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MENSAGEM PASTORAL

CULTO DOMÉSTICO, BÊNÇÃO PARA A FAMÍLIA DA ALIANÇA
“Tu as inculcarás a teus filhos, e delas
falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e
ao levantar-te” (Dt 6.7).
Nestes tempos em que a aglomeração de
pessoas está proibida ou restrita, temos
incentivado às famílias da Igreja para a
prática regular do culto individual e do
culto em família. Os princípios de liturgia
da Igreja Presbiteriana do Brasil
apresentam três tipos de cultos: o
Público, o Individual e o Doméstico. No
presente artigo focaremos no dever
diário do exercício devocional da família,
também chamado de “culto doméstico”.
A Palavra de Deus apresenta claramente
a responsabilidade primária dos pais
crentes na instrução de seus filhos sobre
o conhecimento do SENHOR e de seus
feitos. Textos como Deuteronômio 6.4-9,
11.18-19 e Sl 78.3-4, apresentam esse
importante tema pactual sobre a
necessidade que temos de disseminar as
instruções do SENHOR de geração em
geração. Embora não encontremos
explicitamente a expressão “culto
doméstico”, vemos a intencionalidade da
reunião familiar ao derredor da Palavra,
pois não é simples inculcar algo na mente
de outra pessoa com rapidez ou
facilidade, mas a repetição e a
regularidade em expor um determinado
tema, podem facilitar esse processo.
Em nenhum momento vemos que essa
tarefa dos pais é opcional. Na verdade, é
mais que uma tarefa, é um dever, um
mandamento, logo, a opção de não se
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dedicar a isso sequer pode ser objeto de
análise. Esse momento é uma ocasião
especialmente separada para adoração a
Deus no ambiente doméstico,
consistindo na prática diária de leitura
bíblica, orações e cânticos, bem como o
estudo dos catecismos, como uma ótima
ferramenta de instrução familiar.
Essa prática corrige o erro de somente
lembrar de Deus nos momentos de crise
ou uma vez por semana, aos domingos,
pois esse dever é cotidiano e um dos
efeitos do culto doméstico é celebrar a
realidade da presença de Deus nos
momentos comuns da família, sejam dias
de aprazimento ou desagrado.
A pandemia, com suas restrições, impôs
o recolhimento às famílias, um maior
tempo em casa. Com isso, a correria
diária, o ativismo, e sobretudo, as
prioridades invertidas que tornavam a
prática devocional em família algo quase
impossível de acontecer, agora volta, de
maneira que não dá para dizer que falta
tempo para esse momento tão
importante e abençoador. O que às vezes
falta é a mordomia do tempo para o
cumprimento desse dever.
Sempre que falamos sobre esse tema
precisamos reafirmar a verdade que,
diferente do que muitos pensam, o culto
doméstico não precisa e nem deve ser um
momento “maçante”, mas sim, uma
ocasião prazerosa para edificação
espiritual e comunhão familiar. É de
responsabilidade dos pais fazerem desse
momento uma ocasião agradável para a

família, pois nesse ambiente de culto
Deus é invocado, adorado e
engrandecido em relação às
necessidades diárias dos membros da
família. Nesse sentido, uma criança pode
apresentar o nome de um colega da
escola por quem ela pede orações, os pais
podem compartilhar suas dificuldades
no trabalho, nas atividades domésticas,
além de ser um excelente momento para
exercitar o perdão em família, afinal, a
devoção produz contrição,
proporcionando aos pais ambiente
favorável para correções de possíveis
desavenças durante o dia, e claro, o
agradecimento a Deus pelas bênçãos
recebidas.
Importante ressaltar que, para o casal
que ainda não tem filhos, permanece a
determinação do momento devocional
entre os cônjuges. No Novo Testamento
encontramos o Apóstolo Pedro
exortando os maridos a tratarem suas
esposas “com dignidade” e a razão
apresentada foi “para que não se
interrompam as vossas orações”
(1Pe 3.7).
Nesse sentido, ele não se referia apenas à
oração do marido, mas à oração do casal e
com isso podemos afirmar que o
Apóstolo parte do pressuposto de que os
casais devem orar juntos em casa.
A verdade é que as Escrituras indicam
que os servos de Deus o adoravam no
ambiente familiar desde os tempos mais
remotos. Assim, essa prática deve fazer
parte do cotidiano daqueles que
professam temer ao Senhor, pois ao fazer
isso o casal se edifica e se prepara para
que, quando tiver seus filhos, continuem

