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MENSAGEM PASTORAL

VÊS ALGUMA COISA? A CURA DA NOSSA VISÃO - PARTE 2
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu
coração, prova-me e conhece os meus
pensamentos; vê se há em mim algum
caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno. (Salmo 139.23,24)
Com que frequência você olha suas fotos?
Qual sensação você tem quando contempla
os efeitos que os anos trouxeram sobre a sua
aparência? Quais impactos mais fortes que
lhe vêm à mente? A mudança na estética? Os
quilos acumulados? As rugas de expressão?
O corte do cabelo, a cor dele ou a sua
ausência? As mudanças dos traços físicos
são mais fáceis de perceber e para alguns a
aceitação de tais mudanças é um processo
doloroso e por isso lutam contra o inevitável
efeito do tempo sobre a sua aparência e
vitalidade física.
No entanto, o olhar mais desafiador é o olhar
da alma, a contemplação do coração e das
crenças profundas, das afeições dominantes
e das decisões importantes. Com que
frequência você tem procurado fazer tal
contemplação? O que você consegue ver?
Com que riqueza de detalhes e profundidade
você realiza este olhar? Quais os efeitos
deste exercício em você? As imagens são
claras e nítidas? Como você avalia o que vê?
Agrada a você ou lhe provoca repulsa?
Envaidece o seu coração ou abate o seu
espírito? Como o olhar da sua própria alma
afeta a sua relação com Deus? Este olhar de
autoconhecimento é tanto necessário como
desafiador; ele pode ser perigoso, se for mal
feito, mas certamente será extremamente útil
e proveitoso quando feito sob a graça divina,
seguindo a orientação bíblica.
Neste segundo artigo da série "Vês alguma
coisa?", ao qual poderíamos chamar de
"Olhando para si mesmo", vamos refletir
sobre a tarefa de olharmos para nós mesmos
seguindo o roteiro do Evangelho de Cristo.
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Sendo assim, neste roteiro introspectivo,
convido você a fazer esse exercício
acompanhado pela redentora presença e
condução divina, começando com a oração
feita pelo rei Davi registrada no Salmo 139,
versos 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração, prova-me e
conhece os meus pensamentos; vê se há em
mim algum caminho mau e guia-me pelo
caminho eterno.
Um olhar ao qual somos chamados para
desenvolver, sob a perspectiva cristã, é o
olhar para nós mesmos e este olhar cristão
introspectivo não é simplesmente o olhar
para si mesmo, feito por alguém que
professa a fé cristã, nem meramente a
repetição da antropologia bíblica desconectada da autopercepção real. O desafio é
maior do que o simples olhar interior ou a
conjugação da antropologia bíblica na
primeira pessoa do singular. O que seria este
olhar cristão de si mesmo? Comecemos pelo
que não seria este olhar.
A autopercepção cristã não é fruto de uma
análise autônoma, um exercício limitado,
dirigido e condicionado pelas competências
naturais, pois ainda que úteis e importantes,
tais competências, como todas as demais
capacidades humanas, foram contaminadas
pelo pecado e por isso mesmo a autoimagem
humana é distorcida. Comumente somos
muito generosos conosco, superestimando
nossas qualidades e valores e até mesmo
muita autodepreciação pública nada mais é
do que deixas lançadas ao léu, na forte
expectativa de que outras pessoas façam o
contraponto de nos elogiar e publicamente
ressaltar nossas pretensas qualidades.
Embora seja verdade que não poucas
pessoas tenham uma autoimagem muito
negativa, tal avaliação negativa também é
uma perversão do "eu" real. Sem o auxílio do
alto, a nossa autoimagem tende a ser

fortemente distorcida pelas condicionantes
que nos emolduraram, pelas frases dos
familiares, pelos reforços dos nossos grupos
de convivência e pelos ecos que abrigamos
em nosso coração.
A Escritura Sagrada nos apresenta o ser
humano como um paradoxo: fomos criados à
imagem e semelhança de Deus, mas caímos
em um estado de pecado e miséria. A
originalidade da nossa criação nos coloca
acima do restante da criação de Deus em
nosso potencial, porém o uso deste potencial
varia de atuações exuberantes de
criatividade e inventividade, até usos e
abusos por parte da nossa espécie.
Dominamos a aerodinâmica e inventamos o
avião; e os carregamos de bombas e
matamos pessoas nas guerras; produzimos
projetos arquitetônicos esplêndidos, mas
também vemos inúmeras obras públicas
sucateadas e abandonadas pela má
administração. Somos capazes de nos
sacrificar à morte pelas pessoas amadas,
mas todos os anos pessoas são violentadas
dentro dos seus próprios lares por aqueles
que juraram amá-los e protegê-los. Focados
em nós mesmos tendemos ao egoísmo e só
em Cristo podemos nos reconstruir de forma
correta, restaurando a imagem de Deus
afetada pelo pecado.
Com a rendição a Cristo, tendo-o como
Salvador (aquele que enxerga e perdoa
nossas culpas) e Senhor (aquele que
demanda submissão e confiança no seu
governo) e vivendo na sua dependência é
que a beleza perdida na Queda passa a ser
restaurada em nós.
A reforma cristã não se dá pela simples
capacidade de autorreforma, mas sim pela
rendição diária ao Cristo vivo, pois é o poder
da sua presença e do seu querer governando
a nós mesmos que nos torna seus reais
discípulos, que faz da vida uma dinâmica
relacional cuja resposta de obediência à sua
palavra é mais o fruto da relação pessoal

