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MENSAGEM PASTORAL  

A Ceia do Senhor 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, sendo 
um dos sinais da inclusão do cristão na 
realidade da salvação estabelecida pelo 
Pacto da Graça. Com efeito, Cristo é o 
alimento único de nossa alma. Além de 
apontar para o passado, para a obra 
consumada do Redentor, o comer do pão 
e o beber do cálice também aponta para o 
futuro, para a esperança do glorioso 
retorno de Cristo (1Co 11.26). O Pai 
Celeste nos convida para que, refeitos por 
Sua participação neste momento sublime, 
reunamos vigor até que tenhamos 
chegado à imortalidade celestial, diz o 
reformador João Calvino.

A Ceia também é um sinal de nossa 
participação no Corpo de Cristo que é a 
sua comunidade de fiéis e também um 
memorial, pois Jesus disse: “…fazei isto 
em memória de mim” (Lc 22.19). Na Ceia 
toda a Igreja reflete mais profundamente 
acerca da pessoa e obra do Filho de Deus 
que se encarnou para nos salvar, 
derramando seu sangue precioso no 
Calvário, simbolizado pelo vinho da “nova 
aliança” (Lc 22.20; 1Co 11.25). A aliança 
no sangue de Cristo promove a 
restauração de nossa capacidade 
relacional com a Trindade Santa e 
proporciona comunhão entre o povo de 
Deus, apontando para o estabelecimento 
de um novo vínculo comunitário, 
conclamando-nos à unidade. Na 
ministração da Ceia temos a reunião da 
família de Deus em torno da mesa, 
partindo o pão e compartilhando de união 
e intimidade. As pessoas assim reunidas 
são diferentes umas das outras, 
 

expressam diversidade, mas 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, sendo o examinar-se a si 
mesmo a condição necessária e 
suficiente para desfrutar dessa benção. 
Não devemos negar a participação 
consciente daqueles que, após examinar-
se, desejam fruir os benefícios da 
participação na Ceia do Senhor, pois 
assim somos ordenados a fazê-lo: 
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 
e, assim, coma do pão, e beba do cálice”. 
(1 Co 11.28)

Na Ceia os laços de sangue são 
substituídos pelos laços da fé depositada 
unicamente na obra perfeita do Salvador 
e por isso, sendo um sacramento, é 
instrumento de Deus para diferenciar 
visivelmente os que são dele, os que 
estão em Cristo, daqueles que não lhe 
pertencem. 

Portanto, a Ceia distingue, discrimina, 
excluindo desse banquete aqueles que 
não confessaram a Cristo como único e 
suficiente Redentor. 

Neste domingo, por ocasião dos Cultos 
matutino e vespertino, exercitemos 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. 

Venham à Mesa, convida o SENHOR.

CEIA DO SENHOR
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Rev. Edson Costa Silva
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:  Carlos Galvão, Sérgio Maciel, 
João, Natanias, José Maria, Thiago 
Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Armando Melillo
Quinta-feira: Cláudio Murilo
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado: Paulo Falcão e Paulo 
Cassete

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Bom é render graças ao SENHOR e 
cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo, anunciar de manhã a tua 
misericórdia e, durante as noites, a 
tua fidelidade.”  (Salmo 92, versos 1 
e 2)

Reunião de Oração:
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável:
Rosa Ziller
Relatora: Valéria

INTERCESSÃO MISSIONÁRIA DA 
SAF
No dia 19 de abril comemoramos o 
Dia do Índio. Hoje, muitas tribos leem 
a Bíblia e já foram alcançadas pela 
“Maravilhosa Graça de Jesus”. Este 
fato auspicioso é fruto do incansável 
trabalho de diversos irmãos e irmãs 
Missionários em rincões distantes de 
nosso país, não raro com o risco de 
suas vidas.

