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MENSAGEM PASTORAL 

AT. A mulher cristã é desafiada por este texto a 
se esforçar para que não se deixe levar pelo 
espírito mundano de preocupações apenas 
com o exterior, mas sim, de desenvolver a 
verdadeira beleza espiritual que é de grande 
valor diante de Deus. 

No dia das mães é importante refletir sobre 
estas verdades. Afinal, a esposa mãe é uma 
mulher privilegiada. Ser mãe é receber a mais 
alta honra, é refletir Deus em seu poder criativo. 
É ser literalmente uma privilegiada. A 
verdadeira beleza de uma mãe está no coração 
temente a Deus, no coração que o respeita e o 
adora. Esta, não se perde em meio a rugas ou 
cãs. Ao contrário, torna-se mais e mais 
exuberante com o passar dos anos!

Se você quer ser realmente bela, você que é 
mulher e mãe, então, tema a Deus, obedeça ao 
SENHOR, busque-o em todos os momentos, 
passe tempo com Ele, no anelo por Deus seja 
como a corça que suspira pelas correntes das 
águas, Sl 42.1. 

Lemos em Pv 31.10-31, algo sobre a mulher 
virtuosa: "Ela não tem preguiça e está sempre 
cuidando da sua família”. “Os seus filhos a 
respeitam e falam bem dela, e o seu marido a 
elogia”. Infelizmente, há muitas mulheres que 
se dizem “modernas” que não consideram o ser 
dona de casa como algo honroso. Nossa 
cultura, e infelizmente muitos maridos, não 
reconhecem o importante trabalho que faz a 
mulher ao cuidar da casa e da criação dos 
filhos. Entretanto, homens de Deus, sabem que 
este é um trabalho precioso que vocês 
mulheres realizam dentro de casa. Se for 
necessário ou desejável que a mulher trabalhe 
fora de casa, Deus não a proíbe. É nobre apoiar 
o marido no sustento da família, porém, não se 
esqueça de que seu trabalho primário, é cuidar 
dos filhos que Deus lhe tem confiado; exercer o 
papel de uma verdadeira auxiliadora; instruir as 
mais jovens a serem honestas; boas donas de 
casa; sujeitas aos maridos, assim contribuindo 
para que a palavra de Deus não seja difamada, 
Tt 2.3-5.

Sejam auxiliadoras idôneas no sentido afetivo: 
A esta mulher o marido se entrega com amor e 
inteireza de coração. No sentido social: 
Contribua no sentido de conservar a imagem do 
seu marido como um homem de bem diante da 

MAIO – MÊS DA FAMÍLIA – A CONDUTA DA MULHER TEMENTE A DEUS

Em sua primeira carta o apóstolo Pedro 
incentiva os crentes perseguidos, acusados de 
malfeitores, difamadores 1.1-2; 2.12, 3.16; 
4.12-13, a viverem de forma santa e piedosa, 
por amor ao Senhor Jesus. No cap. 3.1-7 o 
apóstolo destina suas instruções aos casados. 
Dos versos 1 a 6, Pedro fala da conduta das 
esposas cristãs. No dia das mães essa é uma 
importante reflexão sobre a conduta que o 
SENHOR espera da mulher que o teme. 

a) Conduta submissa, honesta e respeitosa, 
v.1-6: A conduta de submissão aponta não 
somente para um contexto de um lar que tem 
um marido cristão. Era muito comum naquela 
época, como ainda acontece hoje, a mulher se 
converter e o marido não. Nestas condições o 
apóstolo está afirmando que a vida exemplar da 
esposa mostrando submissão irá influenciar 
positivamente seu marido a fim de ganhá-lo 
para Cristo. A mulher que teme a Deus valoriza 
e  p rocu ra  desenvo lve r  um ca rá te r  
evangelizador.  Pedro fala mais às mulheres, 
(v.1-6), pois, no contexto de perseguição 
narrado na carta, as mulheres sofriam mais, 
principalmente por serem, várias delas, 
esposas de maridos não convertidos. A conduta 
honesta e respeitosa é a melhor forma de 
comunicar o evangelho dentro do lar. Isto não 
significa manter silêncio quanto ao evangelho, 
(3.15), mas sim, recomendá-lo pelo 
procedimento. 

b) Conduta de exibir a beleza interior, v.3-6: 
Pedro traz um conceito cristão de beleza 
feminina. Em todas as épocas, lugares e 
culturas, as mulheres são conhecidas pelo 
poder que têm de atrair e encantar os homens 
através da beleza. Por isso, sempre procuram 
intensificar sua beleza com recursos diversos. 
Alguns destes recursos são citados por Pedro: 
Frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato 
de vestuário, etc. Pedro não diz que tais coisas 
sejam erradas, nem que é pecado fazer uso 
delas. O tratamento do apóstolo não é legalista 
como algumas denominações erroneamente 
fazem quanto a usos e costumes, mas sim, 
realça que a beleza feminina é espiritual e 
interior. Isto é, beleza de caráter e não apenas 
física (v.3-4).

