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Sem fazer-se anunciar e manipulada na direção da moda corrente a fim de 
quase despercebida, uma torná-la aceitável ao público. A filosofia por trás disso 
nova cruz introduziu-se nos pode ser sincera, mas na sua sinceridade não impede 
círculos evangélicos dos que seja falsa. É falsa por ser cega, interpretando 
tempos modernos. Ela se erradamente todo o significado da cruz.
parece com a velha cruz, mas 
é diferente; as semelhanças O evangelismo que traça paralelos amigáveis entre os 
são superficiais; as caminhos de Deus e os do homem é falso em relação 
diferenças, fundamentais. à Bíblia, e cruel para a alma de seus ouvintes. A fé 
Uma nova filosofia brotou manifestada por Cristo não tem paralelo humano, ela 
desta nova cruz com respeito divide o mundo. Ao nos aproximarmos de Cristo não 
à vida cristã, e desta nova elevamos nossa vida a um plano mais alto; mas a 
filosofia surgiu uma nova deixamos na cruz. A semente de trigo deve cair no solo 

técnica evangélica – um novo tipo de reunião e uma e morrer.
nova espécie de pregação. Este novo evangelismo 
emprega a mesma linguagem que o velho, mas o seu Nós, os que pregamos o evangelho, não devemos 
conteúdo não é o mesmo e sua ênfase difere da julgar-nos agentes ou relações públicas enviados para 
anterior. estabelecer boa vontade entre Cristo e o mundo. Não 

devemos imaginar que fomos comissionados para 
A velha cruz não fazia aliança com o mundo. Para a tornar Cristo aceitável aos homens de negócio, à 
carne orgulhosa de Adão ela significava o fim da imprensa, ao mundo dos esportes ou à educação 
jornada, executando a sentença imposta pela lei do moderna. Não somos diplomatas, mas profetas, e 
Sinai. A nova cruz não se opõe à raça humana; pelo nossa mensagem não é um acordo, mas um ultimato.
contrário, é sua amiga íntima e, se compreendermos 
bem, considera-a uma fonte de divertimento e gozo Deus oferece vida, embora não se trate de um 
inocente. aperfeiçoamento da velha vida. A vida por Ele 

oferecida é um resultado da morte. Ela permanece 
A nova cruz encoraja uma abordagem evangelística sempre do outro lado da cruz. Quem quiser possuí-la 
nova e por completo diferente. O evangelista não exige deve passar pelo castigo. É preciso que repudie a si 
a renúncia da velha vida antes que a nova possa ser mesmo e concorde com a justa sentença de Deus 
recebida. Ele não prega contrastes, mas semelhanças. contra ele.
Busca a chave para o interesse do público, mostrando O que isto significa para o indivíduo, o homem 
que o cristianismo não faz exigências desagradáveis; condenado que quer encontrar vida em Cristo Jesus? 
mas, pelo contrário, oferece a mesma coisa que o Como esta teologia pode ser traduzida em termos de 
mundo, somente num plano superior. vida? É muito simples, ele deve arrepender-se e crer. 

Deve esquecer-se de seus pecados e depois 
O que quer que o mundo pecador esteja idealizando esquecer-se de si mesmo. Ele não deve encobrir nada, 
no momento é mostrado como sendo exatamente defender nada, nem perdoar nada. Não deve procurar 
aquilo que o evangelho oferece, sendo que o produto fazer acordos com Deus, mas inclinar a cabeça diante 
religioso é melhor. A nova cruz não mata o pecador, do golpe do desagrado severo de Deus e reconhecer 
mas dá-lhe nova direção. Ela o faz engrenar em um que merece a morte.
modo de vida mais limpo e agradável, resguardando o 
seu respeito próprio. Para o arrogante ela diz: "Venha e Feito isto, ele deve contemplar com sincera confiança 
mostre-se arrogante a favor de Cristo"; e declara ao o Salvador ressurreto e receber dEle vida, novo 
egoísta: "Venha e vanglorie-se no Senhor". Para o que nascimento, purificação e poder. A cruz que terminou a 
busca emoções, chama: "Venha e goze da emoção da vida terrena de Jesus põe agora um fim no pecador; e 
fraternidade cristã". A mensagem de Cristo é o poder que levantou Cristo dentre os mortos agora o 

