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MENSAGEM PASTORAL  

23 Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, tomou 
o pão;
24 e, tendo dado graças, o partiu e disse: 
Isto é o meu corpo, que é dado por vós; 
fazei isto em memória de mim.
25 Por semelhante modo, depois de 
haver ceado, tomou também o cálice, 
dizendo: Este cálice é a nova aliança no 
meu sangue; fazei isto, todas as vezes 
que o beberdes, em memória de mim.
26 Porque, todas as vezes que comerdes 
este pão e beberdes o cálice, anunciais a 
morte do Senhor, até que ele venha.
27 Por isso, aquele que comer o pão ou 
beber o cálice do Senhor, indignamente, 
será réu do corpo e do sangue do 
Senhor.
28 Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do 
cálice;
29 pois quem come e bebe sem discernir 
o corpo, come e bebe juízo para si.
30 Eis a razão por que há entre vós 
muitos fracos e doentes e não poucos 
que dormem.
31 Porque, se nos julgássemos a nós 
mesmos, não seríamos julgados.
32 Mas, quando julgados, somos 
disciplinados pelo Senhor, para não 
sermos condenados com o mundo.
33 Assim, pois, irmãos meus, quando 
vos reunis para comer, esperai uns 
pelos outros.
34 Se alguém tem fome, coma em casa, a 
fim de não vos reunirdes para juízo. 
Quanto às demais coisas, eu as 
ordenarei quando for ter convosco. 

CEIA DO SENHOR
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(1Co 11.23-34). A Ceia do Senhor, 
c h a m a d a  d e  S a c r a m e n t o  d a  
Permanência, é um ato de culto que tem 
a forma de uma refeição cerimonial, na 
qual os cristãos participam do pão e do 
vinho, para rememorar a morte de Cristo 
e celebrar a Nova Aliança que eles 
desfrutam com Deus, por meio de Cristo 
e anunciar a volta gloriosa dele para 
buscar a sua Igreja.

Diz a nossa Confissão de Fé quanto ao 
Sacramento da Ceia do SENHOR: “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, 
XXIX.1).

Entendemos que a Ceia do Senhor não é 
apenas uma ordenança, mas sim um 
Santo Sacramento, um dos dois 
sacramentos deixados pelo Senhor 
Jesus, juntamente com o Batismo. A 
Ceia é um meio de Graça, um sinal visível 
de uma graça invisível, dizia Agostinho. 
Nela, os elementos pão e vinho não 
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sofrem nenhuma alteração mística, o 
pão continua sendo pão, e o vinho 
continua sendo vinho. Não obstante, o 
crente, mediante a ação do Espírito 
Santo, é verdadeiramente nutrido 
espiritualmente em sua participação.

Dizemos que a Ceia é um banquete 
espiritual, onde Cristo atesta ser o pão 
que dá vida (Jo 6.51), pelo qual nossas 
almas são alimentadas para a verdadeira 
e bem-aventurada imortalidade. Com 
efeito, Cristo é o único alimento de nossa 
alma e por isso, a Ele nos convida o Pai 
Celeste, para que, refeitos por Sua 
p a r t i c i p a ç ã o ,  t e n h a m o s  v i g o r  
incessante, até que cheguemos à 
imortalidade celestial, diz João Calvino. 
A Ceia é um dos sinais da inclusão do 
cristão na realidade da salvação 
estabelecida pelo Pacto da Graça e comer 
o pão e beber o cálice têm um caráter de 
anúncio da morte do Senhor, até que ele 
venha (1Co 11.26).

Além disso, a Ceia é um memorial, pois o 
Senhor Jesus nos disse “fazei isto em 
memória de mim” (1Co 11.24, 25), 
quando a instituiu. Na Ceia toda a Igreja 
reflete mais profundamente acerca da 
pessoa e obra do Filho de Deus que se 
encarnou para nos salvar, sendo um 
sinal de nossa participação no Corpo de 
Cristo que é a sua comunidade de fiéis. 