A maior beleza que existe é a beleza espiritual. 
Pedro confirma tais palavras com exemplos do 
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SOCIEDADES INTERNAS

igreja e da sociedade. Dignifique seu marido. 
No sentido profissional: Dê apoio na hora da 
dificuldade. 
Ajude-o a superar as crises eventuais. No 
sentido espiritual: anime seu marido na 
caminhada cristã.  
Seja de fato e verdade: “Uma Mulher Virtuosa”. 

Parabenizamos as mães por seu dia e 
desejamos que cada uma delas continue 
desempenhando seu papel de mãe com 
sinceridade de coração, para que seus filhos 
mais tarde possam lembrar da fé sem 
fingimento que habitou vossos corações e que 
seja essa fé a de seus filhos e netos, 2 Tm 1.5.

Rev. Edson Costa Silva

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

Reunião Departamental em Conjunto:
Quarta-feira às 14h30min no salão João 
Calvino. Neste dia vamos comemorar o dia 
das mães. 
Não falte! Aproveite e traga uma amiga. Com 
cer teza  i remos passar  uma ta rde  
agradabilíssima com as bênçãos do nosso 
Pai Celestial.

HOMENAGEM ÀS MÃES
                    
Ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de 
Deus

Deixei a natureza transformar-me
Com todas suas leis.
Tive o prazer de sentir um bebê no meu 
ventre,
Chorei na maternidade,
Troquei fralda,
Passei noites acordada,
Desfrutei a sensação de amamentar,
Ensinei a comer,
Ensinei a andar,
Chorei no primeiro dia de escolinha.
Talvez tenha deixado algumas pessoas de 
lado,
Talvez não tivesse tempo para dar atenção 
para as amigas,
Pode ser que me relaxei um pouco com minha 
aparência
Ou quem sabe não tive nem tempo para 
pensar nisso.
Pode ser que deixei alguns projetos pela 
metade

Ou talvez porque não conciliava com meu 
horário familiar.
Momento algum joguei nada para o alto,
Na verdade segurei com as duas mãos
Tudo o que vi cair do céu.
Porém permiti
A mão de Deus me tocar
Para ser uma verdadeira mãe.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando Horácio, 
César, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, Arthur, 
Marco Túlio, Tiago Müzel
Segunda-feira:Aldemir Bissaco
Quinta-feira: Armando Melillo
Sexta-feira: Carlos Galvão
Sábado: Fernando Horácio, Frederico Porto

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
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

Próximo domingo
Equipe 1:
Iraides Silveira Carvalho
Rua Volta Grande 313 – Sagrada Família  
Tel.: 3046-3784

Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão
Rua D. Lucy, 281 – Palmeiras
Tel.: 3374-3746
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ACAMPAMENTO DE CASAIS 
16 A 18 DE 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, podendo dar entrada no hotel no 
dia 15 de novembro.
O Hotel oferece uma excelente estrutura de 
acomodação e lazer para os seus hóspedes, 
contando também com salão de convenções e 
reuniões. 
Confira no site: 

As inscrições estão sendo recebidas através 
do e-mail do Pb. Erdman

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

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

:  
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.  

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.

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 às 8h.

NASCEU VALENTINA 
HERANÇA DO SENHOR 

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

Nos a legramos com 
nossos  i rmãos  Rev.  
Rogério e Maria Diomar 
pela chegada da Valentina 
Rachel Souza Bussinger 
na última segunda-feira, 

07/05.  Valentina nasceu pesando 3.300Kg, 
medindo 49cm. Parabéns queridos irmãos! 
Que o Senhor abençoe ricamente o 
crescimento da Valentina, que seja 
semelhante ao de Jesus, não somente em 
estatura, mas em sabedoria e graça diante de 
Deus e dos homens. 

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.

UCP-UPJ / UNIÃO DE CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS E UNIÃO 

PRESBITERIANA DE JUVENIS 

Nossa próxima programação será no dia 
25/05 – Noite do Pijama.
Aguardem para mais detalhes. Aguardamos 
vocês!

http://www.maquineparkhotel.com.br/
mailto:erdmanfc@gmail.com,
mailto:erdmanfc@gmail.com,
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CEIA DO SENHOR 
EXAMINE-SE E PARTICIPE!

"
e, assim, coma do pão, e beba do 
cálice....;”   1 Co 11.28

O apóstolo Paulo ordena o autoexame 
para aqueles que desejam ir à mesa do 
SENHOR. O imperativo do verbo 
“examinar” no tempo presente, indica que 
qualquer pessoa que deseja participar da 
mesa do Senhor deve examinar-se com 
regularidade.

