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MENSAGEM PASTORAL 

“Então, disse Jesus aos seus 
discípulos: Se alguém quer vir após 
mim, a si mesmo se negue, tome a 
sua cruz, e siga-me”. Mateus 16.24.

O contexto imediato destas palavras 
de Cristo registradas por Mateus no 
evangelho é impressionante. O 
Senhor Jesus tinha acabado de 
anunciar aos Seus apóstolos, a 
aproximação de Sua morte de 
humilhação (v. 21). Qual foi a reação 
de Pedro? Ele se assustou, e disse, 
“Tem compaixão de Ti, Senhor” (v. 
22). Pedro impetuoso como era, 
expressou a política da mente 
carnal. 

O caminho do mundo é a procura 
para si mesmo e a defesa de si 
mesmo. “Tenha compaixão de ti” é a 
soma de sua filosofia. Mas a doutrina 
de Cristo não é “salva a ti mesmo”, 
mas sacrifica a ti mesmo. Cristo 
discerniu no conselho de Pedro uma 
tentação de Satanás (v. 23), e 
imediatamente a rejeitou. Então, 
voltando-se para Pedro, disse: Não 
somente “deve” o Cristo subir à 
Jerusalém e morrer, mas todo 
aquele que desejar ser um seguidor 
dEle, deve tomar sua cruz (v. 24). O 
“deve” é tão imperativo num caso 
como no outro. Mediatoriamente, a 
cruz de Cristo permanece sozinha; 
mas experiencialmente, ela é 
compartilhada por todos os que o 
seguem.

O que é ser um “cristão”? Alguém 
que sustenta membresia em alguma 
igreja terrena? Não. Alguém que crê 
num credo ortodoxo? Não. Alguém 
que adota certo modo de conduta? 
Não. O que, então, é um cristão? Ele 
é alguém que renunciou a si mesmo 
e recebeu a Cristo Jesus como 
Senhor (Cl 2.6). Ele é alguém que 
toma o jugo de Cristo sobre si e 
aprende dEle que é “manso e 
humilde de coração”. Ele é alguém 
que foi “chamado à comunhão de 
seu Filho Jesus Cristo, nosso 
Senhor” (1 Co 1.9): comunhão em 
Sua obediência e sofrimento agora, 
em Sua recompensa e glória no 
futuro sem fim. Não há tal coisa 
como pertencer a Cristo e viver para 
agradar a si mesmo. Não cometa 
engano neste ponto, “E qualquer que 
não tomar a sua cruz e não vier após 
mim não pode ser meu discípulo” (Lc 
14.27), disse Cristo. 

A vida cristã começa com um ato de 
autorenúncia, e é continuada pela 
automortificação (Rm 8.13). 

A primeira pergunta de Saulo de 
Tarso, quando Cristo o apreendeu, 
foi, “Senhor, que queres que eu 
faça?”. A vida cristã é comparada 
com uma “corrida”, e o corredor é 
chamado para “de ixar  todo 
embaraço e o pecado que tão de 
perto nos assedia” (Hb 12.1), cujo 
“pecado” é o amor por si mesmo, o 

UM CHAMADO GLORIOSO, MAS SACRIFICIAL
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desejo e a determinação de ter o 
nosso “próprio  caminho” (Is 53.6).
O grande alvo, fim e tarefa posta 
diante do Cristão é seguir a Cristo. 
Seguir o exemplo que Ele nos deixou 
(1 Pe 2.21), e Ele “não agradou a si 
mesmo” (Rm 15.3). E há dificuldades 
no caminho, obstáculos na estrada, 
dos quais o principal é o ego. 
Portanto, este deve ser “negado”. 
Este é o primeiro passo para se 
“seguir” a Cristo.

O que significa para um homem 
“negar a si mesmo” totalmente? 
Significa cessar de descansar sobre 
quaisquer obras nossas, para nos 
recomendar a Deus. Significa uma 
aceitação sem reservas do veredicto 
de Deus que “todas as nossas 
justiças, nossas melhores perfor-
mances, são como trapo da 
imundícia” (Is 64.6). Foi neste ponto 
que Israel falhou: “Porquanto, não 
conhecendo a justiça de Deus e 
procurando estabelecer a sua 
própria justiça, não se sujeitaram à 
justiça de Deus” (Rm 10.3). 

