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“Porque eu recebi do Senhor o que também vos significa, ou seja, a comunhão com Cristo pela fé, ao 

entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi invés da Ceia em si.

traído, tomou o pão”. 1 Co 11.23

Nos tempos da Reforma, questões a respeito da 

Momento de grande edificação na vida da Igreja é natureza da presença de Cristo na Ceia e da relação 

quando participamos da Ceia do SENHOR. A Ceia é da Ceia com sua morte vicária foram assuntos de 

um ato de culto que tem a forma de uma refeição intensa controvérsia. A Igreja Católica Romana ensina 

cerimonial, na qual os servos de Cristo participam do que Cristo está presente na Ceia pela 

pão e do vinho, para rememorar a morte de Cristo e transubstanciação, como definida pelo Quarto Concílo 

celebrar o novo relacionamento segundo a aliança de Latrão em 1215. “Transubstanciação” significa que 

que eles desfrutam com Deus. a substância do pão e do vinho é miraculosamente 

transformada em corpo e sangue de Cristo. O pão e o 

Diz a nossa Confissão de Fé: vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser.

“Na noite em que foi traído, nosso Senhor A doutrina de Lutero, depois chamada de 

Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu “consubstanciação”, ensina que o corpo e o sangue 

corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para de Cristo estão presentes “em, com e sob” a forma de 

ser observado em sua igreja até o fim do pão e vinho, que, em si mesmos, permanecem sendo 

mundo, para ser uma lembrança perpétua do pão e vinho.

sacrifício que em sua morte ele fez de si 

mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, As Igrejas Ortodoxas Orientais e algumas Igrejas 
todos os benefícios provenientes desse Anglicanas têm uma crença semelhante. Zuínglio 
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e negou que o Cristo glorificado, agora no céu, esteja 
crescimento nele, e seu compromisso de presente de qualquer modo que palavras tais como 
cumprir todos os seus deveres para com ele; e “corporalmente”, “fisicamente” ou “localmente” 
ser um vínculo e penhor de sua comunhão com possam sugerir.
ele e uns com os outros, como membros do seu 

corpo místico” (CFW, XXIX-1). O reformador João Calvino ensinou que, enquanto o 

pão e o vinho permanecem imutáveis, o Espírito eleva 
Os textos bíblicos que tratam da Ceia e nos quais se o crente através da fé, para gozar da presença de 
baseia a declaração acima são: Mt 26.26-29; Mc Cristo de um modo que é glorioso e real, ainda que 
14.22-25; Lc 22.17-20; 1Co 10.16-21; 11.17-34. indescritível.

O sermão de Jesus (Jo 6.35-38) a respeito de si Todos os Reformadores insistiram no fato de, na 
mesmo como o pão da vida e da necessidade de Mesa de Comunhão, darmos graças a Cristo pela 
alimentar-se dele, comendo a sua carne e bebendo o obra da expiação acabada e aceita. Denunciaram a 
seu sangue, foi pregado antes da instituição da Ceia e doutrina Católica Romana da Missa, porquanto nela, 
é melhor entendido como tratando daquilo que a Ceia se dizia que o sacrifício da cruz é repetido, renovado, 

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Bíblia de Estudo de Genebra

CEIA DO SENHOR – BANQUETE ESPIRITUAL DO CRENTE
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ou reapresentado de um modo que obscurecia a sua A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em 

suficiência. sua expectação. Esse serviço de culto, no qual os 

cristãos recordam o sofrimento que Cristo suportou 

A Ceia do Senhor tem uma referência passada à por eles, é uma marca distintiva da religião cristã por 

morte de Jesus e tem uma referência presente à todo o mundo.

nossa participação corporativa em Cristo, mediante 

a fé. Hoje, dia 11/09, segundo domingo do mês,  por 

ocasião dos cultos matutino e vespertino, estaremos 

E tem uma referência futura pelo fato de ser uma ao derredor da Mesa do Senhor, para participarmos 

garantia da sua segunda vinda. deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para 

este singular momento.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

Próximo domingo
Equipe 1:
Walter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321.6731

Equipe 2:
Helvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227.3273

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit, 
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William 
Fernandes, João
Segunda-feira: Armando Melillo
Quinta-feira: Cláudio Murilo 
Sexta-feira: Eder Freitas
Sábado: Éder Mello

ORAI SEM CESSAR 
REUNIÕES DE ORAÇÃO

Todas as segundas-feiras, às 19h30min. Este é o 
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 e sua esposa D. Marta, 
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.
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Sexta Jovem

No sábado, 24/09, haverá mais uma ação 
solidária do Mackenzie Voluntário. Os jovens 
da nossa igreja foram recrutados para ajudar 
na recepção e encaminhamento das pessoas 
para as atividades. Haverá um ônibus saindo 
de nossa igreja às 07h. Pedimos àqueles 
que puderem ajudar que confirmem com a 
diretoria.