Oremos pela Obra Missionária junto 
aos indígenas do Brasil, rogando ao 
Senhor da seara que lhes cubra das 
m a i s  c o p i o s a s  b ê n ç ã o s ,  
fortalecendo-os nesse ministério tão 
importante e colaboremos com 
aqueles irmãos, endereçando-lhes 
mensagens de encorajamento e 
contribuindo com liberalidade para a 
e x p a n s ã o  d e s s e  t r a b a l h o .  
Lembremo-nos do que nos diz a 
S a n t a  e  B e n d i t a  P a l a v r a :  
“e entoavam novo cântico, dizendo: 
Digno és de tomar o livro e de abrir-
lhe os selos, porque foste morto e 

com o teu sangue compraste para 
Deus os que procedem de toda tribo, 
língua, povo e nação”. (Ap. 5.9) 

UMP - CAMPANHA 
DO AGASALHO 2019

“Assim brilhe também a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam 
as vossas boas obras e glorifiquem a 
vosso Pai que está nos céus.”  
(Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus, cap. 5, verso 16).

Um novo inverno se aproxima e para 
ajudar aqueles que mais necessitam 
a UMP promove a Campanha do 
Agasalho 2019. 
O objetivo é começar desde já a 
arrecadação das doações, para que, 
quando o frio chegar, tudo já esteja 
preparado para ser doado. 
Neste ano, além de agasalhos e 
roupas de frio, a UMP também 
receberá roupas normais e sapatos. 
As doações devem ser feitas na 
Igreja e entregues aos Diáconos (aos 
domingos) ou na secretaria (durante 
a semana), com a identificação 
“Doação para UMP” ou “Campanha 
do Agasalho 2019”. Contamos com a 
participação dos irmãos. 



4

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201
 PUC
Coração Eucarístico

Equipe 2
Ivone Duarte de Oliveira Neto
Rua Bernardo Guimarães, 630/604
Tel. 3222.3839

Dia 18 – Quinta Feira
Irizena C. Souza
Rua  Apodi, 472f – Eldoradinho
Contagem
Tel. 3393-3212

Próximo domingo:
Equipe 1 juntamente com a 
Equipe 2
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436-5405

VEM AÍ O 45º ENCONTRO DA 
FAMÍLIA NO ACAMPAMENTO 

EBENÉZER!

45 anos de bênçãos,1974 – 2019

Oh! Como é bom e agradável  
viverem unidos os irmãos 
(Salmo 133, verso 1)
• 1º de maio é o nosso dia!
• Louvor e Adoração
• Toda a família da fé reunida!
• Recreação, Esporte e comunhão!                                                                                                                                                                                                          
• Salgados, doces e frutas para 
você....
• Churrasco irresistível...

Agende esta data!

Ônibus para o encontro 1º de maio
Nossa Igreja disponibiliza ônibus 
para aqueles que necessitam desse 
transporte até o Acampamento, 
sendo necessário que os irmãos 
informem nome completo e RG e 
assinem a lista que se encontra com 
os Diáconos à porta da Igreja. Não 
deixe para a última hora. Inscreva-se 
ainda hoje e garanta o seu lugar.  

CULTO DAS 7 PALAVRAS DA 
CRUZ – PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 

19/04

Na chamada “Sexta-feira Santa ou 
da Paixão”, faremos um Culto de 
louvor a Deus pelo sacrifício 
expiatório de Jesus Cristo na cruz do 
Calvário, remindo, em definitivo, os 
nossos pecados. 

Haverá exposição bíblica das 7 
palavras que Cristo proferiu na Cruz, 
antes de se entregar por nós.

Venha participar conosco.  