Para um homem “negar a si mesmo” 
totalmente, deverá renunciar 
comple tamente  sua  p rópr ia  
sabedoria. Ninguém pode entrar no 
reino dos céus, a menos que tenha 
se tornado “como criança” (Mt 18.3). 
“Ai dos que são sábios aos seus 
próprios olhos e prudentes em seu 
próprio conceito!”  ( Is 5.21). 
“Dizendo-se sábios, tornaram-se 
loucos” (Rm 1.22). Quando o 
Espírito Santo aplica o Evangelho 

em poder numa alma, é para 
“destruir os conselhos e toda altivez 
que se levanta contra o conhe-
cimento de Deus, e levando cativo 
todo entendimento à obediência de 
Cristo” (2 Co 10.5). 

Um moto sábio para o todo cristão 
adotar é “não te estribes no teu 
próprio entendimento” (Pv 3.5).

Para um homem “negar a si mesmo” 
totalmente, deverá renunciar 
completamente sua própria força. É 
“não confiar na carne” (Fp 3.3). 

É o coração se curvando à 
declaração positiva de Cristo: “Sem 
mim, nada podeis fazer” (Jo 15.5). 
Este é o ponto no qual Pedro falhou: 
(Mt 26.33). “A soberba precede a 
ruína, e a altivez do espírito precede 
a queda” (Pv 16.18).

Quão necessário é, então, que 
prestemos atenção à 1 Coríntios 
10.12: “Aquele, pois, que pensa 
estar em pé veja que não caia”! O 
segredo da força espiritual reside em 
reconhecer nossa fraqueza pessoal: 
(veja Is 40.29; 2 Cr 12.9). Então, 
“fortifiquemo-nos na graça que há 
em Cristo Jesus” (2 Tm 2.1).

O chamado de Cristo é glorioso, mas 
sacrificial, Ele mesmo é quem 
capacita àquele que se entrega a Ele 
de todo o coração. Amém!
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Rev; Edson Costa Silva
Bibliografia: “A Cruz e o Ego” 

Arthur W. Pink (1886-1952) 



SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

  “Então, disse o SENHOR a Josué: 
Hoje, começarei a engradecer-te 
perante os olhos de todo o Israel, 
para que saibam que, como fui 
com Moisés, assim serei contigo.”  

                                         Josué 3.7

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Eliana

Reunião Departamental:
Evangelina Deslandes
Dia 20/06 na casa da sócia Astrid

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio 
Murilo, Ariel, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Hildemar Neto, 
Paulo Falcão
Segunda-feira: Rubem Pacheco
Quinta-feira: Tiago Muzel
Sexta-feira: Arthur
Sábado: César, Fernando Horácio
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ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Dalva Augusta de O. Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201  
Coração Eucarístico
Tel.: 3375-8294

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

Próximo Domingo
Equipe 1:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 
133/804 – Torre 2
Bairro Palmeiras

PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE 
ACAMPAMENTO 
INVERNO – 2018

UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 
anos 
Data: 16 a 21/07

UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 23 a 28/07 
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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. 

Continu-emos 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 
c o n s t a n t e s  i n t e r c e s s õ e s .  
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- fe i ra  às  
19h30min – Terça-feira às 8h30min 
e às 14h30min, conduzidas pela 
SAF. Quarta-feira 8h. 

GRATIDÃO -101 ANOS DO 
CORAL DA IGREJA

Registramos a nossa gratidão a 
Deus pelos 101 anos do Coral da 
PIPBH. Percebemos a boa mão de 
nosso Senhor acompanhando este 
ministério a cada dia. Deus tem 
sustentado e perpetuado este 
trabalho através de todos aqueles 
que se dispõem, oferecendo suas 
vozes e suas vidas a Ele durante os 
anos. Ao desenvolvermos nosso 
canto podemos experimentar a 
bondade do Senhor em cada 
momento. Cantamos em gratidão a 
Ele e consideramos que serví-lo é 
um privilégio. 

Nosso ensejo é que o Senhor nos 
conceda graça para prosseguir 
nesta missão. A missão de cantar, 
de usar nossas vozes e a música 
para louvar e bendizer o nosso 
Criador. Ao chegarmos aos 101 
anos de existência como grupo 
coral,  reconhecemos nossa 
dependênc ia  do  Senhor  e  
prosseguimos resolutos, nos 
preparando e nos dedicando cada 
vez mais neste que é nosso 
chamado e serviço. 
No domingo, dia 01 de julho no 
culto da manhã, cantaremos e 
agradeceremos a Deus por suas 
bênçãos e cuidado.