nesta prática santa com toda a prole.
O culto doméstico é uma rica
oportunidade para que os pais ensinem
seus filhos a observarem como eles são,
homem e mulher, imperfeitos e
pecadores, mas que estão dispostos a ser
corrigidos pelos ensinamentos bíblicos e
ter um lar onde Cristo é o centro da vida
em família.
Queridos pais, tudo começa no lar. Não
terceirizemos aquilo que é nosso dever.
Como pais temos essa obrigação diante
de Deus, na condução de nossos lares.
Não nos enganemos, pensando que após
a pandemia, frequentando a Igreja uma
vez por semana, cumpriremos
mandamento de Deus para a edificação
de nosso lar. Precisamos exercitar esse
dever para com nossos filhos diante de
Deus, para edificação mútua dos
cônjuges e para quem mais coabitar
debaixo de nosso teto. Nos
quebrantemos em adoração em nossos
lares, como famílias da aliança, pois
assim certamente nossa vida e nosso lar
serão santificados, a Igreja de Cristo
fortalecida e o nome do SENHOR
honrado e adorado.
Finalizo incentivando aos que já
praticam o culto doméstico que
permaneçam nesta bendita e abençoada
rotina. Aos que há muito o deixaram, ou
nunca o desenvolveram, que haja um
despertamento para a necessidade de
nos voltarmos mais para Deus,
buscando-O enquanto se pode achar e
invocando-O enquanto está perto
(Is 55.6).
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA, terça-feira (27/04), 15h - Convocamos a
Diretoria, Secretárias e Coordenadoras para nossa Reunião Executiva através da
plataforma virtual Zoom. Você receberá o link em nosso grupo de whatsapp.
Esperamos por você e suas contribuições!
REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 27/04, terça-feira
Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo
Principais motivos de oração:
• Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa Primeira Igreja e nossos ministérios;
• Nossos Pastores, Missionários, Evangelistas e nossa liderança;
• Trabalho missionário junto aos povos indígenas;
• Para que Deus tenha misericórdia de nossa população e para que o Evangelho de
Cristo alcance todo o povo brasileiro;
• Para que Deus dê direção àqueles que têm o poder de suprir as necessidades da
população, neste momento tão grave;
• Desempregados, empresários, autônomos, etc;
• Nossos filhos, sobrinhos, netos, biológicos e espirituais (mães de oração) e por
aqueles que se distanciaram da fé;
• Relacionamentos familiares em tempos de confinamento;
• Pela recuperação dos nossos irmãos enfermos;
• Por todos os profissionais da área da saúde;
• Pela erradicação da pandemia, seja através de medicamentos, de vacinas ou pela
ação sobrenatural de nosso Deus;
• Famílias que estão atravessando o luto pelos seus entes queridos;
• Agradecendo as bênçãos recebidas e os doentes recuperados.
MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO:
ALCANÇANDO A RESPOSTA DO ALTO
“Porventura, não é este o jejum que escolhi; que soltes as ligaduras da impiedade,
desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo?
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa
os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu
semelhante?” (Is 58. 6-7)
O povo de Deus conhecia a Palavra, buscava a Deus e até jejuava, mas pensava
somente em si mesmo, por isso Deus reprovou o jejum que fazia. Hoje, será que é
diferente daquele tempo? Tantos jejuam e oram, mas nem sempre obtêm reposta.
Qual o jejum que agrada a Deus? Como alcançar a resposta do alto diante das
situações que nos rodeiam? Analisemos o texto de Isaías 58.1-12:
- Soltar-se da impiedade: O verso 6 nos fala que devemos ter vida pia (reta), mas