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. 

Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens 
que desejam cantar, para os ensaios que 
acontecem todos os sábados a partir das 17h no 
templo de nossa igreja. Venha louvar a Deus! 

Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco 
todos os domingos às 09h, na sala da UMP para 
juntos estudarmos a apostila ''As Grandes 
Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev. Leandro 
Lima.

Mackenzie voluntário no CRC- Centro de 
Referência Cristã – Congregação Fonte 
Grande

Estudo Bíblico 

No último, 03/09, tivemos o nosso estudo na casa da 
Amaryllis. Na oportunidade estudamos e debatemos sobre 
os capítulos 3 e 4 do livro "Por que amamos a igreja'' de 
Kevin de Young & Ted Kluck. Foi um momento de grande 
aprendizado e crescimento espiritual. A diretoria da UMP 
desafia os jovens a estudarem o livro e já se prepararem 
para o nosso próximo estudo que ocorrerá no dia 24/09 
sobre os capítulos 5 e 6 do livro. 

Viagem Pomeranos  

No feriado da Proclamação da República entre os dias 12 
e 15 de novembro, o Coral Jovem estará em viagem 
missionária aos Pomeranos, povoado situado no interior 
do estado do Espírito Santo. Para a viagem será cobrada 
uma taxa e será necessário possuir ou pegar emprestada 
uma barraca. Quem tiver o interesse de participar procure 
a diretoria do Coral Jovem. 

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 13/09 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Mirian Gherardi

Gastronomia Solidária:
Você (mulher ou homem), que deseja participar da 
Gastronomia Solidária que acontecerá no dia 28/09 
com Rosane Arumaa, inscreva-se com a Valéria 
através do telefone 99211.9733 ou pelo e-mail 

Reuniões departamentais: vmoliveira0330@gmail. 
Departamentos em conjunto na sala da Saf: Neste dia vamos  aprender a fazer  o "arroz ao 
Henriqueta Bergo, Noemi e Terezinha Lara no dia vinho".
14/09 às 14h30min. No mês de outubro D. Edmar nos ensinará a fazer 
Departamento Evangelina Deslandes: decoração com legumes. Assim que a data for 
Casa da sócia Maria Helena dia 14/09 às 14h30min. confirmada divulgaremos. 
Departamento Rosa Ziller:
Casa da sócia Leila dia 14/9 às 14h30min. Participe e ajude a ação social da Saf. 

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; seja a tua glória sobre toda a terra." Salmo 57.5
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UPA – UNIÃO PRESBITERIANA 
DE ADOLESCENTES

Noite do Pijama
Os adolescentes da UPA tiveram nesta semana 
uma programação na casa de nosso pastor Rev. 
Edson. Foi um momento de instrução na palavra 
quanto a vários assuntos concernentes à vida dos 
adolescentes. Nossa irmã Clayde, esposa do 
pastor, instruindo as meninas e o Rev. Edson aos 
meninos.

Louvamos a Deus pela vida de nossos 
adolescentes que demonstram a cada dia, 
compromisso com o SENHOR. Que Deus os 
abençoe dando a eles sempre desejo de crescer 
em graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, 2 Pe 3.18.

UCP / UPJ – UNIÃO DE CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS 

E UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS

Programação hoje às 17h30min, após o ensaio do 
Coral Infantil.  Continuaremos a estudar o tema deste 
ano: “Falando de Jesus”. 

Esperamos por todas as crianças e juvenis! Venham 
participar conosco!

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

www.primeiraipbh.com.br   

CORAL JUVENIL:

Cantamos hoje por ocasião do Culto da Noite. 

Ensaio às 17 horas. Uniforme Calça / Saia preta. 

Já estamos iniciando nossos ensaios para o Natal. 

Portanto, é imprescindível que você não falte e 

chegue pontualmente. Até mais tarde, Aninha e 

Equipe

CORAL JUVENIL - 30 ANOS

Nestes anos todos de louvor a Deus, o Coral 

Infanto-Juvenil contou com algumas parcerias muito 

preciosas. 

O Conjunto Veredas iniciou seu ministério de louvor 

em 1984. Sua primeira canção aqui na 1ª Igreja foi 

"O Dia já Vem", de autoria do Idail Jr que, 

juntamente com o Pb. Hildemar Jr, lideravam este 

grupo.