Na Ceia o vinho é símbolo da nova 
aliança no sangue de Jesus (Lc 22.20; 
1Co 11.25) e esta aliança promove a 
restauração dos relacionamentos, 
estabelecendo um novo vínculo 
comunitário, para que tenhamos 
comunhão com os irmãos, pois a Ceia 
nos conclama a unidade. Na ministração 

da Ceia temos a reunião da família da fé 
em torno da mesa do SENHOR, partindo 
o pão e compartilhando de união e 
intimidade. Mas as pessoas assim 
reunidas são diferentes umas das outras, 
expressam diversidade, porém estão 
ligadas na unidade produzida pelo 
Espírito, mediante o sangue da aliança, 
derramado em favor delas. São 
indivíduos que entenderam o alto preço 
que custou a sua redenção e união em um 
só corpo.

Mas a Ceia também é um meio que Deus 
usa para nos alimentar espiritualmente 
promovendo o nosso crescimento 
espiritual, sendo necessário que o crente 
“examine-se e participe” (1Co 11.28). 
Devemos atentar para o fato de que o 
autoexame é seguido de um imperativo, 
qual seja, a participação, pois somente 
assim seremos alimentados para 
crescermos espiritualmente. O crente 
que se nega a participar da Ceia está 
dizendo sim ao pecado e não a Cristo!

Por fim, mas não menos importante, na 
Ceia os laços de sangue foram 
substituídos pelos laços da fé.  
Exercitemos, pois, a fé no Cristo que nos 
salvou e nos convida por sua palavra a 
celebrarmos a nova vida que Ele nos 
concedeu por meio de seu sacrifício 
vicário.

Neste domingo, segundo domingo do 
mês, por ocasião dos Cultos das 8h, 11h, 
17h e 19h, estaremos ao derredor da 
Mesa do Senhor para este banquete 
espiritual. Venham à Mesa convida o 
SENHOR.

Rev. Edson Costa Silva. 
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 13 de JULHO, terça-feira 
(Cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo)

Motivos de oração para JULHO, Mês dos Pastores jubilados e viúvas dos Pastores.

Agradecer: 
• Pela salvação em Jesus, pela vida,  pelas bênçãos espirituais e materiais 
recebidas;
• Pela vida de dedicação dos Pastores jubilados no cuidado do rebanho, no zelo com 
a sã doutrina, no trabalho missionário;
• Pela vida das viúvas dos nossos Pastores, fiéis companheiras no labor a serviço do 
Mestre;
• Pelos lares de nossa Igreja.

Interceder:
•Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja e seus Pastores e Oficiais;
•Pelos Missionários e Evangelistas;
•Pelas autoridades governamentais, suplicando que Deus lhes abençoe com 
sabedoria e discernimento para que cumpram seus mandatos com retidão e sejam 
alcançados pelo temor do Senhor;
•Pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, etc, biológicos e espirituais (Projeto ANA) e 
por aqueles que se distanciaram da fé;
•Pelos nossos irmãos enfermos, quer pela COVID-19 quer por outros 
adoecimentos, suplicando por recuperação e pleno restabelecimento;
•Pelos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, 
motoristas, assistentes, seguranças, zeladores, manutenção e gestores 
hospitalares);
•Pelas famílias que estão atravessando o luto;
•Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.

REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: REFLEXOS DO CRIADOR
“E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória 
do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, 
como pelo Senhor, o Espírito.” (2 Co 3.18)

Que foi feito da “imagem e semelhança de Deus” que nos foi dada na criação? 
Qualquer objeto ou pessoa pode ter a imagem reproduzida de alguma maneira 
(escultura, desenho, pintura, fotografia, filme). Mas a imagem mais próxima do 
original que conheço, sem dúvida, é o reflexo num espelho. No caso da criação do 
homem, e considerando o Autor da obra, essa imagem foi feita com perfeição. 
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Então, Deus se refletiu na sua criatura, o HOMEM e a criatura passou a ser o 
reflexo do Criador. Consideremos o espelho, objeto que conhecemos para refletir 
imagens. Quais as condições para que ele reflita fielmente uma imagem?

