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MENSAGEM PASTORAL 

“[...] Se alguém quer vir após mim, a si mesmo 
se negue, tome a sua cruz, e siga-me”, Mc 8.34

A necessidade de abnegação apresentada por 
Jesus neste versículo, surge exatamente 
quando ele nos vs 31-33 do mesmo capítulo, 
prediz a sua morte e ressurreição. Após Pedro 
afirmar no v. 29 “tu és o Cristo”, Jesus passa a 
mostrar o que significava ser “o Cristo”. Ser o 
Cristo significava morrer numa cruz, sofrer, ser 
maltratado e rejeitado. Quando Pedro que era 
líder entre os 12 apóstolos ouviu tais 
afirmações, ele as reprovou, não aceitando tal 
sofrimento para o Messias. Jesus então fitando 
os olhos em Pedro (v.33) disse-lhe “arreda 
satanás”. Jesus com o seu atributo da 
onisciência sabia muito bem que satanás 
estava tentando desvia-lo da Cruz. Mas foi para 
morrer na Cruz que ele veio ao mundo. Diante 
desse contexto Jesus chama a multidão e os 
discípulos e passa a exortá-los sobre sua 
missão e sobre as características do 
verdadeiro discípulo de Cristo bem como do 
custo do discipulado.

A absoluta necessidade de autonegação é que 
nos leva a estarmos dispostos a sofrer e até a 
morrer se necessário for, para seguir o mestre. 
Isso requer de nós atitudes que precisamos 
assumir, para sermos distinguidos como 
verdadeiros discípulos de Jesus.

Primeira atitude - Negar a si mesmo!
O que significa “negar a si mesmo” totalmente? 
Primeiro, isto significa a completa repudiação 
de sua própria bondade. Significa cessar de 
descansar sobre quaisquer obras nossas, para 
nos recomendar a Deus. Significa uma 
aceitação sem reservas do veredicto de Deus 
que “todas as nossas justiças [nossas 
melhores performances], são como trapo da 
imundícia” (Is 64.6). Foi neste ponto que Israel 
falhou: “Porquanto, não conhecendo a justiça 
de Deus e procurando estabelecer a sua 
própria justiça, não se sujeitaram à justiça de 
Deus” (Rm 10.3)

Negar a si mesmo significa “cassar o direito de 
existir do nosso eu melindroso, autoritário, 
teimoso, egocêntrico que tende a levantar-se 
em nós”. O apóstolo Paulo escrevendo aos 
gálatas no capítulo 2.19-20, argumenta de 
maneira clara mostrando a necessidade de não 

vivermos para nós mesmos. “morri, fui 
crucificado com Cristo. Vivo porque Cristo vive 
em mim”. Não se trata apenas de viver com 
Cristo, mas que Cristo faz morada em nós. 
Quando recebemos a Cristo como Salvador 
não podemos deixar de recebe-lo como 
Senhor, isso significa colocá-lo no centro de 
nossas vidas. O que importa não é mais a 
minha vontade, mas sim, a vontade de Cristo.

Segunda atitude - Tomar a sua Cruz!
“E tome a sua cruz”. Isto se refere não à cruz 
como um objeto de fé, mas como uma 
experiência na alma. Os benefícios legais do 
Calvário são recebidos através do crer, quando 
a culpa do pecado é cancelada, mas as virtudes 
experimentais da Cruz de Cristo são somente 
desfrutadas à medida que somos, de um modo 
prático, “conformados com a Sua morte” (Fp 
3.10).

É somente à medida que realmente aplicamos 
a cruz às nossas vidas diárias, regulamos 
nossa conduta pelos seus princípios, que ela se 
torna eficaz sobre o poder do pecado que habita 
em nós. Não pode haver ressurreição onde não 
há morte, e não pode haver andar prático “em 
novidade de vida” até que “carreguemos no 
corpo o morrer do Senhor Jesus” (2 Co 4.10). A 
“cruz” é o sinal, a evidência, do discipulado 
cristão. A cruz não admite o significado que 
muitos têm dado que é o de, suportar pessoas 
inconvenientes, enfrentar alguma dificuldade 
efêmera, etc. Tomar a cruz significa aceitar a 
perseguição, a dor, a vergonha, que podemos 
sofrer e enfrentar por causa de Cristo e do 
evangelho.

Em 1 Pe 2.21 o apóstolo Pedro deixa claro que 
o sofrimento faz parte da vocação cristã, assim 
como fez da vocação de Cristo. Os irmãos da 
dispersão a quem Pedro escreveu suas cartas 
deveriam continuar firmes e suportar a 
perseguição por causa do evangelho. Em 2 Tm 
3.12 Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo 
deixando claro para ele que seguir Jesus era 
sinônimo de perseguição. O seguidor de Jesus 
deve estar disposto a sofrer o vitupério de 
Cristo. As cicatrizes são o preço a ser pago pela 
lealdade em seguir Jesus. Porém, mesmo em 
meio à amarga perseguição, os interesses de 
todo crente estão perfeitamente seguros ante 
a q u e l e  c u j o  n o m e  é  l i b e r t a d o r .   