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quantos crentes têm vida ímpia, torta? Não basta abster-se de alimento (jejum). Deus
fala ao povo de Israel que se abstenha da impiedade. Hoje, também, se queremos ter
vida santa, precisamos nos soltar da impiedade, sendo diferentes do mundo.
- Desfazer-se da servidão: Não podemos servir a dois senhores. Somos do Senhor
Jesus Cristo. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, Ele é
o Senhor, é o dono de nossa vida e não podemos ficar servindo às riquezas e aos
prazeres do mundo.
- Livrar os oprimidos: Quantos em nossas famílias estão oprimidos, vivendo nas
trevas; quantos de nossos vizinhos e amigos? Precisamos obedecer ao “ide” de Jesus
(Mc 16.15), pois Deus quer nos usar para alcançar vidas, tirar vidas das trevas e da
opressão e levá-las a Ele (Mt 11. 28-30).
- Despedaçar todo jugo: Jugo é sujeição, domínio. Ora, se jugo é algo que domina,
devemos nos perguntar: o que tem nos dominado? Será a língua? Será a falta de
perdão? Ou frieza na fé e falta de amor? Qual o nosso jugo? Aqui Deus não manda
apenas quebrar o jugo, mas diz: “despedaçar todo o jugo”. Existem áreas da nossa vida
que precisam ser despedaçadas.
- Ajudar os aflitos – No verso 6, Deus fala sobre o jejum que o agrada, e prossegue,
no verso 7, aconselhando-nos a fazer algo que vai além de ajudar: “recolhas em casa os
pobres desabrigados...”. No verso 10, fala novamente sobre abrirmos a alma ao aflito.
Ter a visão de ir até mesmo às ruas barrentas para dar o máximo a quem precisa de nós
– alimento, vestes, consolo e até abrigo em nossa própria casa – significa dividir o que
temos com aquele que precisa (Mt 25. 31-40)
- Não se esconder do seu semelhante: Quantos se escondem para não ter que
ajudar alguém ou porque carregam em si mágoas em relação a este alguém? Mágoa é
“rua de mão dupla”, vai e volta! Não podemos nos esconder de ninguém, pois havemos
de prestar contas a Deus.
- Tirar o dedo ameaçador: No verso 9 há uma outra condição necessária para que
Deus abençoasse o povo de Israel e nos abençoe hoje: tirar de nosso meio, além do
jugo, o dedo que acusa, que põe a culpa em todo mundo por tudo que acontece. Temos
que ter domínio próprio e não acusar levianamente.
- Tirar o falar injurioso: O verso 9 ainda condena o falar injurioso, ou seja, falar
injustiças, falar com dolo... E o que é dolo? É o ato consciente ou intencional em que
alguém induz o outro a erro. É preciso falar tão somente a verdade! “Refreia a tua
língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o
que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.” (Sl 34.13-14)
Conclusão: Somente se estivermos nos santificando, clamando pelo auxílio do
Espírito Santo para nos ajudar e mudar em nós o que precisa ser mudado, tirando de
nossa vida cada um dos erros acima enumerados, só assim podemos ter a certeza de
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que, ao orar e jejuar, receberemos de Deus a resposta como um presente: “então,
clamarás, e o Senhor te responderá” (Is 58.9). Vamos nos esforçar, subir a cada dia
um degrau a mais no processo da santificação. Estaremos mais próximos do amor e da
graça de Deus. Uma preciosa promessa nos espera: “O Senhor te guiará
continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos;
serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam”.
(Is 58.11)
(Adaptado de Sidnéia da Silva Gonçalves (Federação Leste do Alto Parnaíba), “SAF
em Revista”, 3º. Trimestre de 2002, Caderno Especial, págs. 6 e 7)
Com gratidão, Rosane Arumaa - Presidente