orgânica com o nosso Redentor, fruto da
nossa união mística com ele, do que do
nosso esforço autoindulgente.
Portanto, o olhar cristão para si mesmo é
aquele olhar que encara a realidade da
criação, reconhecendo potenciais dados
pelo Criador, passa pelo doloroso
reconhecimento das distorções que o
pecado causou em nós e termina no olhar
confiante de como Deus nos vê em Cristo.
Pela contemplação do que seremos,
glorificados, que Deus está operando em
nós, somos impelidos, encorajados e
motivados a perseguir a dependência de
Cristo, de onde virá a efetiva transformação
do velho homem na nova criatura. Este olhar
para nós mesmos deve ser uma atividade
diária, assim como a implicação do chamado
de Cristo a pecadores como nós, pois [...]
disse Jesus a seus discípulos: Se alguém
quer vir após mim, a si mesmo se negue,
tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem
quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; e quem
perder a vida por minha causa achá-la-á (Mt
16.24,25).
Somos parte desse processo, pois na sua
humanidade Jesus foi o que eu deveria ser e
é somente na condição de seu discípulo,
alguém cuja autoimagem não é
autocentrada, mas centrada nele (eis a
nossa cruz), que nós seremos semelhantes a
ele, como expressou João ao dizer: Amados,
agora, somos filhos de Deus, e ainda não se
manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele, porque
haveremos de vê-lo como ele é. E a si
mesmo se purifica todo o que nele tem esta
esperança, assim como ele é puro (1Jo
3.2,3). Cristo em nós, a esperança da glória
(Cl 1.27) é a fonte causal desta mudança que
começa pela mudança de perspectiva de nós
mesmos, não mais sozinhos nem em nossa
força, mas nele, diariamente.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
Reunião de Oração Virtual:
Terça-feira, 26/05, às 8h30 e 14h30
Motivos de oração no mês de maio, mês do Lar:
✔Famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação para os pais
na educação cristã de seus filhos e pela formação de cidadãos comprometidos
com a palavra;
✔Jovens de nossa Igreja, pois neste mês comemoramos o "Dia do Jovem
Presbiteriano";
✔Nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
✔Sociedades Internas;
✔Recuperação dos enfermos;
✔Consolo aos enlutados e familiares;
✔Nossos Projetos de Ação Social, Congregações e Parcerias;
✔Agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
✔Nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da
saúde que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;
Outros pedidos de oração podem ser enviados para o Grupo de whatsapp,
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
Para nossa meditação:
VIGIAI
"O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai!" (Mc 13.37)
Atravessamos tempos difíceis, de confusão e maldades. Vemos que grande
parte das pessoas vive anulando a realidade de Deus em suas vidas e dando
vazão à sua própria vontade. Insolentes, admiradores de si mesmos,
desprezam a verdade, a justiça e, principalmente, desprezam a Deus.
Diariamente visualizamos uma humanidade que se encontra à beira de um
abismo.
Será que estamos olhando para os céus e ansiando pelo retorno de Jesus com
poder e glória?
Como é o choro do nosso coração: "Vem, Senhor Jesus!" ou é "deixe-nos
aproveitar um pouco mais"? Será que os eventos dos fins dos tempos nos
enchem de esperança e alegria, ou de medo?
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As palavras de Jesus para esse momento são uma solene advertência:
"Vigiai!". "Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa; se à
tarde, se à meia noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo
ele, inesperadamente, não nos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a
todos: vigiai!" (Mc 13.35-37). Jesus avisa a todos: judeus, não judeus, cristãos
e não cristãos, ímpios e ateus. A advertência é para todos.
Na ocasião do dilúvio ninguém dava crédito ao sábio e prudente Noé. Suas
exortações veementes eram ouvidas com pouco caso e respondidas com
zombaria e descrédito. "E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha
ordenado" (Gn 7.5). Isto foi obediência.
A palavra de Jesus para nós hoje, que somos chamados de "luz do mundo" e
"sal da terra", enfatiza a necessidade de sermos aqueles que exortam e
admoestam esta geração. Como naquela época Noé admoestava as pessoas
para que se arrependessem, devemos nós também, de forma obediente dizer
para o presente século: Vigiai!
Como cristãos precisamos ser o bom perfume de Cristo, pois a evidência mais
clara que o mundo pode ver como demonstração do poder do evangelho é a
maneira como vivemos. Nós somos as cartas vivas para o mundo!
Então, esta é a hora de examinarmos a nossa condição espiritual, se estamos
seguros no poder da cruz de Cristo, se a nossa fé é autêntica e verdadeira e se
o Reino de Deus está em nós, ou se estamos fora dessa "arca" que Jesus
construiu com seu próprio sangue.
Existe uma mensagem que sai da cruz de Cristo e, assim, precisamos nos
aproximar dela com humildade, fé e obediência. A ordem é: vigiai!
(Extraído e adaptado do artigo de Miriam Gomes, SAF em Revista, Ano 63,
abr/mai/jun-2017, pág.25)
Se Deus assim permitir, na próxima terça feira, dia 02/06, estaremos reunidas
de forma virtual, conforme abaixo ou em horário mais conveniente ao
Departamento (o importante é que não deixemos de orar em grupo):
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
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Não nos esqueçamos de que podemos orar individualmente ou em duplas, via
telefone, com uma de nossas irmãs de Departamento, ou ainda formar um
grupo no Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência.
Além disso podemos fazer vídeo chamadas para até oito irmãs ao mesmo
tempo, pelo WhatsApp.