CULTO DA RESSURREIÇÃO, 
DOMINGO 21/4, 6H

Como de costume em nossa Igreja, 
na manhã do próximo domingo, dia 
21/04, teremos uma programação 
especial: 
6h - Culto da Ressurreição e 
Ministração da Santa Ceia
7h30min - Confraternização da 
Igreja com o Café Comunitário
9h – Escola Dominical
19h – Culto Vespertino
Não teremos Culto às 10h20min



SUGESTÃO DE NOMES PARA ELEIÇÃO DE OFICIAIS

Conforme Edital publicado no Boletim do dia 31/03, no mês de maio teremos 
Eleição de Oficiais (Presbíteros e Diáconos) em nossa Igreja. O período de 
indicação de nomes encerra-se hoje, 14/04/2019.
Os membros da Igreja, em plena comunhão, têm o direito de sugerir nomes de 
irmãos, remetendo-os ao Conselho, em formulário padrão fornecido pela 
Secretaria da Igreja, devidamente assinado, observando o que preceitua o 
ensino bíblico sobre o Oficial da Igreja de Jesus Cristo. 
Na indicação de candidatos devem ser observadas as seguintes orientações, 
quanto ao irmão indicado:
a) Ser membro da Igreja há mais de um ano, salvo quando se tratar de Oficiais 
vindos de outra Igreja Presbiteriana, a juízo do Conselho (Art. 13, § 2º da 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil);
b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, § 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana 
do Brasil);
c) Aceitar integralmente as doutrinas, a disciplina e o governo da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios 
de Liturgia e Confissão de Fé Catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil);
d) Participar integralmente da vida da Igreja.
Os irmãos Oficiais com mandato em curso, e que se candidatarem para esta 
Eleição, não precisam ser indicados pela Igreja. Os formulários poderão ser 
depositados no gazofilácio da Igreja. 
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SEXTA JOVEM 

Toda sexta-feira, às 20h, os jovens e 
adolescentes de nossa igreja adoram 
a Deus e meditam na Palavra dele. 
Se você ainda não participa, não 
perca esta oportunidade. Esperamos 
por você, no Salão João Calvino.  

FILHOS DO PACTO

Louvamos a Deus pelo Curso Filhos 
do Pacto, que visa o preparo de 
nossos filhos, acima de 10 anos, para 
a Pública Profissão de Fé,  passo de 
suma importância na caminhada 
cristã. Incentivamos os pais a 
prepararem seus filhos para este 
solene e importante momento. Que o 
SENHOR continue abençoando 
nossos filhos no crescimento 
espiritual e que nós, pais, roguemos 
a Deus as condições necessárias 
para assumirmos o papel bíblico que 
nos compete no lar. Neste domingo 
receberemos, com alegria, Maria 
Antônia Cioglia Carvalho de Oliveira 
para a Pública Profissão de Fé, após 
a conclusão do Curso. 

CORAL DA IGREJA

Venha cantar conosco. O Coral da 
Igreja convida você, que gosta de 
cantar, é comprometido com a Igreja 
e acima de tudo, gosta de louvar a 
Deus, para se juntar a nós neste 
gratificante ministério.
Estamos lhe esperando em nossos 
ensaios às terças-feiras,19h50min. 
Você será muito bem-vindo.



CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR

"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos 
que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem 
das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham". Ap 14.13

Na tarde da sexta-feira, 05/04, aprouve ao SENHOR chamar à sua presença, 
para o descanso eterno, nosso querido irmão José Antônio Lizardo, aos 88 
anos de idade. Natural de Iúna-ES, tendo origem religiosa na Igreja Assembleia 
de Deus, o Sr. José foi zelador de nossa Primeira Igreja durante muitos anos e 
aqui conheceu a Sra. Josefa com quem se casou. Moravam num apartamento 
onde hoje funciona a Administração da Igreja, sendo que ali também moravam 
alguns Seminaristas a quem ele acabava assistindo. 
Manifestou em vida o desejo de, quando chamado pelo Senhor, ser sepultado 
em Cachoeiro de Itapemirim, motivo pelo qual seu corpo foi sepultado na 
referida cidade do ES.
O Sr. José deixa um legado precioso de um servo do SENHOR humilde, 
dedicado à Causa de Cristo e que demonstrava muito amor pela Igreja. 
Sempre pontual, era um dos primeiros a chegar no domingo pela manhã. Irmão 
muito querido por nós, relacionava-se muito bem com todos e é com alegria 
que lembramos dele levando biscoitos para as crianças nas salas de Escola 
Dominical e o Diário de Classe no Salão João Calvino. 