BODAS DE ESMERALDA
No último dia 18/04 nossos queridos irmãos Pb. Rubem e Leci (Cici),
celebraram 40 (quarenta) anos de vida conjugal. Louvamos a Deus por data tão
significativa que o Poderoso concede a esta querida família, afinal são quarenta
anos de bênçãos e felicidades. Como Igreja fazemos esse registro em nosso
Boletim, orando para que o SENHOR continue sustentando os queridos com
toda sorte de bênçãos. Parabéns queridos irmãos!

ESCOLA DOMINICAL - CLASSE APOLOGÉTICA
Em virtude da decisão do Conselho de realização do primeiro Culto Matutino às
8h do domingo, a aula virtual de ED da Classe de Apologética será transmitida
pelo canal da Igreja no Youtube no horário das 9h30 às 10h30.

A CEIA DO SENHOR: VENHAM À MESA!
“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)
A Ceia do Senhor 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 celebrar o novo
relacionamento, segundo a aliança que eles desfrutam com Deus, pela obra
vicária e mediatória do Senhor Jesus.
Neste domingo, teremos a ministração deste solene Sacramento em nossa
Igreja nos quatro Cultos (8h e 11h e 17h e 19h). Preparemo-nos, pois, para este
singular momento.
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DISQUE PAZ
Uma palavra amiga para todos as horas da vida.
O “Disque Paz” é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente
para levar a Palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a Palavra nos alimenta em
todos os momentos de nossas vidas.
Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga,
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja. Ligue (31) 3209-8888, ouça a
Palavra de Deus e seja abençoado.
POR QUE A IGREJA DEVE ORAR?
2Cr 7.14-15, Mt 7.7, At 4.42, Lc 18.1, 1 Ts 5.18
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar”. (2Cr 7.14-15)
A oração é um meio de graça. Orar é conectar-se ao Trono da Graça, é unir a
fraqueza humana à onipotência divina. É entrar na Sala do Trono e falar com
aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Mesmo sendo Deus
soberano, Ele escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. Uma
Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a promessa é
“eu ouvirei dos céus e sararei a terra” (2Cr 7.14-15). O derramamento do
Espírito é sempre precedido pela oração e os grandes reavivamentos espirituais
aconteceram em resposta às orações da Igreja.
Neste ano, Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração. Que
sejamos despertados para oração de forma humilde, fervorosa e perseverante.
Orai sem cessar.
REUNIÕES DE ORAÇÃO – SEGUNDAS-FEIRAS, 19h30
Reunião Presencial: 19h30 às 20h30, no templo.
Reunião Virtual: 19h30 às 20h30 via Plataforma Zoom. O link é
encaminhado aos grupos de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião,
por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.
7

QUINTA-FEIRA – DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nosso Estudo Bíblico Doutrinário presencial, no
templo, e virtual pelo canal da Igreja no youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA DIACONAL
ABRIL/2021
"Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou
por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria." (2 Co 9.7)
Irmãos, a Junta Diaconal permanece com seus trabalhos fixos de doação de
cestas básicas, doação de remédios, recolhimento e destinação de roupas,
acompanhamento médico de membros e de enlutados.
Além disso, destacamos as seguintes atividades desenvolvidas neste mês de
abril:
- Encaminhamento de pedido da Junta de Missões
Nacionais (JMN) ao Conselho, para participação da
Igreja na campanha de doação de cestas básicas aos
campos necessitados;
- Intermediação da doação de 20 (vinte) cestas básicas
feitas por um membro da Igreja e destinadas ao Centro
de Referência Cristã (CRC), em Contagem;
- Levantamento de necessidades das Congregações da
nossa Igreja;
- Doação de uma geladeira para o Instituto Bíblico na
Índia.
Nos colocamos à disposição para conversar sobre os atuais trabalhos e receber
sugestões, além de nos dispor para atendermos as necessidades de irmãos
ainda não contemplados. Seguem alguns contatos de membros da Diretoria:
Presidente: Rodrigo Pitta - (31) 98448-8332
Vice-Presidente: José Luis Espeschit (31) 98734-6564
Secretário: Hildemar Falcão Neto - (31) 98306-1584
Tesoureiro: Ariel Santos - (31) 99162-2335
8

RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
"Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração,
perseverantes" . (Rm 12.12)