• Deverá ser sem defeitos, ondulações ou granulações. Cristal límpido com fundo 
igualmente homogêneo de material prateado;
• Sua superfície deve ser mantida limpa;
• Estar em lugar bem iluminado;
• Sua face deve estar voltada em direção ao objeto a ser refletido;
• Não ter entre ele qualquer outro objeto que obstrua o reflexo desejado.

Estando ausente qualquer uma dessas condições, o reflexo poderá ser distorcido, 
quase ou totalmente invisível, não podendo captar a imagem, ou ser sobreposto 
por outra imagem que não a desejada.

Então, sendo o homem feito à imagem e semelhança de Deus, o que lhe aconteceu?
Sim, ele era o reflexo perfeito de Deus, mas permitiu que outro se interpusesse 
entre ele e o Criador, e ao permitir isso, teve sua imagem parcialmente obstruída e 
ocupada por um estranho; na realidade, um inimigo ardiloso (2Co 4.4).

Hoje, a situação do HOMEM é que ele até busca voltar-se para Deus, mas com sua 
vida suja e opaca, impede que a imagem do Senhor seja refletida em sua vida de 
forma perfeita. Vida tortuosa e distorcida impede que essa imagem seja mais 
próxima do modelo e longe da luz de Cristo, da clareza de suas palavras e da 
correção da sua disciplina, essa imagem é cada vez mais amainada. Ter, 
prioritariamente, qualquer outra coisa, como carreira, dinheiro, projeção social, 
prazeres, ofuscando a figura do Senhor da Criação ou voltar totalmente suas costas 
a ele, vivendo como se Deus não existisse, impede o reflexo perfeito da imagem de 
Deus em nós.

O homem nessa situação não tem qualquer possibilidade de, por si mesmo, 
recuperar a perfeição da imagem perdida. Somente o próprio Criador poderia 
restaurá-la e assim aconteceu. Com a queda, o homem se corrompeu mais e mais, 
tanto que Deus decidiu exterminar toda aquela geração e recomeçar de Noé e seus 
descendentes. O caminho de volta foi longo e exaustivo e todo encontro de Deus 
com homens escolhidos teve como fim adverti-los a respeito da situação e mostrar-
lhes suas promessas de redenção. A Lei que foi outorgada aos homens não podia 
trazê-los de volta à santidade perdida, mas os fazia conscientes da situação 
pecaminosa e corrompida, incapazes de se reabilitar por si mesmos e já 
vislumbrava o processo divino para esse fim (Hb 10.1 e Is 6.5-8a).
 
Em substituição ao primeiro Adão, veio Jesus, o filho de Deus, como o segundo 
Adão, incorruptível, trazendo a solução para o problema crucial. Ele, Jesus, é a 
água que purifica, com seu sangue remove toda a iniquidade. Ele é a luz que 
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ilumina e aclara, espantando as trevas do pecado (2Co 3.18). Qual espelho limpo 
por Cristo, iluminado por ele, restaurado pela sua justiça, o homem deve 
permanecer voltado para ele, sem qualquer coisa ou pessoa se interpondo entre 
ambos, refletindo, em Cristo, a sua imagem. Que o homem não se volte nem para a 
direita nem para a esquerda, muito menos dê-lhe as costas, pois para refletir a 
imagem de Cristo é necessário estar sempre em sua presença, conhecendo-o cada 
dia melhor por intermédio de sua Palavra, imitando-o. Louvado seja Deus que, 
nessa tarefa, nos dá a preciosa assistência do Espírito Santo. Que o Senhor nos 
ajude sempre nessa tarefa restauradora que ele efetua em nós e nos permita refletir 
sua imagem. 