O Coral Juvenil incorporou este lindo cântico ao seu 

repertório e posteriormente, teve a oportunidade de 

gravar 2 músicas de 2 CD's do Grupo Veredas: 

"Tudo para Ti " e " Em paz me deito".

Somos gratos a Deus por tantos que cruzaram o 

caminho de nosso Coral apoiando e valorizando 

nosso louvor. 

A Deus toda a glória. 

Aninha e Equipe. 



PREGAÇÃO EXPOSITIVA!

Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto 
principal de uma passagem da Escritura, faz dele 
o ponto principal do sermão e o aplica à vida das 
pessoas. Na pregação expositiva o pregador diz, o 
que a Bíblia diz, e não o que ele quer dizer. 

Na pregação expositiva o pregador não usa o 
texto como pretexto para dizer o que quiser. Em 
outras palavras, um sermão expositivo expõe o 
significado de uma passagem da Escritura e 
mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes.

Em nossa Igreja primamos pela pregação 
expositiva da Santa e Bendita palavra de Deus.  
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PRINCÍPIOS DE LITURGIA - CAPÍTULO V - § 2º - A criança será apresentada por seus 
BATISMO DE CRIANÇAS pais ou por um deles, no impedimento do 

outro, com a declaração formal de que 
Art.11 - Os membros da Igreja Presbiteriana do desejam consagrá-la a Deus pelo batismo.
Brasil devem apresentar seus filhos para o 
batismo, não devendo negligenciar essa § 3º - Os menores poderão ser apresentados 
ordenança. para o batismo por seus pais adotivos, tutores, 

ou outras pessoas crentes, responsáveis por 
§ 1º - No ato do batismo os pais assumirão a sua criação.
responsabilidade de dar aos filhos a instrução 
que puderem e zelar pela sua boa formação § 4º - Nenhuma outra pessoa poderá 
espiritual, bem como fazê-los conhecer a acompanhar os pais ou responsáveis no ato 
Bíblia e a doutrina presbiteriana como está do batismo das crianças a título de padrinho 
expressa nos Símbolos de Fé. ou mesmo de simples testemunha.

Resumo das 
Temporadas

 

–

 

UCP-
UPJ-UPA

 

Total das Receitas
(Inscrições, Doações, 
Cantina) R$ 38.697,00

Despesas R$ 32.868,00
Saldo positivo para o 
caixa da Igreja R$ 5.829,00

INFORME FINANCEIRO 

TEMPORADAS DE ACAMPAMENTO 

JULHO 2016

O Conselho decidiu que o saldo positivo das 
temporadas será aplicado em melhorias no 
acampamento. 

CULTO DOUTRINÁRIO 
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN

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. 
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NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR!

"Não deixemos de congregar-nos como é 
costume de alguns; antes, façamos 
admoestações e tanto mais quanto vedes que o 
Dia se aproxima". Hb 10.25

A solene exortação do escritor aos hebreus 
neste verso, refere-se à importância de nos 
congregarmos, pois, juntos, animamos uns aos 
outros e somos estimulados ao amor e às boas 
obras. Por valorizar esta prática, é que nossa 
igreja oferece a todos os seus membros e 
visitantes, oportunidades de crescimento 
espiritual, não somente aos domingos, mas 
também durante toda a semana. Anote em sua 
agenda, e venha congregar-se conosco!

Segunda-feira: 
Reunião de oração às 8h30min e 19h30min.

Terça-feira: 
Às 8h30min e 14h30min, reunião de oração da 
SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina).

Quarta-feira: 
Às 8h reunião de oração.

Quinta-feira: 
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.

Sexta-feira: 
Às 20h, temos a "Sexta Jovem", quando os 
jovens de nossa igreja se encontram para louvar 
a Deus e estudar a Santa Palavra. 

Sábado e domingo: 
Além das programações regulares de Escola 
Dominical e Culto aos domingos, temos também 
múltiplas atividades das sociedades internas de 
nossa Igreja: UCP / UPJ / UPA / UMP / SAF / 
UPH. 

Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, 
senhoras e senhores, todos estão inseridos no 
testemunho e proclamação das verdades 
eternas.  

Agende-se e venha participar conosco! 

CONVITE AO 

REV. ROGÉRIO BUSSINGER

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Belo Horizonte, esteve reunido nesta semana, e 

dentre outras deliberações, decidiu convidar o Rev. 