A VELHA E NOVA CRUZ
A. W. Tozer
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levanta para uma nova vida com Cristo. Para quem poder ao mundo através dos séculos. Ousaremos nós, 
quer que deseje fazer objeções a este conceito ou os herdeiros de tal legado de poder, manipular a 
considerá-lo apenas como um aspecto estreito e verdade? Ousaremos nós com nossos lápis grossos 
particular da verdade, quero afirmar que Deus colocou apagar as linhas do desenho ou alterar o padrão que 
o seu selo de aprovação sobre esta mensagem desde nos foi mostrado no Monte?
os dias de Paulo até hoje. 

Que Deus não permita! Vamos pregar a velha cruz e 
Quer declarado ou não nessas exatas palavras, este conhecermos o velho poder. 
foi o conteúdo de toda pregação que trouxe vida e 

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, 
Ariel, Jessé Oliveira, Eder Mota

Segunda-feira: José Carlos

Quinta-feira: Frederico Porto 

Sexta-feira: Guilherme

Sábado: José L. Espeschit

Neste domingo, 31/07, finalizaremos nossa Escola 

Bíblica de Férias. Assim como acontece também no 

mês de janeiro as classes de Escola Dominical, a 

partir da UPA, se reúnem no Templo para estudarem 

temas de grande relevância em nossa caminhada 

cristã.  A aula deste domingo, 31/07, será ministrada 

pelo Pb. José do Carmo com o tema: “A Unidade 

Orgânica da Igreja”. Agradecemos a todos os 

professores que participaram neste mês, bem como 

aos alunos. Que Deus a todos abençoe! No próximo 

domingo voltaremos com o nosso currículo normal. 

ORAI SEM CESSAR! 
Ele é quem sara todas as tuas enfermidades! 

Sl 103.3

Amados irmãos! Continuemos nossas intercessões 
em favor dos enfermos de nossa Igreja. Aqueles que 
estão hospitalizados, outros que estão se 
recuperando em casa, enfim, 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 nossa reunião de oração 
todas as segundas-feiras, às 19h30min. Este é um 
momento propício 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. 

Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora 
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às 
8h30min e às 14h30min.

Às quartas-feiras temos a reunião de oração 
conduzida pelo Pb. Cassiano, às 8h. 

Louvamos a Deus pelo crescimento do 
número de irmãos comprometidos 

com a oração. 

Não deixe de participar! 

Grandes bênçãos o Senhor tem 
reservado para aqueles que o 

buscam com 
perseverança, sem 
esmorecer, através 
deste precioso meio, a 
oração. 

ENCERRAMENTO DA ESCOLA 
BÍBLICA DE FÉRIAS – 9H NO TEMPLO
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UCP-UPJ
União de Crianças Presbiterianas 
e União Presbiteriana de Juvenis

No próximo domingo voltaremos com as atividades 
da UCP/UPJ. Continuaremos a estudar o tema 
anual: Falando de Jesus. Horário: 17h30min, logo 
após o ensaio do coral infantil. 

UMP-UPA
Volta da Sexta Jovem
Na próxima sexta-feira, 05/08, às 20h, 
retornaremos com nossa sexta jovem. Convidamos 
a todos os jovens e adolescentes para estarmos 
juntos louvando a Deus 

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; 
por isso, estamos alegres.”   Salmo 126.3

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 02/08 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Evangelina Deslandes
Coordenadora: Maria Helena - 3275.8861

Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 03/08 às 14h30min no salão João 
Calvino. Contamos com a presença de todas para um 
bom aproveitamento da reunião. 
Lembramos que a Oficina do Amor está necessitando 
de voluntárias para ajudar na costura reta. 
Você que sabe e pode costurar, venha ajudar nessa 
causa tão importante que é realizada.

Chá dos Avós:
O chá dos avós com saúde foi um sucesso, várias 
irmãs, vovós e vovô nos prestigiaram com a suas 
presenças. 

Tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais 
sobre o que fazer na terceira idade. Esteve conosco 
a  enfermeira Débora Porto com suas alunas. O 
nosso muito obrigado a cada uma.

Agradecemos a mensagem do nosso querido pastor  
Edson, que veio do acampamento para estar 
conosco. 

UPA – UNIÃO PRESBITERIANA 
DE ADOLESCENTES

Nota de Gratidão – Acampamento!
A UPA agradece a toda a Igreja pelo envolvimento 
em sua temporada de acampamento – Inverno – 
2016. Louvamos a Deus por tantas pessoas se 
mostrarem interessadas em ajudar, contribuindo 
de alguma forma, para que, ao final, tudo desse 
certo, e graças ao bom Deus concluímos mais 
uma etapa com alegria e voltamos para casa 
regozijando com os feixes de bênçãos 
proporcionados por Deus, Sl 126.

Agradecemos à igreja pelas orações, doações, 
aos jovens da UMP que nos ajudaram como 
equipantes e aos nossos orientadores sempre 
presentes! A diretoria da UPA pela dedicação. Ao 
casal de orientadores Marco Vince e Isabel 
Cristina que deixou suas atividades para acampar 
conosco. Ao Rev. Edson e sua esposa Clayde 
pela dedicação, carinho e amor, evidenciados na 
condução de nossos adolescentes. Ao nosso 
preletor Sem. Bruno e sua esposa Clara. Ao 
administrador de nossa Igreja Pb. Valério pelo 
apoio, enfim, a todos que de alguma maneira nos 
auxiliaram. 

Que Deus a todos abençoe!
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SÉRIE – CARTA  AOS  EFÉSIOS 

O Rev. Edson tem pregado uma série de 
sermões na carta de Paulo aos Efésios. 
Estamos no capítulo 4. 

O apóstolo Paulo a partir do versículo 17 deste 
capítulo, inicia uma série de “admoestações 
gerais”. 

Estas admoestações, são apresentadas em 4 
seções. 

A primeira seção vai do verso 17 ao verso 24. 

A segunda seção vai do verso 25 até ao 
capítulo 5.2. 

A terceira inicia no capítulo 5.3 até ao verso 14. 

E a quarta seção, vai do capítulo 5.15 até o 21. 
Para em seguida, Paulo entrar então, nos 
relacionamentos familiares, a partir do capítulo 
5.22.

Neste domingo, estudaremos pela permissão 
de Deus, a segunda e a terceira seção (4.25-
5.2; 5.3-14). 

Oremos e participemos!

CLASSE DE CATECÚMENOS!

O que é a Classe de Catecúmenos?
É o nome adotado pela Igreja Presbiteriana do 
Brasil à classe que deseja unir-se formalmente a 
ela, mediante a profissão de fé, instruindo sobre a 
Bíblia, as doutrinas e a vida cristã. Catecúmenos 
(latim) quer dizer “noviço”. Aquele que é instruído 
de viva voz. Agostinho dizia que todos nós somos 
catecúmenos, pois, não conhecemos todos os 
desígnios de Deus.  

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja 
se tornar membro comungante dela, seu lugar é na 
classe de catecúmenos! Lembramos a todos que 
esta classe visa não somente a preparação para a 
pública profissão de fé, mas também a instrução 
daqueles que desejam se tornar membros de 
nossa Igreja.

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!

As aulas do segundo semestre terão início no 
segundo domingo de agosto, dia 14, no horário da 
Escola Dominical, 9h.  Se você deseja participar 
conosco, dirija-se à sala 301 – 3º andar. Não é 
necessário inscrição prévia, basta ir à classe e 
você será matriculado.



