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MENSAGEM PASTORAL  

“Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 
pão”. (Primeira Carta do Apóstolo Paulo 
aos Coríntios, cap. 11, verso 23)

Quando vimos à Mesa do SENHOR, 
participamos de um momento de grande 
edificação espiritual na vida da Igreja. 
Este Sacramento é um ato de culto que 
tem a forma de uma refeição cerimonial, 
na qual os servos de Cristo participam do 
pão e do vinho, para rememorar sua morte 
e celebrar o novo relacionamento 
segundo a aliança que eles desfrutam 
com Deus.

Diz a nossa Confissão de Fé: “Na noite em 
que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo 
instituiu o sacramento de seu corpo e 
sangue, chamado Ceia do Senhor, para 
ser observado em sua igreja até o fim do 
mundo, para ser uma lembrança perpétua 
do sacrifício que em sua morte ele fez de 
si mesmo; para selar, aos verdadeiros 
crentes, todos os benefícios provenientes 
desse sacrifício para o seu nutrimento 
espiritual e crescimento nele, e seu 
compromisso de cumprir todos os seus 
deveres para com ele; e ser um vínculo e 
penhor de sua comunhão com ele e uns 
com os outros, como membros do seu 
corpo místico”. (Confissão de Fé de 
Westminster, cap. XXIX, item 1).

Os textos bíblicos que tratam da Ceia e 
nos quais se baseia a declaração acima 
são: Mt 26.26-29, Mc 14.22-25, Lc 22.17-
20, 1Co 10.16-21 e 1Co 11.17-34.
Outro texto digno de observação neste 
tema é o sermão de Jesus narrado no 
Evangelho de João (6.35-38). Ali Jesus 
fala a respeito de si mesmo como o pão da 
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vida e da necessidade de alimentar-se 
dele, comendo a sua carne e bebendo o 
seu sangue. Pregado antes da instituição 
da Ceia, neste trecho o sermão é melhor 
entendido como tratando daquilo que a 
Ceia significa, ou seja, a comunhão com 
Cristo pela fé, ao invés da Ceia em si.

Nos tempos da Reforma, questões a 
respeito da natureza da presença de 
Cristo na Ceia e da relação da Ceia com 
sua morte vicária foram assuntos de 
intensa controvérsia. A Igreja Católica 
Romana ensina que Cristo está presente 
na Ceia pela transubstanciação, como 
definida pelo Quarto Concílo de Latrão em 
1215. “Transubstanciação” significa que a 
substância do pão e do vinho é 
miraculosamente transformada em corpo 
e sangue de Cristo. Segundo o 
catolicismo romano, o pão e o vinho não 
são mais pão e vinho, embora pareçam 
ser.

Por sua vez, a doutrina de Lutero, depois 
chamada de “consubstanciação”, ensina 
que o corpo e o sangue de Cristo estão 
presentes “em, com e sob” a forma de pão 
e vinho, que, em si mesmos, permanecem 
sendo pão e vinho. As Igrejas Ortodoxas 
Orientais e algumas Igrejas Anglicanas 
têm uma crença semelhante. 

O Reformador suíço Zuínglio negou que o 
Cristo glorificado, agora no céu, esteja 
presente na Ceia de qualquer modo, 
mesmo que palavras tais como 
“corporalmente”, “f isicamente” ou 
“localmente” possam sugerir.

Já o Reformador João Calvino ensinou 
que, enquanto o pão e o vinho 
permanecem imutáveis, o Espírito eleva o 
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crente, através da fé, para gozar da 
presença espiritual de Cristo de um modo 
que é glorioso e real, ainda que 
indescritível. Todos os Reformadores 
insistiram no fato de, na Mesa de 
Comunhão, darmos graças a Cristo pela 
obra da expiação acabada e aceita. 
Denunciaram a doutrina Católica Romana 
da Missa, porquanto nela se diz que o 
sacrifício da cruz é repetido, renovado ou 
reapresentado de um modo que 
obscurece a suficiência da obra redentora 
do Senhor Jesus.