Não é a vida dos outros que somos 
chamados a examinar, mas a nossa. O 
exame dos outros leva à justiça própria. O 
exame de nós mesmos leva-nos ao 
verdadeiro arrependimento e fé em Deus. 
O exame dos outros é geralmente a nossa 
forma de evitar o autoexame.

Autoexame é submissão ao exame que Deus faz de nós, através da sua Palavra. O propósito do 
autoexame não é ver se somos salvos ou temos fé. Isso seria uma impossibilidade. Aqueles que 
não têm fé não podem realizar um autoexame verdadeiro, e aqueles que têm não devem duvidar 
ou encorajar dúvida, em si mesmos.  Antes, o propósito do autoexame é determinar se estamos 
na fé, isto é, vivendo em piedade e honestidade, e andando por fé diante de Deus.

Com isso em mente, o autoexame envolve o escrutínio de nossa própria pecaminosidade, da obra 
da graça de Deus em e por nós, e do nosso chamado a viver em obediência e santa gratidão a ele.
Olhamos para a nossa pecaminosidade para aprender novamente a profundidade da nossa 
depravação, e para nos assegurarmos que nosso coração não tem nos enganado, que não 
estamos tentando ocultar nossos pecados, e para que possamos odiar mais o pecado e correr 
para a cruz.

Examinamos a obra da graça de Deus em nós para que possamos estar mais convencidos de que 
é tão somente pela graça que vivemos, nos movemos e existimos, como afirmou Paulo aos 
atenienses (At 17). Por esta graça, temos nossa existência espiritual, para que possamos ser 
mais gratos por tudo o que Deus tem feito por nós, e para que possamos depender mais da graça 
somente.

Somos, então, chamados a examinar toda a nossa vida cristã, conduta e experiência à luz da 
Palavra de Deus. Onde nossa vida e experiência não satisfazem o padrão que nos é apresentado 
na Palavra de Deus, somos requeridos a nos arrepender, correr para Cristo e orar por graça. 
Então, o autoexame se torna abundantemente frutífero, para a glória de Deus e para o nosso 
crescimento na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Examine-se e participe! O princípio é: O autoexame seguido de participação. Está implícito que o 
autoexame deve nos levar a deixar práticas errôneas, porém, não podemos nos esquecer de que 
somos e seremos sempre indignos, por nós mesmos. Nossa dignidade está em CRISTO. 

Hoje, por ocasião do culto matutino e vespertino, estaremos ao derredor da mesa do SENHOR 
para o banquete espiritual. Examine-se, mas participe! Venham à mesa, convida o Senhor!   

Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 
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FILHOS DO PACTO

Prepare seus filhos para a “Pública Profissão de 
Fé”

“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu 
coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.

“Ensina a criança o caminho em que deve andar, e 
ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv 22.6

Como Igreja, cremos que o agente primário na 
educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto, diferentemente da maioria das igrejas que 
usurpam esta responsabilidade para si, estamos comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de 
sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e disciplinar seus filhos.  Nos lares nos quais a 
mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja.  Isto não somente 
cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também temos a esperança de que seja 
um fator catalisador para um relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de 
comunicação entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre esta matéria, no que diz 
respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir como acharem mais prudente. Cremos que 
a partir dos 7 anos, os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais 
contundente sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades que estão aí 
relacionadas.  A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é uma idade ideal para 
a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos idade e assim dependerá de 
cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os 
sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas, requer que a 
própria criança expresse um forte desejo para se tornar membro. Embora requeiramos um ensino 
por parte dos pais na preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos 
busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que seja, porém, cabe a nós 
como igreja, despertar os pais para esta importantíssima tarefa.

c) Instrução dada pelos pais
O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos aprenderão dos pais, 
acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de serem examinados.

d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos serão 
examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.

Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos preparando-os para tão importante passo na 
caminhada cristã. 

Procurem o Rev. Edson, pastor da Igreja, adquiram o material e façam o curso com seus filhos, 
lembrando sempre que o preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e 
reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle provém a verdadeira capacitação.   



Eliane Luiza Martins 

Hildemar Rodrigues Falcão Neto 

Mirian Regina Machado 

13/05

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. Waslan 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

Cassiano Nunes Barbosa 

Eugênia Maria Laguardia 

Giuseppe Terenzi de Oliveira Santos 

14/05

Anita Soares Borja 

Eder Pereira Freitas 

Maria Aparecida Gomes de Melo 

Paulo Felipe dos Santos Pessôa 

16/05

Eduarda Gandini Bonfá 

Rosa Nancy Antezana 

17/05

Josefa Teixeira Lizardo 

Lívia Soares de Oliveira

Moysés Fonseca Monteiro Alves 

Neusa Messias Soares 

18/05

Adriana Duarte Coelho 

Elias Ferreira e Silva 

Fillipe Silva Martins 

Lucas Assis Lopes do Carmo

Pedro Fonseca dos Reis 

19/05