6

Louvamos a Deus pelos corais de nossa Igreja que CORAL JOVEM
retornam às suas atividades esta semana! Reinicia suas atividades no próximo sábado, 06/08, 
Para as crianças e juvenis temos o coral infanto- às 17h. Jovem! Participe do coro conosco! 
juvenil, para a juventude temos o coral jovem, para 
os adultos temos o coral masculino, o coral CORAL FEMININO 
feminino, e o coral principal que reúne tanto Queridas irmãs! Próxima terça-feira, dia 02/08 às 
homens quanto mulheres para o louvor ao nosso 20h. Estejamos em nossos lugares, a postos, 
Deus. vigiando, atentas, sem cochilar, sempre preparadas 

e prontas em nosso ministério e obra!  Grande 
Neste mês de agosto todos eles voltam às suas abraço, Lurdinha. 
atividades normais. Você, membro de nossa Igreja, 
que tem o desejo de participar de um de nossos CORAL MASCULINO
corais, aproxime-se. Coloque o dom que você 

Reinicia suas atividades nesta quinta-feira, 04/08, 
recebeu de Deus, a serviço dEle, usando-o para a 

às 20h30min, após o Culto Doutrinário. Corista, 
Glória do Criador e Mantenedor de nossas vidas e 

faça um esforço, chegue mais cedo e venha para o 
para o bem da Igreja.

Culto das 19h30min. 

Abaixo, listamos o retorno das atividades dos 
CORAL DE ADULTOS corais!
É com grande alegria que reiniciaremos nossas 
atividades na próxima quarta-feira, dia 03/08, às “Bom é render graças ao SENHOR e cantar 
19h50min. Cantaremos em louvor ao SENHOR no louvores ao teu nome, ó Altíssimo”. Sl 92.1
domingo dia 07/08 no culto matutino."Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus 

lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asafe, e 
GRANDE CORO – ANIVERSÁRIO DA IGREJA!de Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, como 
Convidamos a todos os coristas para unirmos também os porteiros, a cada porta".   2 Crônicas 
nossas vozes para as comemorações do 35.15a
aniversário de nossa Igreja. 

CORAL INFANTO-JUVENIL
Como temos feito nos últimos anos ensaiaremos Atenção crianças juvenis! No próximo domingo, 
todos juntos, uma vez por semana durante o mês 07/08, às 16h30min, retornaremos com nossos 
de Agosto. Nosso primeiro ensaio será nessa ensaios. Cantamos no segundo domingo de agosto, 
próxima terça-feira, dia 02/08, às 20h no Templo.dia dos pais, no culto matutino. Convidamos a todas 

as crianças e juvenis em idade de 7 a 13 anos para 
Aguardamos a todos para uma leitura do repertório se juntarem a nós para louvarmos a Deus. Venham 
e demais definições da agenda. Deus nos abençoe participar conosco!
em mais esse trabalho!  César Timóteo. 

CORAIS 

Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário  –  Salmo 150
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Aniversariantes

Hoje:
    Flávio Dutra Doehler 
    Marco Aurélio Laguárdia 
    Patricia Mesquita Nunes 

01/08
    Marco Antonio Xambre de O.Santos 

02/08
Daniel Carneiro Rocha  
Elizabeth Machado de Faria 

    Filipe Pereira Rodrigues 

03/08
Eder Mota Barbosa Júnior 

04/08
Cristiane Bernardes Ferreira Cunha 
Elberth Nogueira Bernardes  

05/08
João Marcos Balthazar dos Santos Freire 
Maria Alice Souza - (31) 3378-7398 

06/08
    Rafaela Juliana Lutes Carneiro 

Raquel Figueiredo Alves 

    
    

    

    
    

    
    

    

Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS  
PRÓXIMO DOMINGO!

“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos 
homens, também eu o confessarei diante de meu 

Pai, que está nos céus...”. Mt 10.32

Louvamos a Deus por mais um grupo que foi 
preparado e será recebido no próximo domingo, 
07/08. 

Estes amados irmãos, fizeram o curso de doutrina 
na classe de catecúmenos e após exame, se 
apresentarão para serem recebidos e arrolados 
como membros comungantes de nossa Igreja. 

Deus seja louvado!

CULTO DOUTRINÁRIO!

Todas as quintas-feiras às 19h30min, temos nosso 
estudo bíblico doutrinário. Venha estudar a Palavra 
de Deus conosco e crescer em graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. “Bem-aventurados aqueles que lêem e 
aqueles que ouvem as palavras da profecia e 
guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está 
próximo.” Ap 1.3    