A Ceia do Senhor tem uma referência 
passada quando aponta para o sacrifício 
de Cristo na Cruz; tem uma referência 
presente, pois aponta para a nossa 

participação corporativa em Cristo, 
mediante a fé, e tem uma referência futura  
pelo fato de ser uma garantia da sua 
segunda vinda. A Ceia encoraja o fiel em 
sua caminhada diária e em sua 
expectação e esse serviço de culto, no 
qual os cristãos recordam o sofrimento 
que Cristo suportou por eles, é uma marca 
distintiva da religião cristã por todo o 
mundo.

Hoje, segundo domingo do mês, por 
ocasião dos Cultos Matutino e Vespertino, 
estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor, para participarmos deste 
banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, 
para este singular momento!

Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Portanto, meus amados irmãos, sede 
f i rmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso 
trabalho não é vão.” (Primeira Carta do 
Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 15 
verso 58)

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às 14h30min: 
Departamentos Responsáveis:  
Henriqueta Bergo e Terezinha Lara
Relatoras: Maria Alba e Elani

DIA DA PÁTRIA
Irmãs queridas, como nos determina a 
Palavra de Deus, estaremos juntas em 
oração por nossa pátria, visto que 
ontem comemoramos o dia da 
Independência do Brasil. Precisamos 
orar pelo nosso País tão querido e 
belo.

DIA DO SEMINARISTA
No dia 8 de setembro a Igreja 
Presbiter iana do Brasi l  ( IPB) 
comemora o Dia do Seminarista. 
Homens vocacionados por Deus, 
reconhecidos como tais pela Igreja, 
que se preparam para o exercício do 
Ministério da Palavra. 
Nesse dia a IPB lembra também das 
instituições de ensino teológico, as 
quais têm a responsabilidade e o 
privilégio de auxiliar esses homens a 
tornarem-se obreiros moral, espiritual 
e academicamente qualificados para o 
exercício da sua vocação. 

Rogamos a Deus pelos nossos 
Seminaristas, pelo Corpo Docente do 
nosso Seminário Rev. Denoel 
Nicodemos Eller e por todas as 
instituições de ensino de nossa IPB, 
que de forma diligente têm contribuído 
para a difusão do Reino do Senhor 
Jesus formando obreiros que 
manejam bem a Palavra da Verdade 
(2 Tm 2.15).
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, César, Jessé 
Oliveira, Paulo Cassete, Tiago Müzel, 
Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: João
Sábado: José Maria e Luiz Neto

VIAGEM REV. RAIMUNDO

Nos dias 07 e 08 de setembro o Rev. 
Raimundo estará, mercê divina, 
cumprindo agenda de compromissos 
como Preletor da Conferência 
Missionária a ser realizada na Igreja 
Presbiteriana de Mutum - MG. Oremos 
em seu favor.

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302
Tel. 3282.7049
Equipe 2
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152  
Cruzeiro
Tel. 3223.2065

Próximo domingo:
Equipe 1
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313 
Sagrada Família  
Tel. 3046.3784
Equipe 2
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261.6074

DISQUE PAZ - NOTÍCIAS DA 
MISSIONÁRIA SUELY

Querida Igreja! Vários irmãos me 
ligaram preocupados com a minha 
saúde e por isso segue um pequeno 
relato do que está acontecendo 
comigo. 

Numa queda bati o joelho no chão 
resultando num pequeno trincado que 
gerou uma trombose na perna e logo 
depois uma flebite. Fiquei internada 
por seis dias e depois de quatro dias 
em casa percebi minha perna 
diferente.

Voltei ao ortopedista e fiz um RX de 
controle que mostrou minha tíbia bem 
fora do lugar, cujo tratamento 
recomendado é cirúrgico para alinhar 
a tíbia com o joelho. Estou vindo aos 
poucos no Disque Paz para 
a tend imen tos  necessá r i os  e  
agendamentos para o Rev. Eduardo, 
aguardando para marcar a data da 
cirurgia, que no parecer médico será 
tranquila e a recuperação também. 

Agradeço a minha amada Primeira 
Igreja pelas orações, telefonemas e 
apoio de queridas irmãs que têm me 
acompanhado a médicos. Deus está 
no controle em todo tempo. 