“Bom é render graças ao Senhor e 
cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo” Salmos 92.1 
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CULTO INFANTIL – 01 A 03 
ANOS NO PRÉDIO DA IGREJA 

A PARTIR DE HOJE, 17/06 

O Conselho autorizou a transfe-
rência do local do Culto Infantil, 
faixa etária 1 a 3 anos, que 
atualmente acontece na casa, para 
o prédio da igreja. A sala escolhida 
é a de número 404, quarto andar, 
de frente para o berçário, 
atualmente usada pelo CEPEM, 
mas que não é utilizada aos 
domingos.

Esta mudança se justifica pelos 
seguintes motivos:
1- Mudança de ambiente, criando 
nas crianças uma transição da 
Escola Dominical para o Culto;
2- Facilitar a logística para os pais 
que possuem mais de uma criança 
com idades diferentes e acabam 
participando do culto em locais 
diferentes;
3- Facilitar a logística para os 
responsáveis pelo Culto Infantil, 
concentrando as atividades em um 
único espaço. Ou seja, isto 
permitirá que o Sem. Vanderson 
a c o m p a n h e  o  a n d a m e n t o ,  
freqüência e cumprimento das 
escalas do Culto Infantil 1-3 anos. 
Facilitando, também, a junção dos 
cultos em caso de necessidades 
especiais;
4- Facilitar a logística para os 
diáconos, que poderão fechar a 
casa logo após a Escola Dominical 
e concentrar seus esforços apenas 
no prédio da Igreja.

DOAÇÕES DE BÍBLIAS PARA 
NOSSA MISSÃO

O Conselho de nossa Igreja decidiu 
fazer doações de Bíblias para a 
Nossa Missão. Doaremos até 
dezembro 750 Bíblias. Cada Bíblia 
custa para a Nossa Missão o valor 
de 8,00.  O Conselho decidiu 
também facultar aos membros que 
assim o desejarem, contribuir para 
esse fim, sendo os recursos 
repassados à Nossa Missão. 

A equipe missionária da Nossa 
Missão, l iderada pelo Rev. 
Abelardo, tem sido incansável e, se 
faz presente em vários locais, em 
e s p e c i a l ,  e m  p o s t o s  d e  
combustíveis levando a Mensagem 
de Cristo aos caminhoneiros que 
fazem uso do local como ponto de 
encontro entre eles para um 
descanso e para abastecer o 
caminhão. Enquanto isso, a 
Palavra é distribuída, assim, 
também, se abastecem da Palavra 
de Deus. Se você deseja doar, 
identifique no envelope escrevendo 
“Doação de Bíblias – Nossa 
Missão”. 

CURSO DE NOIVOS – JULHO

Data: 06 e 07/07
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 06/07 – 19h30min às 
21h30min
Sábado, 07/07 – 9h às 12h, 13h às 
15h 



O CULTO DOMÉSTICO
POR QUE?  PARA QUE?

Os princípios bíblicos têm sido 
incisivamente atacados nos nossos 
dias. Isto ocorre muitas vezes de 
forma velada, revestida de uma 
falsa moral preconizada pela 
sociedade e apoiada pelos 
governantes sob o moto do 
“socialmente correto”, e amea-
çando principalmente a família, 
conforme instituída e construída 
por Deus. 

Faz-se necessário, portanto, nos 
fortalecermos na Palavra de Deus, 
para que os nossos lares não 
venham a sucumbir. O Culto 
Domést ico é  um poderoso 
instrumento de Deus neste sentido. 
Reúna a sua família em torno da 
Bíblia para meditar, orar, cantar e 
compartilhar experiências (Sl 1.2, 
Mt 26.41, Rm 12.12, 1 Ts 5.17), 
lembrando-se de render graças a 
Deus, pois somente por Sua 
misericórdia e amor é que seremos 
vitoriosos nesta luta.

PREGAÇÃO EXPOSITIVA 
CARTAS DE PEDRO

As cartas do apóstolo Pedro 
c o n t ê m  u m a  m a r a v i l h o s a  
mensagem de esperança. Falam 
da peregrinação do crente feita sim 
com os pés na terra, mas, 
sobretudo, com a mente no céu. A 
presença da Igreja no mundo é . 
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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 
e n f r e n t a m  d i f i c u l d a d e s ,  
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 
o 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 
p a u t a n d o  n o s s a  v i d a  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, (1 Pe 1.6). A certeza da 
Soberania de Deus nos faz concluir 
que o SENHOR permite lutas e 
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tribulações, quando necessário, e 
na correta medida, para fortalecer 
nossa fé, v.7.

