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MENSAGEM PASTORAL 

"Seis dias trabalharás...". Ao olhar 
para o registro sagrado descobrimos 
logo no primeiro livro da Santa 
Palavra que Deus comissiona à raça 
humana a "dominar a terra e sujeitá-
la" (Gn 1.26-28). É evidente que isso 
envolve infiltração em todas as áreas 
do conhecimento e da ciência. Na 
teologia chamamos esse envolvi-
mento de "mandato cultural".

O mandato cultural envolve a vice-
gerência do homem sobre o cosmos. 
O criador deu ordem para que o 
homem desenvolvesse e mantives-
se tudo aquilo que havia sido criado 
por Ele e deu-lhe domínio (Sl 8.5-6). 
Através deste mandato, Deus 
colocou a humanidade em um 
relacionamento singular com a 
criação, para dominar e sujeitar (Gn 
1.28), guardar e cultivar (Gn 2.17).

No decorrer do livro de Gênesis, 
percebemos o surgimento e o 
desenvolvimento de diversas 
profissões. Abel foi pastor de 
ovelhas, Caim foi lavrador (Gn 4.2). 
Jabal foi o pai dos que habitam em 
tendas e possuem gado (Gn 4.20); 
Jubal foi o pai de todos os que tocam 
harpa e flauta (Gn 4.21); Tubalcaim 
foi artífice de todo instrumento 
cortante, de bronze e de ferro (Gn 
4.22), e tantos outros exemplos.

É justamente a existência de um 
mandato cultural no pacto da criação 

que justifica o trabalho e o envolvi-
mento do cristão em áreas como: 
política, educação, artes, lazer, 
tecnologia, indústria, e quaisquer 
outras áreas. No entanto, devemos 
entender que onde quer que os vice-
gerentes agem, devem fazê-lo em 
nome do Criador, revestidos de sua 
autoridade, fazendo a sua vontade. 
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de 
todo o coração, como para o Senhor 
e não para homens, cientes de que 
recebereis do Senhor a recompensa 
da herança. A Cristo, o Senhor, é que 
estais servindo” (Cl 3. 23-24).

Adão recebeu de Deus a ordem para 
trabalhar antes da queda. Portanto, 
o trabalho precede a queda e é 
bênção de Deus. Evidentemente 
que com a queda, o trabalho deixou 
de ser apenas prazeroso, ou algo 
simplesmente agradável e passou a 
ser algo penoso, duro, extenuante. 
Mas nem por isso o "mandato 
cultural foi revogado". Não é o 
trabalho que é maldição, mas sim o 
seu realizar que nem sempre ocorre 
da forma como gostaríamos nem é 
tão fácil como seria o nosso desejar.

Antes da queda, possivelmente, o 
envolvimento com os aspectos e a 
diversidade da criação, seria algo 
indolor e que traria só contenta-
mento, depois da queda, estamos 
sujeitos a estruturas que não 
procuramos, patrões que não 

A BÊNÇÃO DO TRABALHO
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desejamos, áreas às quais não 
estamos bem encaixados ou sequer 
apropriadamente treinados. 

O Professor Pb. Solano Portela diz 
algo muito interessante quanto as 
situações que nós como servos de 
Deus muitas vezes somos inseridos:
 “Nem sempre recebemos reconhe-
cimento, por vezes somos injusti-
çados; o ambiente de trabalho, em 
várias situações, não reflete a busca 
da glorificação a Deus, mas a sujeira 
do mundo - palavrões, blasfêmias, 
ridicularização da devoção e pieda-
de genuínas; o ambiente é, 
normalmente, de desonestidade e 
por vezes somos uma peça em uma 
grande máquina que opera 
desones tamente  em mui tos  
sentidos. Esse é o aspecto da 
maldição - mas ela é a maldição do 
pecado e não do trabalho”.

Não obstante a tudo isso, nós como 
cristãos devemos olhar para o 
trabalho e considerá-lo uma bênção 
de Deus e não uma maldição e 
seguir o ensino do apóstolo Paulo 
dado  aos  Tessa lon i censes :  

“Porque, quando ainda convosco, 
vos ordenamos isto: se alguém não 
quer trabalhar, também não coma. 
Pois, de fato, estamos informados de 
que, entre vós, há pessoas que 
andam desordenadamente, não 
trabalhando; antes, se intrometem 
na vida alheia. A elas, porém, 
determinamos e exortamos, no 
Senhor  Jesus  Cr i s to ,  que ,  

t r a b a l h a n d o  t r a n q u i l a -
mente, comam o seu próprio pão”, 
2 Ts 3.10-12. 

Se, na providência divina, conseguir-
mos conjugar o trabalho com o 
prazer e interesse pessoal, será uma 
bênção redobrada. Mas saiba que 
nem sempre conseguiremos. 

A consciência de que trabalhamos 
como que, para o Senhor, nos faz 
empreender a luta diária com um 
novo olhar. 

Devemos nos lembrar de que o 
trabalho não passou a existir no 
mundo em decorrência da queda da 
humanidade em pecado, através de 
Adão e Eva, a ordem para que o 
homem trabalhasse veio do próprio 
Deus. 