(Adaptado de Prescilla Tortoreto, IP Ebenézer de São Paulo, “SAF em Revista”, 3º 
Trimestre/2008, pág. 18-19)
Com gratidão,
Rosane Arumaa
Presidente

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo, 11/07: Paulo Falcão, Cláudio Murilo, Armando Melillo, Alysson Bomfá, 
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul Nogueira
Reunião de Oração, segunda-feira, 12/07: César  
Estudo Bíblico, quinta-feira, 15/07: Emerson Ávila
Sexta Jovem, 16/07: Marcos Egg
Sábado, 17/07: Jessé Oliveira e Luiz Neto

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO

Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a 
seguir os horários das Reuniões de Oração.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL – 19h30
Das 19h30 às 20h30, no templo. 
Para a reunião virtual, 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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO DOS OFICIAIS 
Às 7h dos sábados, os Pastores, Presbíteros e Diáconos participam de Reunião de 
Oração, através da Plataforma Virtual Zoom, para interceder pelos enfermos e 
enlutados, pela Igreja, pelo país e suas autoridades, pelo avanço do reino de Deus e pela 
erradicação da pandemia, entre diversos motivos. “Orai sem cessar”.
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QUINTA-FEIRA, ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO: NOVA SÉRIE 

Deus criou tudo perfeitamente. Nós, humanos, e tudo mais, éramos originalmente 
perfeitos como criaturas, total e graciosamente dependentes do Criador. Com a queda, 
fruto da tentação humana pela autonomia, a rebelião e as crises decorrentes da 
disfuncionalidade do pecado afetaram toda a criação, distorcendo nossa vocação e 
gerando miséria. Porém Deus, imediatamente após a queda, já iniciou a operar o 
glorioso Pacto da Redenção, que toca e redime tudo, pelo poder divino da renovação. 

Nos próximos estudos bíblicos das noites de quinta-feira, mercê divina, o Rev.  
Raimundo Montenegro conduzirá uma nova série de estudos bíblicos, intitulada 
“Cristianismo Reformacional”, quando veremos como a fé cristã bíblica nos capacita a 
sermos participantes da gloriosa obra de redenção que Deus está executando na 
História. Veremos como a fé bíblica Reformada nos habilita a ver, interpretar e atuar 
neste mundo caído como agentes divinos de renovação e não apenas experimentá-la 
em nossa vida.

Sendo assim, queremos convidar você a participar conosco destas reflexões teológicas 
encarando várias faces da realidade contemporânea afetadas pelo pecado e vendo 
como podemos cumprir uma gloriosa e abrangente missão. Participe dos estudos 
comparecendo ao templo ou pelo canal da Igreja no youtube, às 19h30 das quintas-
feiras. Aguardamos você e seus convidados. Ore, divulgue, participe.

SEXTA JOVEM

Todas as sextas-feiras, às 20h, nossa juventude se reúne para louvar a Deus e estudar a 
Bendita Palavra. Por isso, jovens, não fiquem de fora, participem e convidem seus 
amigos! Lembramos que para a participação presencial é necessário fazer a inscrição 
pelo link enviado nos grupos de whatsapp da UPA e da UMP.

Informamos também que faremos a transmissão da live pelo Instagram da UMP 
(ump.primeiraipbh) que ficará gravada no IGTV.

Qualquer dúvida, entre em contato com o Rev. Élcio ou com as Diretorias da UPA e 
UMP.

LISTA DE PRESENÇA PARA OS CULTOS

Às quintas-feiras, no horário das 8h30, disponibilizamos os links para inscrição nos 
Cultos dominicais. Embora aguardemos o momento de congregar sem restrições, não 
hesitamos em reafirmar que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 
nas tribulações”. (Sl 46.1)
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GOTAS DE DOUTRINA
DA LIBERDADE CRISTÃ E DA LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XX

I. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em 
serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da 
maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de 
Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da 
vitória da sepultura e da condenação eterna: como também em terem livre 
acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, 
mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns 
também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos 
cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a 
que estava sujeita a Igreja Judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono 
da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus, do que os 
crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam.

II. Só Deus é senhor da consciência, e ele deixou livre das doutrinas e 
mandamentos humanos que em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra 
ou que, em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim crer tais doutrinas 
ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira 
liberdade de consciência; e requerer para elas fé implícita e obediência cega e 
absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. 

III. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado 
ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da 
liberdade cristã; o fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos 
inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele 
todos os dias da nossa vida.