O Conselho da Igreja, em jejuns, oração e no temor do SENHOR, reunido
nesta terça-feira, 20/04, com regozijo, decidiu reiniciar o retorno gradual das
atividades presenciais a partir desta quinta-feira, 22/04. Conforme
procedemos na retomada das atividades no ano passado, será implementado
um CUIDADOSO PROTOCOLO a ser observado por todos que comparecerem
ao templo.
ATIVIDADES PRESENCIAIS AUTORIZADAS PARA O RETORNO
*ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*REUNIÃO DE ORAÇÃO: Segunda-feira - 19h30
*ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO: Quinta-feira - 19h30
*SEXTA JOVEM: Sexta-feira - 20h
*CORAIS: Cada Diretoria terá a liberdade de decidir quanto ao retorno.
*QUATRO CULTOS DOMINICAIS (2 Matutinos e 2 Vespertinos)
1º CULTO MATUTINO - 8h / 2º CULTO MATUTINO - 11h
1º CULTO VESPERTINO - 17h / 2º CULTO VESPERTINO - 19h
Os Cultos nos horários de 11h e 19h terão transmissão pelo canal da Igreja no
Youtube.
Devido as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal que rege o assunto,
determinando a observância de 1(uma) pessoa a cada 7m², a capacidade do
templo foi reduzida para apenas 40 (quarenta) pessoas por Culto. Assim,
permanece a sistemática de inscrições através de formulário disponibilizado
para preenchimento das vagas.
O Formulário de Inscrição será enviado por meio dos grupos de whatsapp da
Igreja, conforme feito anteriormente. Solicitamos aos interessados que se
inscrevam em apenas UM Culto, propiciando oportunidade para que um
número maior de irmãos compareçam à Igreja. Em havendo flexibilização
para aumento da capacidade do templo, os irmãos serão comunicados a
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respeito.
Quanto à ESCOLA DOMINICAL, as aulas continuam a ser ministradas
pelo meio virtual.
O Conselho se reunirá em 04/05 para avaliar a situação e deliberar sobre
novas medidas, se necessário.
Conclamamos os irmãos a continuarem tomando as precauções higiênicas
necessárias para resguardar a saúde de todos. Também devemos continuar
com nossas ORAÇÕES em favor das autoridades do país e da Igreja, em favor
da nação brasileira, da humanidade em geral, dos profissionais da área da
saúde e pelo Conselho da Igreja.
Declaramos nossa confiança e esperança no Deus Eterno, Criador e
Mantenedor da vida, SENHOR Soberano e Todo Poderoso que controla
todas as coisas, e faz com que TODAS elas cooperem para o bem de seus filhos
(Rm 8.28). Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua
Santa Palavra.
LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS DESTE DOMINGO,
25/04, PREENCHIDA
Amados irmãos,
Estamos com a capacidade do templo PREENCHIDA para os quatro Cultos
deste domingo 25/04 (8h, 11h, 17h, 19h).
Ficamos com o coração apertado, uma vez que ansiamos pelo momento em que
não haverá nenhuma restrição quanto ao número de pessoas nos Cultos.
Paradoxalmente, somos visitados por um sentimento de tristeza por esta
restrição, mas por outro lado, de alegria em ver que a Igreja permanece, pela
graça de Deus, com a chama da fé acesa, desejosa de congregar. Cremos e
confiamos que o nosso Deus é um Pai bondoso que será sempre nosso
preservador, cuidador e nosso ajudador. Ele é o nosso conforto, nossa âncora,
nosso refúgio e nosso encorajador.
Portanto, em dias tão turbulentos como estes que estamos vivendo, enquanto
aguardamos o momento de congregar sem restrições, não hesitemos em fazer o
que nos recomenda o Apóstolo Pedro: “lancemos sobre o SENHOR a nossa
ansiedade, porque ele tem cuidado de nós” (1Pe 5.7).
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INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DO DIA 02/05
O preenchimento da capacidade disponibilizada para os quatro cultos
dominicais será por meio de Lista de Inscrição conforme divulgação a ser feita
nos grupos de whatsapp da Igreja. Recomendamos que os interessados se
inscrevam em apenas UM Culto, propiciando a oportunidade para que um
maior número de irmãos participe da adoração pública. Os links com os
Formulários de Inscrição serão enviados na quinta-feira, 29/04, às 8h.
Continuemos na “torre de vigia”, em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude, descansando e
confiando que o SENHOR fará isso em seu tempo. Que Deus nos abençoe e nos
conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra.