A ordem do SENHOR é: "Seis dias 
trabalharás..." (Ex 20.9).

Portanto, devemos olhar para o 
trabalho como uma bênção de Deus 
e uma oportunidade de, como sal e 
luz, influenciarmos a sociedade na 
q u a l  e s t a m o s  i n s e r i d o s ,  
aproveitando sempre a oportu-
nidade de levar o santo evangelho 
de Cristo. 

Louvado seja o Senhor pelo 
trabalho, amém!
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“A sua posteridade será conhecida 
en t re  as  nações,  os  seus  
descendentes, no meio dos povos; 
todos quantos os virem os 
reconhecerão como família bendita 
do SENHOR.”  Isaías 61.9

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

Reunião Plenária:
Quarta-feira dia 04 de julho às 
14h30min. Contamos com todas as 
sócias. 

Convide uma amiga ou um familiar 
para estar conosco nesta tarde 
abençoada e alegre.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, 
Frederico Porto, Marco Cassete, 
Aldemir Bissaco, Luiz Neto, Marcos 
Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: Carlos Galvão
Quinta-feira: Hildemar Neto
Sexta-feira: João
Sábado: José Maria, Luiz Neto
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NASCEU MARCOS JOSÉ 
HERANÇA DO SENHOR!

“Herança do SENHOR são os 
f i lhos, fruto do ventre seu 
galardão”.  Sl 127.4

Registramos com alegria o 
nascimento do cordeirinho do 
SENHOR, Marcos José Guimarães 
Rodrigues Asmar, filhinho de nossa 
irmã Andrea e José Asmar. Netinho 
de nossa irmã IvnaTársis. 
Marcos José nasceu no último dia 
26/06/18 pesando 3.630Kg e 
medindo 52 cm. 

Parabéns à família querida! Que o 
Senhor abençoe ricamente o 
crescimento do Marcos, 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 FALECIMENTO

Comunicamos o falecimento da 
mãe de nosso querido irmão Diác. 
Frederico Porto, D. Leda Porto aos 
78 anos de idade, ocorrido na 
última quarta-feira, dia 27/06. 

Seu corpo foi velado no Salão João 
Calvino de nossa Igreja e sepultado 
no Cemitério da Paz na quinta-feira 
dia 28.

A o s  q u e r i d o s  f a m i l i a r e s  
expressamos nossos  ma is  
sinceros sentimentos, rogando ao 
Senhor doador e mantenedor da 
vida, que console os corações 
enlutados com a bendita espe-
rança da glória eterna.

ORAI SEM CESSAR!

“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

Dizem os reformadores que a 
confiança de que nossas orações 
serão respondidas não surge de 
nós mesmos, mas do Espírito 
Santo agindo em nós. Na vida dos 
crentes, a fé e a esperança vencem 
o temor, para que sejamos capazes 
de pedir “com fé, em nada 
duvidando” (Tg 1.6). Isso significa 
que a verdadeira oração é 
confiante na resposta, por causa de 
Cristo e do pacto, “pois o sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo sela o 
pacto que Deus estabeleceu 
conosco”. Assim, os crentes se 
aproximam de Deus com ousadia e 
e n t u s i a s m o  p o r q u e  e s s a  
“conf iança é necessár ia  à 
verdadeira invocação que se torna 
a chave que nos abre a porta do 
reino dos céus.

Continuemos nossas intercessões 
em favor dos enfermos de nossa 
Igre ja .  Aqueles que estão 
hospitalizados, outros que estão se 
recuperando em casa. Outros que 
estão enlutados. 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. Todas as segundas-
feiras, às 19h30min. Terças-feiras, 
reuniões da SAF, 8h30min e 
14h30min. Quarta-feira, às 8h, 
reunião de oração conduzida pelo 
Pb. Cassiano. 

São momentos propícios para 
juntos, elevarmos a Deus nossas 
petições, intercessões e gratidão 
por tudo o que o SENHOR tem 
bondosamente nos oferecido 
através de suas dadivosas mãos. 
Separe esse momento e venha 
juntar-se a nós em oração. 
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CURSO DE NOIVOS 
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA

Este curso tem como objetivo 
ajudar os noivos a se preparar para 
o casamento, tendo em vista uma 
reflexão, diálogo e orientação para 
temas ligados à vida a dois, com 
base na Santa e Bendita Palavra de 
Deus. 

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

PREGAÇÃO EXPOSITIVA 
CARTAS DE PEDRO

Que o SENHOR continue nos 
abençoando neste objetivo santo 
de estudarmos a primeira carta de 
Pedro de maneira expositiva. 
Iniciamos a exposição do segundo 
capítulo. Que o Eterno nos 
conceda crescimento espiritual 
para a Honra e a Glória de seu 
Excelso Nome. Oremos e partici-
pemos. 

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!
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GRATIDÃO PELOS 101 ANOS 
DO CORAL DA IGREJA 

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

Mais de um século louvando a 
Deus e proclamando o evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo 
através do canto coral.

