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MENSAGEM PASTORAL 

morte na cruz. Naquela quinta-feira, Jesus 
celebrou a última Páscoa e a primeira Santa 
Ceia. É por isso que não celebramos a Páscoa 
Judaica, mas sim, a Ceia que substitui a 
Páscoa, assim como o Batismo substitui a 
Circuncisão. A Santa Ceia aponta para o 
sacrifício de Jesus na cruz, dando-nos a 
salvação. Jesus é o nosso cordeiro pascal, o 
cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, 
assim como afirmou João Batista em Jo 1.29. 
Temos o costume de celebrar a Ceia, não 
somente uma vez ao ano, mas todo mês, 
durante o ano todo. Devemos zelar para que 
nossos filhos não sejam levados pela 
secularização de datas como a Páscoa. 
Coelhos, ovos e outros apetrechos populares 
foram acrescentados ao evento da Páscoa pela 
crendice e superstição popular. Nada têm a ver 
com o significado da Páscoa judaica e muito 
menos com a Ceia do Senhor, celebrada por 
nós, os cristãos.

Qual deve ser a nossa atitude como cristãos na 
P á s c o a ?  M u i t o s  p r e f e r e m  r e j e i t a r  
completamente, por causa dos erros, 
equívocos; superstições e mercantilismo; 
outros aceitam normalmente os apetrechos 
como parte da cultura. Cremos que devemos 
aproveitar a ocasião para explicar, pregar e 
anunciar que a Páscoa é uma festa judaica que 
celebra o resgate do povo de Deus do AT do 
Egito. Nossa Páscoa é Cristo, ele venceu a 
morte ressurgindo dos mortos, ele nos resgatou 
do poder do pecado, por isso, celebramos a 
Ceia, pois, o próprio Jesus fez essa 
substituição. No chamado domingo de Páscoa 
celebramos a Ressurreição de Cristo.

Ensinemos aos nossos filhos estas importantes 
definições: No Antigo Testamento a Páscoa 
significava a celebração da libertação da 
escravidão e da morte no Egito. No Novo 
Testamento a Santa Ceia significa a celebração 
da libertação da escravidão do pecado e morte 
eterna.

Precisamos entender que o cordeiro pascal 
tinha significação simbólica. Como todos os 
sacrifícios cruentos do AT, ele ensinava ao povo 
que o derramamento de sangue era necessário 
para a remissão de pecados. Quando Jesus, o 
Cordeiro de Deus, apareceu, o símbolo, o tipo, 
devia desaparecer, Mt 26.17-19; 26-30. Por 

CRISTO NOSSO CORDEIRO PASCAL

“Lançai fora o velho fermento, para que sejais 
nova massa, como sois, de fato, sem fermento. 
Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 
imolado. Por isso, celebremos a festa não com 
o velho fermento, nem com o fermento da 
maldade e da malícia, e sim com os asmos da 
sinceridade e da verdade”. 1 Co 5.7-8

A Páscoa é uma festa judaica que celebra a 
saída do povo de Deus do cativeiro do Egito. O 
significado deste nome hebraico é “pessach”, 
“passar por cima”, uma referência ao episódio 
da décima praga que Deus mandou sobre o 
Egito, quando o anjo da morte “passou por 
cima” das casas dos judeus e não entrou em 
nenhuma delas para matar os primogênitos. 
Seguindo orientação do SENHOR, para que o 
anjo da morte poupasse suas casas, o povo de 
Deus sacrificou um cordeiro, por ordem de 
Moisés e espargiu o seu sangue nos umbrais e 
soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da 
morte “passou, pulou” aquela casa marcada. 
Naquela mesma noite os judeus saíram livres 
após mais de 400 anos de cativeiro. (Êx 12.40). 
O objetivo da instituição da festa da Páscoa 
para os judeus foi exatamente servir como um 
memorial da saída do Egito. Nesta festa, que se 
tornou a mais importante festa anual dos 
judeus, sacrificava-se um cordeiro que era 
comido às pressas, com ervas amargas e pães 
sem fermento.

Qual a relação entre a festa da Páscoa e a 
morte de Jesus? Jesus foi traído, preso e morto 
durante a celebração de uma festa da Páscoa 
em Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no 
domingo, após o sábado Pascal. O apóstolo 
Paulo nos ensina que a morte do cordeiro no 
Antigo Testamento apontava para o sacrifício 
perfeito de Cristo, nosso cordeiro pascal, 1 Co 
5.7-8. Nossa Páscoa, portanto, é Cristo. Nossa 
Páscoa é diferente da Páscoa dos judeus. 
Naquela quinta-feira à noite, antes de ser 
traído, enquanto Jesus, como todos os demais 
judeus, comia o cordeiro pascal com seus 
discípulos em Jerusalém, ele determinou que 
eles passassem a comer, não mais a páscoa, 
mas a comer pão e a tomar vinho em memória 
dele.