IRMÃOS ENFERMOS
“Senhor, está enfermo aquele a quem amas” (Jo 11.3)
Esse foi o pedido de socorro enviado a Jesus pelas irmãs de Lázaro, Marta e
Maria, por ocasião da enfermidade dele. A continuidade do relato deste
impressionante capítulo 11 do Evangelho segundo João, nos mostra a empatia
de Jesus ao ver o sofrimento daquela família de Betânia, a ponto de levar o
Mestre a chorar (verso 35).
Temos diversos irmãos e famílias da Igreja enfrentando a Covid-19 com entes
queridos hospitalizados (alguns intubados) ou convalescendo em casa. Tudo
isso faz o nosso coração “sangrar” e, a exemplo do Mestre, choramos junto aos
queridos que têm enfrentado a enfermidade e o luto.
Continuemos orando em favor de todos os nossos amados, olhando para o
SENHOR, afinal, o nosso socorro não vem dos montes, mas do SENHOR que
fez o céu a terra (Sl 121).

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade e entendemos ser ela parte do Culto
prestado a Ele. Procure chegar antes dos horários dos Cultos e utilize os
minutos que os antecedem preparando-se, em oração, para participar deste
serviço santo, dedicando-se a cultuar a Deus de maneira conveniente.
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GOTAS DE DOUTRINA
“DO LIVRE ARBÍTRIO”
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XIX
I. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade, que ele nem é forçado para
o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade
absoluta da sua natureza.
II. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer
e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que
pudesse decair dessa liberdade e poder.
III. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder
de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de
sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no
pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo prepararse para isso.
IV. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o
liberta da sua natural escravidão ao pecado e, somente pela sua graça, o habilita
a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, mas isso de
tal modo que, por causa da corrupção, ainda nele existente, o pecador não faz o
bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é
mau.
V. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e
imutavelmente livre para o bem só.
APP DA IGREJA E BOLETIM
Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja recentemente e demais visitantes que assim
o desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de nossa Igreja
pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de aplicativos para
telefones móveis) digitando "Primeira IPBH”. O aplicativo inclui a Bíblia, o Hinário
Novo Cântico, o Boletim semanal da Igreja, além de notícias, comunicados e versículos
bíblicos diários.
Já o Boletim é o órgão oficial de comunicação da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte (PIPBH). Aqui são publicados os assuntos de interesse da comunidade dos
santos que congregam na PIPBH de maneira clara, trazendo informações das diversas
atividades da Igreja, bem assim a Palavra Pastoral, onde somos levados a refletir em
assuntos importantes para nosso crescimento espiritual, à luz da Palavra de Deus. Não
deixe de ler o Boletim para manter-se informado da vida da nossa querida PIPBH.
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FIDELIDADE NOS DÍZIMOS E OFERTAS
“Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”.
(Livro dos Provérbios, cap. 3, versos 9-10)
O Artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) afirma em sua
alínea “c”: “São deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino e o espírito de nosso
Senhor Jesus Cristo sustentar a Igreja e as suas instituições, moral e financeiramente”.
A Igreja visível, como instituição, conta com a responsabilidade de seus membros no
cumprimento de suas promessas, assumidas quando da Pública Profissão de Fé. É
dever do membro zelar pela moralidade da Igreja, buscar a santidade, bem como
sustentar financeiramente a obra através dos dízimos e ofertas, de acordo com o
padrão bíblico. Fazemos isso não por legalismo, mas sim por amor à causa de Cristo,
sabendo que este gesto é um modo de praticar a mordomia cristã.
A generosidade esporádica do crente ajuda muito a comunidade em momentos
específicos, porém, é de fundamental importância a generosidade regular, pois esta é
que permite a Igreja local assumir seus compromissos e ter condições de cumpri-los. A
fidelidade é marca importante do caráter cristão e demonstra gratidão a Deus pela
provisão dEle e confiança em seu fiel sustento na vida do crente.
Louvamos a Deus pela forma fiel como os irmãos têm depositado os dízimos e ofertas,
abençoando a Igreja no cumprimento dos compromissos financeiros de sustentação
local e dos diversos ministérios em âmbito nacional e internacional.
Finalmente, devemos esperar bênçãos do Senhor por causa deste exercício de
mordomia cristã, que devemos fazer com alegria e liberalidade, conforme nos ensina a
Palavra, não porque o Senhor nos deve alguma coisa ou faça barganha conosco. Não e
não! Mas porque as bênçãos do SENHOR vêm em decorrência de sua graça, sendo por
meio desse “favor imerecido, impossível de ser restituído” que Ele galardoa os seus
fiéis. A esses, Deus garante e derrama muitas bênçãos, pois é promessa da sua Palavra e
Ele é fiel. (Ml 3.8-12; Sl 19.8-11; Sl 37.25; Sl 112; Sl 1; Pv 10.3; Ex 23.25).
Informamos os dados das contas da Igreja:
Banco 033 SANTANDER: Ag. 4275,
Conta corrente 13.000405-3
Código PIX (CNPJ): 17.514.134/0001-23
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255,
Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23.
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PÁGINA DA ASPACAM NA INTERNET
É com grande satisfação e gratidão a Deus que a Diretoria da Ação Social
Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes (ASPACAM) comunica o lançamento
da página da instituição na internet, contendo informações sobre a história, visão,
missão e valores, projetos e atividades desenvolvidas (CRC, AEI, etc.), parceiros,
depoimentos, fotos, notícias, informações de como participar do trabalho
(parceria, doações, voluntariado) e muito mais.
Agradecemos aos seguintes parceiros, que com sua contribuição possibilitaram
esta conquista:
• Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH);
• Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil (CAS/IPB);
• Literacy and Evangelism International (LEI) e
• Sociedade Auxiliadora Feminina da PIPBH (SAF)
Para saber mais, acesse www.aspacam.org.br e conheça a ASPACAM. Junte-se a
nós, ajudando-nos na prática das boas obras. A Deus seja dada toda honra e glória.