ATITUDES DE UM VERDADEIRO DISCÍPULO DE JESUS CRISTO
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Terceira atitude - Seguir Jesus!
Somos chamados para seguir o exemplo de 
Cristo, para a companhia de Seus sofrimentos, 
e para sermos participantes em Seu serviço. 
Assim como Cristo “a si mesmo se esvaziou” 
(Fp 2.7), assim também nós devemos fazer. 
Assim como Ele “veio para servir, e não para ser 
servido” (Mt 20.28), assim devemos ser. Assim 
como Ele “não agradou a si mesmo” (Rm 15.3), 
assim devemos fazer. Assim como Ele se 
lembrou dos outros, assim devemos lembrar: 
“Lembrai-vos dos encarcerados, como se 
presos com eles; dos que sofrem maus tratos, 
como se, com efeito, vós mesmos em pessoa 
fôsseis os maltratados” (Hb 13.3).

O chamado é para seguirmos a Cristo. É 
interessante observar que Jesus não diz sobre 
quais circunstâncias, isso deixa claro para nós 
que é independente das circunstâncias. Os 
pescadores da galileia ao ouvirem o chamado 
do Mestre não hesitaram, mas seguiram-no. 
Pedro, André, os irmãos Tiago e João ao 
ouvirem o chamado de Jesus deixaram suas 
redes e seguiram o mestre, Mt 4.18-22. O 
verdadeiro discípulo de Cristo atende o 
chamado do Mestre independente das 
circunstâncias que o esperam. Abraão quando 
ouviu o chamado de Deus obedeceu e saiu da 
sua terra sem mesmo conhecer para onde iria. 
Deixou seus parentes, seus amigos e 
obedeceu. A história de Abraão começa com 
sua partida de uma cidade humana (Ur), em 
busca da cidade da qual Deus é o arquiteto e o 
edificador, Gn 12.1, Hb 11.10. 

Não obstante ser Deus quem nos salva e nos 
atrai a Cristo, a responsabilidade humana nos 
diz que somos convidados a atender o convite 
de Jesus e segui-lo. Veja que Jesus diz: “Se 
alguém”: o dever imposto é para todos os que 
desejam se unir aos seguidores de Cristo e 
alistar sob a Sua bandeira. “Se alguém quer”: o 
grego é muito enfático, significando não 
somente o consentimento da vontade, mas o 
pleno propósito de coração, uma resolução 
determinada. “Vir após mim”: como um servo 
sujeito ao seu Mestre, um filho ao Pai, um 
estudante ao seu Professor, um soldado ao seu 
Capitão.

Quando olhamos para a natureza do 
discipulado e as suas exigências com os olhos 
humanos, temos a tendência de achar que a 

missão é muito difícil. Ser um verdadeiro 
discípulo de Jesus exige que se viva de fato e 
de direito, pela fé. Negar a nós mesmos, tomar 
a sua cruz e seguir a Cristo é a única forma de 
nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus. 

O bom Pastor não colocou facilidades para 
quem quisesse segui-lo. Mas ele mesmo nos 
deu o exemplo de abnegação, renúncia, 
disposição completa e perseverança.

Você está disposto a negar a si mesmo? Você 
está disposto a tomar a Cruz, suportar a 
perseguição por amor a Cristo e ao evangelho? 
Você está disposto a seguir a Cristo com 
p e r s e v e r a n ç a  i n d e p e n d e n t e  d a s  
circunstâncias? 

A vida cristã começa com um ato de 
au torenúnc ia ,  e  é  cont inuada pe la  
automortificação (Rm 8.13). 

A vida cristã é comparada com uma “corrida”, e 
o corredor é chamado para “deixar todo o peso 
e o pecado que tenazmente o assedia e a olhar 
para Cristo” (Hb 12.1).

Ao fazermos isso, nos tornamos verdadeiros 
cristãos. O que é um “cristão”? Arthur W. Pink 
nos leva a seguinte reflexão: Será que é alguém 
que apenas sustenta membresia em alguma 
igreja terrena? Não. Alguém que apenas 
sustenta crer num credo ortodoxo? Não. 
Alguém que adota um certo modo de conduta? 
Não. O que, então, é um cristão? 

Ele é alguém que renunciou a si mesmo, tomou 
a Cruz de Cristo, recebeu a Jesus como 
Salvador e Senhor e passou a segui-lo. Ora, 
como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim 
andai nele, Cl  2.6.

O verdadeiro cristão é alguém que toma o jugo 
de Cristo sobre si e aprende dEle que é manso e 
humilde de coração. 