IV. Visto que os poderes que Deus ordenou, e a liberdade que Cristo comprou, 
não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos 
apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que, 
sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou 
religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas 
contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do Cristianismo 
concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento; se publicarem opiniões, ou 
mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade ou que, por sua própria 
natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz 
externa da Igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem, de justiça ser 
processados e visitados com as censuras eclesiásticas.
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SERMÕES EM HABACUQUE: DO CLAMOR AO LOUVOR 

O que nos fortalece nos momentos de aflições? 
Em quem nos refugiamos? 
A quem nos apegamos?
Qual a importância do conhecimento de Deus ao enfrentar as intempéries da 
vida? 
Qual a importância que damos a oração, a vigília e a espera em Deus em meio as 
perplexidades?
Sabemos esperar o tempo de Deus? 

Estas são algumas perguntas que nos levam a cavar fundo no livro do profeta 
Habacuque (1.12 a 2.1), cuja exposição está sendo feita pelo Rev. Edson. 
Participe conosco desses momentos de crescimento espiritual na Palavra. 

ESCOLA DOMINICAL (ED)

Na segunda-feira passada o Conselho de nossa Igreja esteve reunido e dentre 
outros importantes temas, aprovou o retorno parcial às aulas presenciais da 
ED. A Superintendência, juntamente com a equipe de Professores, está 
analisando a forma mais adequada para esse retorno.

De imediato, informamos que o horário de início das aulas presenciais será às 
9h30 e não mais às 9h como de costume. Com isso daremos condições àqueles 
que participam do Culto das 8h assistirem as aulas da ED, bem como àqueles 
que vierem para a ED participarem do Culto das 11h, permitindo um maior 
número de irmãos presentes em ambas as atividades. 

Mas, caso os Professores entendam possível, respeitadas as necessidades e 
conveniência dos alunos, já podem iniciar as aulas às 9h30, mesmo no modo 
virtual, como forma de adaptação ao horário a ser implantado futuramente. 

Estaremos atentos aos protocolos sanitários e para tanto recorreremos aos 
préstimos da Junta Diaconal e dos médicos da Igreja. Ambos têm sido de valor 
inestimável durante esses temos de pandemia.

Somos gratos a Deus por essa oportunidade de retornar às aulas presenciais e 
rogamos a Ele que nos capacite para fazê-lo com sabedoria. Avisaremos a data 
do retorno quando as tratativas estiverem concluídas. Até lá, continuemos com 
nossas aulas virtuais aguardando o retorno à normalidade das aulas da ED, em 
oração. 
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JUNTA DIACONAL 

"compartilhai as necessidades dos santos" (Rm 12.13a)

CAMPANHAS DE DOAÇÃO
No dia 12 de junho a Junta Diaconal esteve na Cidade Refúgio entregando as 
doações feitas pelos membros da Igreja. Foram entregues 200kg de 
alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas e sapatos. Os diáconos 
tiveram a preciosa oportunidade de compartilhar a Palavra do SENHOR aos 
presentes e a Coordenação do Projeto e os assistidos demonstraram grande 
gratidão, pedindo para expressar à PIPBH a bênção da visita.

Para quem não conhece o Projeto, a Cidade Refúgio é uma escola de 
empreendedorismo social para pessoas em situação de rua com ou sem vício 
em álcool e/ou outras drogas. No local testemunhamos da seriedade do 
Projeto e o importante trabalho de capacitação dos assistidos como, por 
exemplo, uma escola-padaria. Mais detalhes em www.cidaderefugio.com.br.

Uma parte das roupas doadas foi destinada ao Projeto Redenção, coordenado 
pelo Rev. Abelardo e a Dos Anjos, e que conta com o acompanhamento do Pb. 
Flávio Gibram.

CESTAS BÁSICAS PARA O CENTRO DE
NEFROLOGIA DO HOSPITAL EVANGÉLICO

Desde o mês de maio a Junta Diaconal tem contribuído com dez cestas básicas 
para o Centro de Nefrologia do Hospital Evangélico (HE), destinadas à 
pessoas de baixa renda e que estão em tratamento no HE. O pedido foi feito 
pelo Rev. Alberto Sperber, que atua como Capelão naquele hospital. Os 
irmãos que quiserem contribuir podem doar cestas básicas diretamente ao 
Hospital ou através da Junta Diaconal (JD). Mais informações podem ser 
obtidas junto à Presidência da JD com o Diac. Rodrigo Pitta, 
(31) 98448-8332.