Louvo a Ele por tudo isso. Continuo 
contando com as orações dos irmãos, 
pois preciso mudar do apartamento 
em que moro (escadas tem me 
provocado muitas dificuldades). 

Darei notícias em breve. “Tudo posso 
naquele que me fortalece." Fil. 4.13. 
Miss. Suely C. Maciel 
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HOMENAGENS

Sala de Primeiros Socorros – O 
Conselho decidiu, em virtude de seus 
relevantes serviços prestados à nossa 
Igreja, à causa do presbiterianismo em 
nossa cidade e à saúde dos mineiros 
de forma geral, por meio da 
Associação Evangélica Beneficente 
do Estado de Minas Gerais, e em 
especial, junto ao Hospital Evangélico, 
homenagear o Pb. Euler Borja, o 
Major, Presbítero Emérito de nossa 
Igreja, dando seu nome à Sala de 
Pr imeiros Socorros que será 
inaugurada brevemente aqui em 
nossas dependências, pelo que 
louvamos a Deus.

Área de Convivência - O Conselho  
também dec id iu   fazer  uma 
homenagem póstuma ao saudoso 
irmão José Antônio Lizardo, dando 
seu nome à Área de Convivência, ao 
lado do Salão João Calvino, tendo em 
vista a bela história desse irmão, que 
evidenciou amor à nossa Igreja, onde 
serviu por décadas, tendo também 
morado nas dependências da PIPBH 
no local onde hoje funciona a 
Administração, pelo que louvamos a 
Deus. 

ORANDO POR NOSSA PÁTRIA

  As Escrituras nos          
c o n v o c a m  à  
o r a ç ã o  p e l a  
Pátria, tanto no 
Antigo quanto no 
Novo Testamento.

Esta prática deve fazer parte da nossa
vida de adoração a Deus. 

Orar pelos governantes é de 
fundamental importância para nós, 
enquanto Igreja, e para a sociedade, 
que é abençoada por conta disso. Na 
Carta que o Profeta Jeremias 
escreveu aos cativos da Babilônia 
vemos a seguinte recomendação: 
“Procurai a paz da cidade, para onde 
vos desterrei, e orai por ela ao Senhor; 
porque na sua paz vós tereis paz.” (Jr 
29.7). As Escrituras dizem que feliz é a 
nação cujo Deus é o Senhor (Salmo 
33, verso 12) e o apóstolo Paulo 
escrevendo a Timóteo afirmou: “Antes 
de tudo, recomendo que se façam 
súplicas, orações, intercessões e 
ações de graças por todos os homens; 
pelos reis e por todos os que exercem 
autoridade, para que tenhamos uma 
vida tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade” (1Tm 2.1-2).

SERMÕES EM TIAGO CRISTIANISMO PRÁTICO 

Nos sermões dominicais dos últimos cinco meses nos dedicamos a estudar esta 
impressionante Carta, riquíssima e muito didática. Diversos assuntos foram 
abordados: provações, aflições, perseverança, sabedoria, prática da Palavra, 
boas obras, uso da língua, mundanismo, riqueza e pobreza, paciência, oração.

Mercê de Deus, encerraremos estas exposições neste domingo. Oremos para 
que Deus aplique todos estes preciosos ensinamentos em nossas vidas, 
capacitando-nos a colocá-los em prática. 
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XXII ENCONTRO DE CASAIS - MAQUINÉ PARK HOTEL 

Estão abertas as inscrições para o XXII Encontro de 
Casais de nossa Igreja, que acontecerá no Maquiné 
Park Hotel, de 18 a 20 de outubro próximos.

Os preços do final de semana serão os seguintes:

Casal: R$1.120,00, com pagamento de 30% desse 
valor no ato da inscrição; o saldo remanescente poderá 
ser parcelado junto ao hotel;

Crianças: até 5 anos - R$100,00; de 6 a 12 anos - 
R$220,00; e a partir de 13 anos - R$365,00

I n s c r i ç õ e s :  p e l o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
contato@patriciabomfa.com.br; 
Número de Vagas: 52 (cinquenta e duas);
Preletor: Rev. Gustavo Henrique Quintela Franca, 
Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Montes 

Claros (MG);
Início do evento: 18/10, sexta-feira, à noite;
Horário das demais Palestras:
Sábado - manhã e noite
Domingo - manhã