Ele é alguém que foi chamado à comunhão de 
seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à 
comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso 
Senhor.1 Co 1.9. Que Deus nos dê a graça de 
seguirmos a Cristo com autorenúncia, firme 
resolução e desejo sincero de segui-lo. Amém!

Rev. Edson Costa Silva 



 SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"(...) mas há amigo mais chegado do que um 
irmão".    Provérbios 18.24b

Reunião de Oração
Terça-feira, dia 18/07 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Elaine

Reunião departamental: 
Quarta feira dia 19/07
Rosa Ziller - casa da sócia Nilza
Terezinha Lara e Rute - casa da sócia Daisy 

No dia 20 de julho comemoramos o dia da 
amizade, por isso valorize aquele amigo que 
está sempre ao seu lado não importa as 
circunstâncias. 
Temos um amigo assim: Jesus.

"Achei um bom amigo Jesus o Salvador 
Dos milhares o escolhido para mim
Ele é a luz do mundo, o forte mediador 
Que me purifica e guarda até ao fim! 
Consolador amado meu protetor do mal, 
Ele pode dar alívio ao meu pesar"
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando 
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, 
Rodrigo Pitta, Rubem Pacheco
Segunda-feira: Leandro Gomes
Quinta-feira: Luiz Neto
Sexta-feira: Marco Cassete
Sábado: Marco Vince, Marcos Egg

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Ismaília de Moura Nunes 
Av. Carandaí, 353/1201
Tel.: 3282-7173

Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão 
Rua D. Luci, 281- Palmeiras
Tel.: 3281-5719

Próximo Domingo
Equipe 1:
Iraídes Silveira Carvallho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: 3046-3784

Equipe 2: 
Jean Franco Zorzin 
Rua Júlio de Castilho, 133/802 Torre 2 - 
Palmeiras 
Tel.: 3567-9308

SEXTA JOVEM

Com as férias de meio de ano, vêm as 
temporadas de acampamento de inverno e um 
tempo de viagem para alguns também. Sendo 
assim, a nossa Sexta Jovem igualmente terá 
um recesso, retomando com uma Celebração 
de Abertura no segundo semestre na sexta-
feira, 11/08, às 20h.

UMP

A nossa mocidade deverá, pela graça divina, 
participar do Culto Vespertino na nossa 
C o n g r e g a ç ã o  e m  N o v a  S u í ç a ,  
excepcionalmente neste domingo, 16/07, às 
18h. A partir do mês de agosto, voltamos ao 
apoio regular à nossa Congregação Belém.

SOCIEDADES INTERNAS
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VISITANTE ILUSTRE

Recebemos neste domingo como preletor da 
Escola Bíblica de Férias e pregador do culto 
matutino o Rev. Sérgio Fernandes de 
Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana 
Redentor.

Damos as boas vindas ao Rev. Sérgio.
Que ele seja usado poderosamente por 
Deus em nosso meio. 

SÉRIE – CARTA AOS ROMANOS
“O Justo Viverá pela Fé”

A maior e mais rica declaração de Paulo sobre 
o evangelho. Este é o conceito de muitos 
teólogos sobre a carta de Paulo aos romanos.

Alguém a chamou de “evangelho dentro do 
evangelho”, dado à forma linear, sistemática, 
profunda e completa pela qual seu autor 
expõe sua compreensão do plano da 
salvação. Os Reformadores viam em romanos 
a chave divina para o entendimento das 
Escrituras. 

Nosso pastor Rev. Edson, está expondo esta 
impressionante carta. Neste domingo por 
ocasião do culto vespertino daremos 
continuidade à série.

Oremos para que a Palavra de Deus realize os 
seus benditos propósitos em nosso meio. 

REUNIÃO DO CONSELHO

O Presidente do 
C o n s e l h o  d a  
P r i m e i r a  I g r e j a  
Presbi ter iana de 
Belo Horizonte, Rev. 
Edson Costa Silva, 
convoca o Conselho 
para se reunir na 
próxima terça-feira, 
18/07, às 19h30min 

em sua sala de reuniões. Esperamos por 
todos os membros do Conselho para esta 
reunião e contamos com as orações da Igreja.

CONTINUAM AS INSCRIÇÕES PARA A 
SEMANA DE ACAMPAMENTO DOS 
ADOLESCENTES – ATÉ QUINTA-FEIRA, 
20/07!

Inscreva-se no Acampamento de Inverno dos 
adolescentes da nossa Igreja. Nesta 
temporada estudaremos sobre os desafios da 
pós-modernidade à atual geração de 
adolescentes. O preletor será o Rev. Nelson L. 
T. Avidago Júnior, pastor da IPB Unida de 
Suzano.

NASCERAM CLARA E LARISSA
HERANÇA DO SENHOR!