Estes elementos simbolizavam seu corpo e seu 
sangue que seriam dados pelos nossos 
pecados. Uma referência antecipada da sua 
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Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“E esta é a confiança que temos para com ele: 
que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua 
vontade, ele nos ouve.”
I João 5.14

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Noeme 
Relatora: Mirian
 
Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 04 de abril.
Contamos com a presença de todas as sócias 
para uma tarde alegre na presença do 
Senhor.
  
Convite:
Sábado dia 07 de abril, teremos uma reunião 
inspirativa com a nossa Federação 
começando as 8h e terminando por volta das 
17h. Queremos convidar a todas as sócias. 
Traga uma amiga ou um parente, pois  
teremos palestras e várias outras atividades 
durante o dia. 
Vamos prestigiar a nossa Federação. 
Será aqui mesmo em nossa igreja. 

isso, a Páscoa, festa nacional dos judeus, foi 
substituída pela Ceia, banquete espiritual 
universal da Igreja de Cristo, que celebra nosso 
novo relacionamento com Ele. Nossa páscoa é 
Cristo! Ele é o pão da vida! Sua ressurreição 
nos deu vida! O verdadeiro significado da 
Páscoa está em apontar para o livramento 
efetuado pela morte de Jesus na Cruz!

Neste dia, celebremos a Ressurreição de 
Cristo, pois ela é o penhor, a garantia de nossa 
ressurreição. Ela é o alicerce da esperança do 
crente diante da morte. Nós, não somos como 
aqueles que não têm esperança. Pois, cremos 
que Jesus morreu e ressuscitou, e por ser Ele 
as primícias, nós também ressuscitaremos, 
1 Ts 4.13-14. Esta é a nossa bendita esperança. 

A s s i m  c o m o  E l e  r e s s u s c i t o u ,  n ó s  
ressuscitaremos. Diz o reformador João 
Calvino: Esta esperança anima o crente 
durante o percurso, de modo que não desanime 
durante a corrida, visto que repousa no forte 
fundamento, a recompensa do SENHOR. 
Consciente da promessa de uma vida eterna 
preparada por Deus que os aguarda no céu, um 
tesouro inestimável, o crente caminha com 
altruísmo.

Diante dessa verdade irrefutável do evangelho, 
sigamos o conselho do apóstolo Paulo: 
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, 
inabaláveis, sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso 
trabalho, não é vão”, 1 Co 15.58

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Ariel, 
Armando Melillo, Alysson Barbosa, Hildemar 
Neto, Paulo Falcão
Segunda-feira:Arthur
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Fernando Horácio
Sábado: Frederico Porto, Jessé Oliveira

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Gianfranco Zorzin
Rua Júlio de Castilho 133/804 Torre 2 
Palmeiras

Equipe 2:
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227-3273

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

Equipe 2:
Ismaília  Moura Nunes
 Av. Carandaí, 353/1201
Tel.: 3282-7173  
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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 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.  

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. Erdman, 

, 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. 

erdmanfc@gmail.com

NOTA DE FALECIMENTO

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

Foi chamado à presença do Senhor na 
madrugada de segunda-feira dia 26/03 em 
Ipatinga, o Rev. Enos Dias Pereira, aos 72 
anos de idade. 

Deixa um legado de fé e testemunho do 
evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a 
quem amou conduzindo as ovelhas do Divino 
Mestre confiadas a ele ao longo de seu 
ministério e agora toma posse da coroa da 
justiça reservada aos crentes no SENHOR 
Jesus. Louvamos a Deus por tão preciosa 
vida.

O velório de seu corpo aconteceu na Igreja 
Presbiteriana do Iguaçu em Ipatinga, sendo 
sepultado na terça-feira dia 27/03 na mesma 
cidade.

À sua esposa D. Leda, aos filhos, Adelsone, 
Sarah e Joyce, ao querido Diác. Éder Freitas 
seu sobrinho, bem como aos demais 
familiares, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor 
doador e mantenedor da vida, que console 
estes corações.

LIVRARIA

V i s i t e  n o s s a  l i v r a r i a .  
Apresentamos o precioso livro 
“Quando Pecadores Dizem Sim” 
de Dave Harvey.

O estilo de redação de Harvey 
cativa o leitor, enquanto fala com 
honestidade e, às vezes, humor 

a respeito do pecado e do poder do evangelho 
para vencê-lo. Ele descortina a maravilhosa 
verdade da Palavra de Deus e encoraja o leitor 
a perceber com mais clareza o glorioso 
panorama do que Deus faz quando pecadores 
dizem Sim.

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:erdmanfc@gmail.com
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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.