Disse o apóstolo Paulo escrevendo 
aos romanos: “Em todas estas 
coisas, porém, somos mais que 
vencedores, por meio daquele que 
nos amou”, Rm 8.37. Esse é o 
nosso sentimento quanto à alegria 
em ver nosso Coral celebrar mais 
um aniversário.

Quem conhece a dinâmica de um 
C o r a l  s a b e  q u e  o  l o u v o r  
contagiante é resultado de uma 
disciplina semanal de ensaios e 
dedicação intensa em busca da 
harmonia. Tributamos o louvor, a 
honra e a glória a Deus, nossa 
força, nosso refúgio e fortaleza, 
porém, reconhecemos a dedicação 
de nossos coristas e regentes que 
passaram por nosso Coral ao longo 
de tantos anos e ao precioso grupo 
atual.

Que Deus renove a cada um, e 
continue dando as condições 
necessárias para continuarem 
louvando ao SENHOR com alegria. 
Como Igreja, nosso sentimento e 
desejo são o mesmo do escritor 

aos hebreus: “Por meio de Jesus, 
ofereçamos a Deus, sempre, 
sacrifício de louvor, que é o fruto de 
lábios que confessam o seu nome”. 
Hb 13.15.

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 dependência 
do Senhor e prosseguimos 
resolutos, nos preparando e nos 
dedicando cada vez mais neste 
que é nosso chamado e serviço.

Neste domingo, 01 de julho no culto 
d a  m a n h ã ,  c a n t a r e m o s  e  
agradeceremos a Deus por suas 
bênçãos e cuidado
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PRÓXIMO DOMINGO 
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.

LIVRARIA 

Livro recomendado: “As boas-novas em 
Rute: salvação nos campos do Senhor”.

"Recomendo muito a leitura desse livro. Ri, 
me diverti, chorei e passei a ver a riqueza do 
livro de Rute em detalhes que não 
chamavam a minha atenção. Nessa obra, 
Emilio Garofalo Neto nos ajuda a enxergar 
como o nosso Senhor microgerencia e trata 
os corações de cada indivíduo e, ao mesmo 
tempo, move adiante o seu plano de 
redenção. Afinal, a história de Rute nos 
aponta para a história do nosso verdadeiro 
resgatador, Jesus Cristo!
Com uma escrita leve e prazerosa, o autor 
chama nossa atenção para como Deus 

utilizou uma fome em Belém, o pecado de Elimeleque e a morte de 
Malon para atrair Rute para si e orquestrar as vidas de Noemi, Boaz e 
Obede. Por vezes não entendemos os detalhes e circunstâncias de 
nossas vidas e nem mesmo seus contornos gerais, mas certamente um 
olhar mais atento na história de Rute nos ajuda a lembrar da providência 
bondosa e certa do nosso Senhor. Não importa de onde você venha, 
como Rute, não importa o que você fazia, mesmo que tenha dormido 
com a cidade toda como Raabe. Não importa se você se afastou do 
Senhor por um tempo como Noemi ou se sempre esteve por perto como 
Boaz. O que importa é que você venha a Cristo. Estas são as boas novas 
segundo Rute. O único lugar seguro no planeta inteiro é debaixo das 
asas do altíssimo, se refugiando em Cristo.”(Resenha por nossa irmã 
Bárbara Silveira).
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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!

TEMPORADA DE ACAMPAMENTO 
DA UPA / INVERNO – 2018

UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 23 a 28/07 – Inscrições Abertas 
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TEMPORADA DE ACAMPAMENTO DA UCP-UPJ 
INVERNO - 2018  

Queridos irmãos, nossa temporada de Acampamentos se aproxima e as 
inscrições estão abertas. É nosso desejo levar todas as crianças que 
desejarem participar, inclusive aquelas que não possuem condições de 
custear sua participação. Pensando nisso, os Conselheiros da UCP/UPJ 
estão promovendo a campanha ADOTE UM ACAMPANTE. O objetivo 
desta campanha é angariar fundos para custear as inscrições dos 
pequeninos. Quanto mais doações recebermos, mais bolsas 
poderemos conceder. Qualquer valor pode fazer a diferença na vida de 
nossas crianças. Caso você queira contribuir, faça contato com o 
seminarista Vanderson. Desde já agradecemos.



ANIVERSARIANTES 

   Andrei Ricarte de Almeida Pupo Domiciano
    Jessé de Oliveira 

    Raphael do Rêgo P. Santos 

    01/07
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    Ana Luísa Castro de Souza
    Geraldo Magela Costa

    Henrique de Souza Mendonça 
    Samuel Gonçalves Silva 

    03/07

    Nina Maria Hauck Iacomini
    04/07

  Hanna de Melo Santos
    Lucas Andrade e Araújo 

    Luciane Mitraud Carvalho

    05/07

    Clara Duarte Coelho Riegg 
    Emerson Santos Carvalho 
    Gustavo de Oliveira Cazotti 
    Larissa Câmara Las Casas 

    Larissa Duarte Coelho Riegg 
    Sérgio Luiz de Souza Pereira 

    Wanda Dias de Araújo 

    06/07

07/07
Re  nata Andrade Cruz Monteiro 
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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 
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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