Com alegria comunicamos à Igreja o 
nascimento das gêmeas Clara Duarte Coelho 
Riegg com 2.300kg e Larissa Duarte Coelho 
Riegg com 1.750Kg, no dia 06/07, filhinhas de 
nossos irmãos Pb. Helmut e Adriana. Clara e 
Larissa nasceram de 36 semanas, motivo pelo 
qual, permanecerão no hospital por alguns 
dias.

Que Deus abençoe o crescimento destas joias 
preciosas do rebanho do SENHOR. Que elas 
cresçam assim como cresceu Jesus, não 
somente em estatura, mas em sabedoria e 
graça diante de Deus e dos homens. “Herança 
do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, 
seu galardão”, Sl 127.3.
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Acampamento da UCP e UPJ 
Julho 2017
6 a 13 anos

Informações aos Pais

Data: 17 a 22 de Julho.

Saída: Dia 17, segunda-feira, 14h (chegar com 
30min de antecedência).
Praça Israel Pinheiro (Pça. do Papa), esquina 
com rua do Amendoim, em frente à Igreja 
Metropolitana. Não podemos esperar pelos 
retardatários

Retorno: dia 22, sábado, às 12h.
Praça Israel Pinheiro (Pça. do Papa). Pedimos 
aos pais que estejam impreterivelmente lá neste 
horário.
Documentos: Levar cópia da certidão de 
nascimento ou carteira de identidade.

O que levar: Roupas de cama e banho, roupas 
para esporte e piscina, produtos de higiene 
pessoal e qualquer medicamento que a criança 
faça uso constante (o medicamento deverá ser 
entregue aos equipantes).
Levar uma roupa velha para as brincadeiras.  As 
malas devem estar identificadas com o nome do 
acampante, bem como as roupas (coloque o 
nome de seu filho na etiqueta, isso facilitará a 
identificação).

Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia. 

Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes 
e guloseimas. O acampante deverá levar 
dinheiro para adquirir estes produtos. Este 
dinheiro deverá ser entregue aos responsáveis 
pela cantina no embarque, para evitar perdas.

O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e 
objetos de valor. A Igreja não poderá se 
r e s p o n s a b i l i z a r  p e l o  e s t r a g o  o u  
desaparecimento dos mesmos.

Responsáveis: Lic. Bruno Melo – (031) 98483-
8901; Denise 9 9120 7544

Um pedido a Igreja: Orem em nosso favor, para 
que o Senhor, pai de infinitas misericórdias, nos 
revista de graça e proteção.  

NOITE ESPECIAL – Noite da Reforma com 
Show de Talentos. 

Notícias da Reunião Ordinária do 
Sínodo Belo Horizonte (SBH) em 

nossa Primeira Igreja!

O Sínodo Belo Horizonte, esteve reunido 
em nossa Primeira Igreja nos dias 07 e 
08/07 em sua Reunião Ordinária. A 
Reunião teve início com o culto de 
abertura tendo na condução litúrgica 
nosso pastor Rev. Edson, nos louvores o 
Coral Jovem e nosso irmão Didison aos 
Sinos. O pregador foi o Presidente do 
Supremo Concilio da IPB Rev. Roberto 
Brasileiro Silva. O culto foi uma grande 
bênção!

Em sua reunião o Sínodo elegeu sua 
Comissão Executiva para o próximo biênio 
(2017-2019) sendo assim composta:
Presidente: Rev. Ronaldo Gonçalves 
(reeleito);
Vice: Rev. Geraldo Silveira;
Secretário Executivo: Rev. Ashbel 
Simonton;
1º Sec. Pb. Elias Alves Ferreira;
2º Sec. Rev. Antônio Carlos;
Tesoureiro: Pb. Jeferson Francisco de 
Paula

O Sínodo através de seu presidente Rev. 
Ronaldo agradece nossa Primeira Igreja 
pela hospitalidade. 



Emerson Rodrigues de Ávila
 
Maria Antonia Cioglia Carvalho de Oliveira 
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ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson - Apoiando a Igreja 
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

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!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901).

Juliana Alves dos Santos de Oliveira
 
Raul Castello Perillo de Carvalho  

Rev. Rogério W. Bussinger 

Yeda Ribeiro

  17/07 

Jacimar Cruz de Souza

Jenifer Rocha Ferreira de Faria

Larissa Alves de Oliveira Terenzi 

Maria Guilhermina Coimbra Bueno

Marina Stauffer Andrade Vieira Silva

      18/07 

Alair do Carmo Alves 

Marilene Ferreira Silva 

      19/07 

Cláudia Magalhães Souza
  20/07 

Izabela Guimarães Muschioni 

Noeme Faria de Melo Nogueira

  22/07 

Célia Maia Silva

Mauro Rodrigo Schneider 

Zulmira Pereira de Souza

      21/07 