NOTÍCIAS DA VIAGEM DO CORAL A 
PATROCÍNIO-MG 

 “Bom é render graças ao Senhor e cantar 
louvores ao teu nome, oh Altíssimo” Salmo 
92.1

O Coral da Igreja esteve no último final de 
semana na cidade de Patrocínio/MG, a 
convite da Igreja Presbiteriana do Bairro 
Constantino, participando das comemorações 
de aniversário de 35 anos daquela querida 
Igreja.
O Rev. Edson, que nos acompanhou com sua 
família nesta visita, e o Pb. César Timóteo, nos 
trouxeram edificantes mensagens da parte de 
Deus nos três cultos celebrados naquela 
oportunidade.
A Igreja Presbiteriana do Bairro Constantino 
tem à sua frente, desde sua fundação, o 
querido Pastor Rev. Roberto Brasileiro, 
Presidente do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.
Os amados irmãos daquela Igreja abriram as 
portas de seus lares e de seus corações e nos 
receberam com muita alegria, amor e 
distinção.
Fomos ricamente abençoados por Deus, 
cremos que Ele nos usou para levar a Sua 
Palavra a cada pessoa que esteve ali presente 
e cremos que esta Palavra haverá de produzir 
frutos para a eternidade na vida daquela Igreja 
e na vida de cada pessoa individualmente.
A g r a d e c e m o s  a  t o d o s  q u e  n o s  
acompanharam com suas orações.
Lembre-se, as portas do Coral estão abertas 
para você se juntar a nós neste ministério!

UCP-UPJ

Amados pais e responsáveis!
Convidamos todas as famílias para no dia 
14/04 participarem junto com as crianças e 
juvenis de um passeio no Museu de História 
Natural da PUC. Nos encontraremos na 
portaria do Museu impreterivelmente às 15 
horas para entrarmos juntos e conhecermos 
um pouco sobre a maravilhosa criação do 
nosso Deus. Ao término da visita faremos um 
lanche nas dependências do Museu, por isso 
pedimos que cada um leve o seu lanche. 
Informamos que crianças de até 3 anos têm 
entrada franca, de 5 a 12 anos pagam R$ 5,00, 
e os demais pagam R$ 10,00. Contamos com 
a participação de todos. Para mais 
informações sobre o Museu, acesse: 
http://portal.pucminas.br/museu_novo.

PARA COLOCAR NA AGENDA
VEM AÍ O 44º ENCONTRO DA FAMÍLIA 

NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
44 ANOS DE BÊNÇÃOS, 1974 – 2018

Oh! Como é bom e agradável viverem 
unidos os irmãos, Sl 133.1 
*1º de maio é o seu dia!
*Louvor e Adoração
*Toda a família da fé reunida!
*Recreação / Esporte / Hora de lazer e 
comunhão!                                                                                                                                                                                                          
*Salgados, doces e frutas para você.... 
*Churrasco irresistível...

NASCEU HENRIQUE
HERANÇA DO SENHOR

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

Nos alegramos com nossos irmãos Rachel de 
Souza Cezar e Laurimar Leão Viana Filho pelo 
nascimento do filhinho Henrique Cezar Leão 
Viana no último dia 16/03. Henrique nasceu 
pesando 3.435Kg, medindo 48cm. Avós 
maternos: Maria Clícia e Joanildo. Avós 
paternos: Iolanda e Laurimar.

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

http://portal.pucminas.br/museu_novo/index_link.php?tipo_form=informacoes&pagina=3911
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CULTO DA RESSURREIÇÃO – 6H
Ele não está aqui; mas ressuscitou, como havia dito..., tragada foi a morte pela vitória.

Neste domingo estaremos vivendo um dos momentos mais especiais de nossa agenda litúrgica 
anual. Celebraremos a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo da Ressurreição 

fala-nos a respeito de como Deus o Pai aceitou o sacrifício de Cristo, o Deus Filho, como 
pagamento completo pela culpa do pecado de todos os eleitos.

Na ressurreição de Cristo temos o penhor, a garantia de nossa ressurreição.

Tome nota de nossa agenda especial matutina.
6h - Culto da Ressurreição com Santa Ceia.

7h30min - confraternização da igreja – café comunitário com a participação da Igreja trazendo 
bolos.

9h – Escola Dominical em conjunto no templo para os adultos. Crianças até 12 anos no 4º andar.
A classe de catecúmenos funcionará normalmente. 

Atenção: Não teremos o culto das 10h20min
19h – Culto vespertino normalmente.
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Delmi de Fátima Ribeiro Perilo 

Neide Alves Ferreira 

02/04

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

Corine Salgado Andrich de Freitas Santos

Lavínia Salgado Andrich de Freitas Santos

Lina Silva Rodrigues Rosa 

Paola La GuardiaZorzin 

03/04

Alessandra Bueno Dias 

Ciro Octávio de Souza Fernandes 

04/04

Daniel Pinto Monteiro de Oliveira

Gláucia Martins Rocha 

05/04

Edith Medeiros de Oliveira

Eunice Fernandes Oliveira 
 
Nilcemar Rickli 

Rafael Campos Penido Werner 

Simone Wagner Protzner 

06/04

Cristina Grossi de Morais 

Edilene Pereira Santos

Matheus Rafael Souza Bussinger 

07/04


