 NOVEMBRO 2018

A liderança do Ministério de Casais bloqueou 
junto ao Maquiné Park Hote l ,  em 
Caetanópolis, a 95 km de Belo Horizonte, 50 
apartamentos para realizar o Acampamento 
de Casais de 2018, no período de 16 a 18 de 
novembro.
O Hotel oferece uma excelente estrutura de 
acomodação e lazer para os seus hóspedes, 
contando também com salão de convenções e 
r e u n i õ e s .  C o n f i r a  n o  s i t e  

As inscrições estarão sendo recebidas desde 
já através do e-mail do Pb.

permitindo-se 
o pagamento à vista, com desconto, ou o 
parcelamento. Ore pelo nosso encontro. 
Aproveite a oportunidade. Invista em seu 
relacionamento conjugal e familiar.

http://www.maquineparkhotel.com.br.

Erdman,erdmanfc@gmail.com 

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.  

http://www.maquineparkhotel.com.br
mailto:Erdman,erdmanfc@gmail.com


PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar, orar e me buscar, e se converter 
dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a 
sua terra. 2 Cr 7.14

Na sua agenda semanal não pode faltar 
horário para a oração. Nossa Igreja oferece a 
você momentos com Deus em oração. 

Continuemos nossas intercessões em favor 
dos enfermos de nossa Igreja. Em favor 
daqueles 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:
Segunda-feira às 19h30min – Terça-feira às 
8h30min e às 14h30min, conduzidas pela 
SAF.  Quarta-feira 8h. 
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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. 

BATISMO INFANTIL

Pois para vós outros é a promessa, para 
vossos filhos e para todos os que ainda estão 
longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso 
Deus, chamar. At 2.39. “Herança do SENHOR 
são os filhos, fruto do ventre seu galardão.”  
Sl 127.4

Recebemos hoje, por ocasião do culto 
matutino para o batismo infantil, Heitor 
Raasch Loureiro, filhinho de nossos irmãos 
Alexandre e Isandra.
Louvamos a Deus por esta preciosidade, 
herança do Senhor, e rogamos ao Pai celestial 
que o crescimento do Heitor seja semelhante 
ao de Jesus, em sabedoria, estatura e graça, 
diante de Deus e dos homens. Lc 2.52. 

GRATIDÃO – ANIVERSÁRIO REV. EDSON 

"Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o 
que há em mim bendiga ao seu santo nome." 
Sl 103

Queridos irmãos! Quero agradecer as 
inúmeras manifestações de amor e carinho 
que recebi por ocasião de meu aniversário no 
último dia 03 de maio. Louvo a Deus por todos 
os telefonemas, palavras pessoais e 
m e n s a g e n s  d e  f e l i c i t a ç ã o .  E s t a s  
manifestações vêm como um bálsamo 
suavizador e como um incentivo a 
continuarmos nossa peregrinação olhando 
tão somente para o autor e consumador da fé, 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que o Senhor doador e mantenedor da vida 
recompense a cada um de vocês com 
bênçãos dadivosas dos altos céus. Em Cristo, 
do pastor e conservo, Rev. Edson Costa.  

PRÓXIMO DOMINGO
2º DOMINGO DO MÊS

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”. 1 Co 11.23

No próximo domingo, segundo domingo do 
mês, estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para este solene sacramento. 

UCP-UPJ / UNIÃO DE CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS E UNIÃO 

PRESBITERIANA DE JUVENIS 

No dia 28/04 fizemos uma visita à Casa 
Maioridade, onde fomos muito bem recebidos 
pelos idosos que convivem ali juntamente com 
os responsáveis pelos seus cuidados. Foi um 
momento muito agradável, no qual levamos 
um pouco de amor, atenção e da Palavra de 
Deus. Obrigado a todos que participaram.

Agenda UCP/UPJ mês de Maio
Dia 12/05 – Tarde Culinária com as crianças no 
salão da igreja, das 15 às 17 horas. As 
crianças farão bolinhos para presentear suas 
mamães. Cada criança deverá contribuir com 
R$ 10,00 para esta  programação.  
Aguardamos vocês!
25/05 – Noite do Pijama. Aguardem para mais 
detalhes.
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PONTUALIDADE TAMBÉM É 
SERVIÇO A DEUS! 

Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, entendemos ser ela também culto a 
Deus. Procure chegar antes dos horários dos cultos! Utilize os minutos que 
antecedem a Escola Dominical, ao culto para se preparar em oração, para então, no 
momento deste serviço santo, dedicar-se a Deus tendo já se preparado 
antecipadamente de maneira conveniente.

NOTA DE GRATIDÃO – ENCONTRO 1 DE MAIO
ACAMPAMENTO EBENÉZER - 44 ANOS DE BÊNÇÃOS NA VIDA DE NOSSA IGREJA 

(1974-2018)

Uma terça-feira abençoada! Este foi o nosso sentimento como Igreja ao participar de mais um 
encontro da família em nosso acampamento no último dia 1 de maio.

Nossa igreja tem sido ricamente abençoada por Deus no decorrer dos anos e os encontros que, 
anualmente, temos em nosso Acampamento Ebenézer, são como que marcos para que possamos 
olhar para trás e vermos a bela caminhada que o Senhor Deus tem nos permitido percorrer. 

Como é bom perceber que irmãos que participaram do início do acampamento, há 44 anos, ainda 
estão conosco participando ativamente das atividades. Agradecemos a toda a Igreja pelo grande 
comparecimento e envolvimento pleno em nosso 44º encontro!

Louvamos a Deus por tantas pessoas se mostrarem interessadas em ajudar, em contribuir de 
alguma forma, para que, ao final, tudo desse certo, e graças ao bom Deus nosso encontro foi uma 
bênção!

Agradecemos às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos homens, às mulheres, à junta 
diaconal, às comissões formadas para o encontro, enfim, a todos os membros de nossa igreja e 
visitantes que evidenciaram mais uma vez, um desejo grandioso em servir! 

Os quitutes e a refeição com um delicioso churrasco mais uma vez revelaram o carinho daqueles 
que os prepararam e serviram.

No culto fomos ricamente abençoados ao louvarmos ao SENHOR e sermos edificados na Palavra 
pela mensagem pregada pelo Rev. Edson nos desafiando a exercitar cada vez mais a “Oração”, 
esse precioso meio de graça deixado pelo Senhor para edificação de sua Igreja.

Saímos do encontro, já desejosos de participarmos do próximo, no ano de 2019, se Deus assim nos 
permitir, quando celebraremos 45 anos de nosso acampamento. Nossa gratidão a todos os irmãos e 
irmãs que atuaram para o sucesso do encontro, tal como foi. 

Nosso sentimento continua sendo o mesmo do profeta Samuel quando afirmou: “Ebenézer: Até aqui 
nos ajudou o SENHOR!”, 1 Sm 7.12. 

A Deus toda Honra e Glória!

Compartilhamos algumas fotos que registram alguns dos momentos do encontro.  
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SEMINÁRIO DA FAMÍLIA  –  18 A 20 DE MAIO
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR.” Js 24.15

Realizaremos em nossa Igreja neste 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.  



Calebe Cintra Alves Xambre Santos 

César Timóteo de Oliveira Santos 

Hadassa Costa Silva Santos 

Hilton José Jordão 

Lúcia Carmen de Lima
 
Olga Barbosa Linares Vieira 

Sarah Matos Caldeira Eller

06/05
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 – 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

Bruno Cabaleiro Cortizo Freire 

Gláucia Nolasco de Almeida Mello 

Oder de Paula Lima 

Tânia Simioni Wagner 

  07/05

Louise Stefany Oliveira Barreto  
  08/05

Darlene Mara de Oliveira Barreto 

Waslan Judson Rosa do N. Fialho 

  09/05

Carlos Gustavo Galvão 

Fernando Horácio Alves de Rezende 

Mariana Lourenço de Souza Fleming

  10/05

Abisague Heringer Lisboa P. de Azambuja 

Otávio Novais Keusen Reher

  11/05

Cláudio Murilo Viana Gomes 

Giovana de Souza Mendonça

Helen Bernardes Ferreira Cunha 

Júlia dos Santos Pessôa
 
Joel Corrêa Rodrigues 

  12/05