Rogério William Bussinger para fazer parte de seu 

quadro de pastores no triênio 2017-2019, atuando 

como pastor auxiliar na Sede.

Louvamos a Deus pela preciosa vida do Rev. 

Rogério, e estamos certos de que ele será usado 

por Deus, como instrumento precioso nas mãos do 

Todo Poderoso para abençoar a vida de nossa 

Igreja. 

CEIA DO SENHOR
VENHAM À MESA!

Hoje, segundo domingo do mês, 11/09, por 
ocasião do culto matutino e vespertino, estaremos 
ao derredor da Mesa do Senhor, para 
participarmos deste banquete espiritual. 

Preparemo-nos, pois, para este singular momento! 

Venham à mesa, convida o SENHOR!



O Ministério de casais promoveu na última “Famílias Edificadas Sobre a Rocha”. Ao final 

quarta-feira, dia 07, feriado nacional, um da palestra, houve um momento de interação 

encontro de famílias em nosso acampamento. muito edificante.

Mais de 50 famílias estiveram presentes, 

somando mais de 200 pessoas no evento. Louvamos a Deus pela vida do casal, Pb. 

Erdman e Bethese, responsáveis pelas 

A programação iniciou com um café da manhã programações com casais, pela dedicação e 

comunitário, onde cada família levou sua empenho na condução deste importante 

quitanda para juntarmos sobre a mesa e então ministério na vida de nossa Igreja. 

degustarmos juntos, regado por uma boa 

conversa e comunhão. Em seguida, tivemos o Que possamos a cada dia, edificar nossa casa 

momento devocional, conduzido em sua sobre a Rocha que é Cristo, e então, quando 

primeira parte pelo Pb. Hildemar com seus a tempestade chegar nossa casa 

filhos, seguido da palestra proferida pelo permanecerá firme, porque fora edificada 

nosso pastor Rev. Edson sobre o tema: sobre a rocha, Mt 7.25.

ENCONTRO DE FAMÍLIAS NO ACAMPAMENTO EBENÉZER
ACONTECEU E FOI MARAVILHOSO!

 “Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
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12/09

    José Luiz Campos Rocha

    Maria Lúcia Alvarenga Muinhos 

    Talita Santiago Siqueira 

13/09

    Hildemar Rodrigues Falcão Jr.  

    Ivan Olavo Pinto Ferreira

14/09

    Gleide Nolasco de Almeida

15/09

    Michele Jaquelin Vargas Antezana 

    

16/09

    Ketlem Marla Silva da Rocha

    Luiza Valadão Doehler dos Reis 

    Monia Loesch de Souza 

 

17/09

    Bruno V. de Castro Melo 

    Joana Peixoto Silva

    Melissa Gonçalves de Oliveira Barroso 

SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS 

O Rev. Edson tem pregado uma série de sermões na 
carta de Paulo aos Efésios. Estamos no último 
capítulo, o sexto.

Vimos no último sermão, (6.5-9), o apóstolo Paulo 
apresentar os princípios para o relacionamento entre 
servos e senhores. O dever do servo (6.5-8) é 
obedecer ao seu senhor, como a Cristo. Essa 
obediência não deve ser simplesmente de maneira 
visível, mas de consciência como para o SENHOR, 
afinal, é a Cristo que pertencemos. Com isso, vimos 
que todo trabalho justo e honesto precisa ser 
desenvolvido com esta consciência de que é para o 
SENHOR. Por sua vez, o dever dos senhores (6.9) é 
de igual modo: “E vós, senhores, de igual modo 
procedei para com eles, deixando as ameaças, 
sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está 
nos céus e que para com ele não há acepção de 
pessoas”.

Como o cristianismo torna todos em Cristo, irmãos 
uns dos outros, não deve haver ameaças ou opressão 
por parte dos senhores sobre seus irmãos servos. 
Diante de Deus somos todos iguais. Tudo o que 
fazemos, fazemos para o Senhor e não para homens. 
Não importa se empregado ou empregador, senhor ou 
escravo, todos, estamos debaixo de um só 
SENHORIO, o Senhorio de Jesus Cristo, o verdadeiro 
Kírios – o verdadeiro SENHOR;

O sermão foi concluído nos fazendo lembrar a 
expressão latina cunhada nos dias da Reforma - 
“Coram Deo”; isto é, “perante a face de Deus - diante 
da face de Deus”. É assim que devemos viver, tendo a 
consciência de que estamos diante da face de Deus 
constantemente. 

Neste domingo, estudaremos pela permissão de 
Deus, o desenvolvimento deste capítulo. Oremos e 
participemos!