O Culto Fúnebre e o sepultamento aconteceram na cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, no domingo passado, 07/04. O Rev. Rogério Bussinger 
representou nossa Igreja, levando uma palavra de consolo à família de nosso 
irmão.

Deus foi louvado na vida do Sr. Jose Lizardo. Nossas orações em favor de sua 
esposa, nossa querida irmã Josefa, filhos, netos, enfim, em favor de toda a sua 
querida família. Como Primeira Igreja nosso sentimento é o mesmo do servo 
Jó: “O SENHOR o deu, o SENHOR o tomou bendito seja o nome do SENHOR”. 
Jó 1.21  

NOTA DE GRATIDÃO  

Queridos irmãos e amigos da Igreja.
Agradeço de coração pelo carinho, atenção e os cuidados que tiveram comigo 
no dia da queda que tive na escada da Igreja. Se fosse citar nomes, poderia me 
esquecer de alguém, porque foram tantas pessoas, anjos que me ajudaram ali, 
minorando as dores, com atos e palavras de conforto. Fiquei emocionada com 
o carinho de vocês! Não há palavras para agradecer. De tudo isto ficou em 
minha mente as palavras sagradas:"Em tudo dai graças porque esta é a 
vontade de Deus, em Cristo Jesus". "Todas as coisas cooperam para o bem 
daqueles que amam a Deus". Portanto graças a Deus pelo ocorrido, e que Ele 
os abençoe ricamente! Noeme e Rômulo Leitão

6



7

ANIVERSARIANTES 

    14/04
    Daniel Alberto Braz Bastos 

    Humberto Rodrigues Falcão 
    Lavínia Castello de Carvalho 

    Nayara Barbosa Soares Souto 
    Stephanny Arouca Nasser 
    Tiago Ribeiro Costa Perilo 

    15/04
    Eva Souza Silva

    Lucas Ramos Maciel 

    16/04
    Léa Fadini Magalhães

    17/04
    Ana Clara Silva de Castro

    Lucilia Abreu Cabral e Silva 
    Wesley Siqueira de Castro 

    18/04
    Arthur Fróes Pitta Maciel 

    Edmée Franco Vieira Ferreira 
    Simone de Andrade Piuzana 

    Tereza Ramos de Oliveira

    19/04
    Dafne Júlia Oliveira Barreto 
    IvnaTarsis Junqueira Reis 

    20/04
    Kleber de Lima Câmara 
    Roberto Maciel Duarte 

    Sonia Ayres Motta Moreira 
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VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 
Bairro Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto 
às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 
19h30min

Congregação Redenção 
Parceria Nossa Missão e IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180
Bairro Providência - Belo Horizonte
Domingo: Culto às 17h

Plantação de Igreja – Cidade de Pará 
de Minas- MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais - JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57
Bairro São Pedro - Pará de Minas
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto 
às 19h30min
Quarta-fera: Estudo Bíblico às 19h30min

Plantação de Igreja – Cidade de Bom 
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais - 
JMN
Rua Palmital, 270 - Centro
Bom Despacho - MG

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor 
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis - 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio – Missionário
Sem. David Freitas – 2º ano no 
Seminário / Crianças, Juvenis e 
Adolescentes da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no 
Seminário / Congregação Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 
9h - Escola Dominical  
10h20min - Culto Matutino 
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do 
mês 

Segunda-feira: 19h30min Reunião de 
oração

Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)

Quarta-feira: 8h Reunião de oração no 
salão João Calvino

Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23