Observações importantes:
1. Cada casal/família é responsável pelo seu próprio transporte;
2.  Haverá monitores para as crianças durante toda a programação;
3. Àqueles que optarem por almoçar no hotel na sexta-feira, informamos que o 
valor desta refeição não está incluído no preço do evento; 
4. As tardes de sexta-feira e sábado serão livres para aproveitarmos o hotel;
5. Após a Palestra do sábado à noite teremos uma programação especial, 
bastante divertida;
&. Os horários definitivos das atividades serão informados posteriormente;
6. Mais informações a respeito do Maquiné Park Hotel  em 
http://www.maquineparkhotel.com.br/
Gente bacana em volta, conversas edificantes, muito lazer.

Mais detalhes sobre o evento, procure o Pb. Erdman - Ministério de Casais

mailto:contato@patriciabomfa.com.br
http://www.maquineparkhotel.com.br/
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR 

Foi chamado à presença do Senhor aos 90 anos de idade, na sexta-feira dia 
30/08, nosso querido irmão Pb. Dr. Zeller Coimbra, deixando-nos um legado de fé 
e testemunho eloquente da Santa e Bendita palavra de Deus.  

Dr. Zeller foi médico do Hospital Evangélico e Presbítero de nossa Primeira Igreja 
na década de 1980. Encontramos registros em nossos Livros de Atas de sua 
atuação como Presbítero, sempre evidenciando amor pela Igreja, pela família e 
pela Causa de Cristo. 

O velório, Culto Fúnebre e sepulta-mento de seu corpo aconteceram no 
Cemitério Terra Santa em Sabará, no sábado 31/08, para onde acorreram muitas 
pessoas, todas trazendo um abraço à família enlutada. À sua querida esposa, D. 
Marlem que desfrutou de 62 anos de vida conjugal com o Pb. Zeller, aos filhos 
Guilhermina e Marcos, genro, nora, netos e bisnetos, bem como à toda família, 
expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e 
mantenedor da vida que console seus corações.

NOTA DE GRATIDÃO

Minha família e eu agradecemos ao Rev. Edson e Rev. Rogério pela condução do 
Culto de Ações de Graças ocorrido no sábado 31/08, quando nos despedimos do 
papai, Presbítero Dr. Zeller Coimbra. Ficamos sensibilizados com o apoio de 
todos os irmãos e amigos. Papai está com o Senhor e isso consola os nossos 
corações. "O Senhor o deu o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." 
Guilhermina e família.

APP DA IGREJA

Você que chegou para nossa Igreja recentemente talvez não saiba que temos um 
aplicativo para telefones móveis (app) que pode ser "baixado".  O aplicativo inclui 
a Bíblia, o Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja, além de notícias, 
comunicados urgentes, como por exemplo falecimentos e também versículos 
bíblicos diários.  Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” na Play Store (ou em 
outra "loja" virtual de aplicativos para telefones móveis).

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS

Deus se agrada de nossa pontualidade e entendemos ser ela também parte do 
culto que prestamos a Ele. Procure chegar alguns minutos antes dos Cultos e 
utilize esses momentos para se preparar, em oração, e então, no momento deste 
serviço santo, dedicar-se a adoração e ao louvor a Deus de maneira conveniente.
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ANIVERSARIANTES 

08/09
    Elaine Rodrigues Lacerda

    Firmino Costa Perilo 
    Idail Costa Martins 

    Ivy Bastos Matos Elias 
    Laura Porto Assis Oliveira 

09/09
    Cecília Silva S. Bragança Maciel 

    Eder Melo Neto

10/09
    Lívia Dias Lopes 
    Richard Rezende 

    
11/09

    Bethese Bernardes F. da Cunha 
    Sônia Maria Guerra Carvalho

12/09
    Gislaine Bertolini Bueno 

    Maria Lúcia Alvarenga Muinhos 
    Talita Santiago Siqueira

13/09
    Hildemar Rodrigues Falcão Jr. 

    Ivan Olavo Pinto Ferreira 
    Sarah Leite Gontijo de Amorim

14/09
    Gleide Nolasco de Almeida