OUTRAS ATIVIDADES
Continuamos com a assistência de cestas básicas padrão e personalizadas, 
entrega de medicamentos, acompanhamento e apoio ao trabalho de 
atendimento psiquiátrico desenvolvido pela Dra. Carol Mizerani e 
planejamento financeiro, entre outros. Pedimos as orações dos irmãos para 
que nos sustente e nos dê sabedoria nessa obra. Nesse trabalho a Igreja tem 
contado com o apoio do Dr. Simonton.

http://www.cidaderefugio.com.br/
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR!

"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos 
seus santos". Sl 116.15

Foi chamada à presença do SENHOR no dia 
02/07, por volta das 13h, nossa querida irmã 
Edir Vétter, aos 93 anos. Serva amável e gentil, 
mulher de fé, temente ao SENHOR, deixa-nos 
um legado precioso de amor à Igreja e ao 
Reino de Deus. À porta da Igreja, sempre 
dedicava um tratamento muito gentil aos 
Pastores, cheio de consideração e amor 
fraterno. Faleceu em casa, com a Palavra 

aberta no Salmo 46, Salmo que lemos para ela na última visita em sua casa. Sua filha 
Cristina nos testemunhou que ela partiu em paz.  Descansa de suas lutas terreais no 
Seio de Abraão. Louvamos a Deus por tão preciosa vida. O sepultamento de seu corpo 
aconteceu no sábado 03/07, em cerimônia restrita à família.

Faleceu na manhã de 03/07, de infarto fulminante, o padrasto de nossa irmã Patrícia 
Alvarenga, Sr. Mauri, aos 71 anos. O sepultamento de seu corpo aconteceu no mesmo 
dia, em cerimônia restrita à família no Cemitério Bosque da Esperança. 

Às famílias enlutadas expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao 
Senhor, doador e mantenedor da vida, que console seus corações com o bálsamo do 
Espírito Santo. 

CURSO DE NOIVOS – JULHO 2021 

“Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; 
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea”. (Gn 2.18)

Este curso tem como objetivo conscientizar os noivos no preparo 
para o casamento, tendo em vista uma reflexão, diálogo e orientação 
para temas ligados à vida conjugal, com base na Santa e Bendita 
Palavra de Deus. Além de ser um pré-requisito para o casamento em 
nossa Primeira Igreja. 

Data: 16 e 17/07
Plataforma Virtual Zoom 
Horário: Sexta-feira, 16 – 19h30 às 21h30
Sábado, 17 – 9h às 12h

Os casais interessados devem procurar o Rev. Edson ou sua esposa Clayde e agendar a 
participação. 
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11/07
    Marco Túlio Caldeira Figueiredo

    Patrícia Paes Rocha Lopes 
    Rafael Dias de Araújo Goulart Leal 

    Ricardo Domiciano Ferreira 

12/07
    Gláucia Magda Alves Santos de Paula 

    Theomar Dutra Fonseca 

13/07
    Diva de Souza e Silva Rodrigues 

14/07
    Elani Ferreira de Assis Figueiredo 

    Vanda Lucia Goulart Inóue 

15/07
    Isabella Teixeira Gerlach
    Mara Vanessa de Souza
    Moema Coelho Lopes

    Simone Vilela Paes 
    Sirlene Ides Soares de Resende 

16/07
    Cairo Costa Duarte 

    Emerson Rodrigues de Ávila 
    Maria Antonia Cioglia Carvalho de Oliveira 

    17/07
    Rev. Rogério W. Bussinger  

    Juliana Alves dos Santos Oliveira 
    Lucas Mol Holmquist

    Raul Castello Perillo de Carvalho 
    Yeda Ribeiro 

ANIVERSARIANTES 