SEXTA JOVEM
“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em
vós, e tendes vencido o Maligno.” 1João 2.14b

A Sexta Jovem é uma atividade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte que tem por objetivo reunir jovens e adolescentes para cultuar ao Deus
Trino, estudar Sua Bendita Palavra e promover a santa comunhão e interação do
Povo de Deus. Jovem, você é nosso convidado especial. Ore por esse momento,
convide seus amigos e venha se juntar a nós! Todas as sextas-feiras às 20h.
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ANIVERSARIANTES

25/04
Ester Ferreira de Figueiredo Duarte
Maria Erminia de Lima Galvão
Renan do Rêgo Silva Pacheco
26/04
Bárbara Bernardes Cunha Pitta Fontenelle
Beatriz Aguiar de Ávila
Daniella Cristina Silva Carmabrich
Maria Clicia de Souza Cezar
Rafaela Gandini Bonfá
Renata Coimbra Bertolini Bueno
27/04
Fernanda Regina de Carvalho Alves
Sandra Monteiro de Oliveira dos Santos
Thalia Helena Oliveira Barreto
28/04
Karina Gomes de Souza Oliveira
29/04
Josias Faria de Melo
Patricia Rocha Patricio
Rodrigo Perillo de Carvalho
30/04
Elizeu Domingues Gomes
Fernando Antonio Randazzo Boson
Marcos Vinícius Leite Dias
Wylson Borja
01/05
Ana Lua Hauck Iacomini
André Luiz da Silva de Figueiredo
Camilla Falci Grassi
Samuel Soares Bandeira
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1. Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
2. Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar

3. Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

4. Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN – IP Itaúna
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e
com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus
celeiros, e transbordarão de vinho os
teus lagares." Pv 3.9-10

5. Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
6. Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
7. Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
8. Plantação de Igreja – Bairro
Bandeirinhas – Betim-MG
Parceria IP Luz e Vida - Betim
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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9. Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões
10. Plantação de Igreja em Curvelo-MG
Parceria 1ª IP Montes Claros-MG
Supervisão: Ministério de Missões
11. Plantação de Igreja em Conceição
do Mato Dentro-MG
Parceria IP Guanhães
Supervisão: Ministério de Missões