Nosso pastor Rev. Edson está 
expondo a primeira carta de Pedro. 
Que o SENHOR continue nos 
abençoando neste objetivo e nos 
concedendo crescimento espiritual 
para a Honra e a Glória de seu 
Exce lso  Nome.  Oremos  e  
participemos

CLASSE DE CATECÚMENOS – 
PREPARE-SE PARA SE TORNAR 

MEMBRO DA IGREJA

“Todo aquele que me confessar 
diante dos homens, também eu o 
confessarei diante de meu Pai, que 
está nos céus, mas aquele que me 
negar diante dos homens, também 
eu o negarei diante de meu Pai, que 
está nos céus”. Mt 10.32

Você que tem frequentado a nossa 
Igreja e deseja se tornar membro 
comungante dela, seu lugar é na 
c l a s s e  d e  c a t e c ú m e n o s !  
Lembramos a todos que esta 
classe visa não somente a 
preparação para a públ ica 
profissão de fé, mas também a 
instrução daqueles que desejam se 
tornar membros de nossa Igreja 
vindos de outras denominações. 
Nesta classe, você conhece a 
Igreja Presbiteriana, sua origem 
desde a Reforma Protestante do 
século XVI, sua forma de governo, 

suas convicções doutrinárias, 
enfim, sua identidade como Igreja 
de Cristo. 
Não desejamos em absoluto, que 
ninguém busque a membresia de 
uma Igreja local por coerção de 
quem quer que seja, porém, cabe à 
Igreja de Cristo prover meios de 
preparação. Eis o meio de preparo 
oferecido a todos! 

Estamos finalizando as atividades 
do primeiro semestre neste 
próximo mês e já no último domingo 
de julho, dia 29/07, iniciando uma 
nova turma para o segundo 
semestre. Aguardamos por você! 

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. 
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(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 para o batismo infantil, 
Beatriz Bernardes Pereira, filhinha de nossa irmã Sabrina e seu esposo 
Gilberto. Louvamos a Deus pela vida preciosa da Beatriz, herança do 
Senhor, e rogamos ao Pai celestial que o seu crescimento seja 
semelhante ao de Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus 
e dos homens. Lc 2.52.

SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – JULHO / 2018

Nosso Seminário da Escola Dominical se aproxima. Será nos dias 14 e 
15 de julho. Uma oportunidade rica de crescermos em graça e no 
conhecimento do SENHOR nosso Deus. 
Terá início no sábado dia 14, à tarde no horário de 14h30min às 17h com 
intervalo.  À noite nosso horário será de 19h30min às 21h30min também 
com intervalo. Nosso preletor será o Rev. Lício, pastor da Igreja 
Presbiteriana de Guanhães. Nossa temática será uma visão sobre 
Ministérios e a Diversidade dos Dons que o SENHOR concede à sua 
Igreja para a edificação e o bem do Corpo de Cristo. Os professores de 
nossa Escola Dominical estão convocados e toda a Igreja convidada. 
Venham participar conosco!



UMP 

A UMP através da Secretaria de Ação Social, está organizando a 
Campanha do Agasalho. Será um mês inteiro de campanha e 
recolheremos todos os domingos, na Igreja.
As responsáveis são as sócias Sarah Zaghi e Rebeca Silveira. 
Participe conosco!
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ANIVERSARIANTES 

Daclé Vilma Carvalho
Eduardo Alves G. de Oliveira 
Ludmila Pereira A. Laguardia 

Mariana Stauffer A. Vieira 
Samuel Reis Barbosa

    17/06

Dalvacy Sathler Rodrigues 
Jéssica Lorrayne L. de Faria 

Suzana Sebastiana S. Tomelin 

    18/06

Luciana Cioglia C. Oliveira
Pedro Flausino Mendonça 

    19/06

Amaryllis Fadini Magalhães 
Daisy Dias Lopes 
Roberto Campos

    20/06

Fernanda Ramos Brandão 
    21/06

Rev. Raimundo Montenegro  
Anderson Fleming de Souza 

Ilton Elias de Freitas 
Shirley Doweslei B. Borja 

Wanessa Kátia Rabelo Ramos

    22/06

José Ronaldo de Souza Maciel 
    23/06
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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 
(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

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!

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
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