COSTURANDO O BEM
A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF) convida as mulheres a
confeccionar máscaras para os funcionários e pacientes do Hospital
Evangélico (HE). Nesta época de pandemia, a demanda por esse
equipamento de proteção aumentou consideravelmente e temos agora a
oportunidade de ajudar aquela Instituição que atende a tantas pessoas.
O modelo da máscara, que segue as determinações da Anvisa, e os materiais
necessários para a confecção, serão fornecidos pelo Hospital. Além disso as
irmãs receberão um valor simbólico de R$1,00 por cada peça produzida. O
trabalho se iniciou com quatro irmãs da igreja que já confeccionaram 1500
peças.
O objetivo é ampliar a produção de máscaras e abençoar os pacientes e
aqueles que estão na linha de frente nos cuidados médicos. Além de
ajudarmos o HE confeccionando máscaras, também podemos fazer ofertas
para este Projeto, depositando o valor nas contas da Igreja, acrescentando
R$0,03 (três centavos) para facilitar a identificação da oferta pela
Administração (Ex: R$100,03).
Contas da Igreja:
Banco 033 SANTANDER:
Ag. 4275, Conta Corrente 13.000405-3
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Ag: 2255, Conta Corrente 500033-2, Op. 003
CNPJ: 17.514.134/0001-23.
Informações sobre o trabalho de confecção de máscaras:
Rosane Arumáa (Presidente da SAF): (31) 99211-0304
Informações sobre as doações: Diac. Rodrigo Pitta
(Presidente da Junta Diaconal): (31) 98448-8332
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CHEGOU MATTEO – HERANÇA DO SENHOR!
Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Matteo Duarte Bastos
Oliveira ocorrido no último dia 27/05, pesando 1,830kg e com 41cm de
estatura.
Filho de nossos irmãos Wellerson Duarte Neves Oliveira e Kevia Cristina
Bastos Jorge, Matteo nasceu com 36 semanas e por isso necessita ficar no
hospital por uns dias, mas graças a Deus passa bem.
Parabéns querida família! "Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do
ventre, seu galardão" (Sl 127.3).

DÍZIMOS E OFERTAS
Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja, que de
forma zelosa e responsável, não obstante o impedimento da presença nos
cultos dominicais no Templo, têm depositado suas contribuições nas contas
bancárias da Igreja.
Entendemos pela Palavra de Deus que podemos esperar bênçãos do Senhor
por causa deste exercício de mordomia cristã, que devemos fazer com alegria
e liberalidade conforme nos ensina a Palavra e 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. Que o Deus fiel provedor
continue sustentando o seu povo.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Plataforma virtual Zoom
Nesta segunda-feira, 01/06, das 19h30 às 20h30min, teremos nossa Reunião
de Oração pela plataforma virtual "Zoom".
O link será encaminhado aos Grupos de Wahtsapp da Igreja momentos antes
da reunião. Acesse e participe conosco!
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"LIVES" DA IGREJA NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja
está promovendo uma série de "lives", no Canal da Igreja no YouTube, que
passarão a ser realizadas às terças-feiras, a partir deste dia 02/06, mantendose o horário de início às 21h.
Nesta terça, 02/06, receberemos como convidado especial o Rev. Filipe Costa
Fontes, professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper
(CPAJ), Especialista em Educação Cristã.
Nosso tema será "Educação Cristã em Tempos de Confinamento".
Certamente o bate papo será uma grande bênção!
Divulgue estes encontros para o seu círculo de relacionamento, ore e participe.
Aguardamos você.

SERMÃO MATUTINO ÀS 10H30MIN
Excepcionalmente, nestes dias atípicos de isolamento
social, atendendo à solicitação de nossa Escola
Dominical, o Conselho de nossa Igreja autorizou a
mudança do horário de início do Sermão Matutino para
10h30, transmitido no domingo pelo canal da Igreja no
Youtube.
Com essa pequena alteração, nossa Escola Dominical
terá condições de utilizar três horários de 30min para
dividir suas aulas no horário de 9h às 10h30min (9h às
9h30 / 9h30 às 10h / 10h às 10h30), permitindo às famílias melhores condições
de acompanhar seus filhos nos horários das respectivas faixas etárias.
Reiteramos que essa alteração é válida apenas no período de impedimento de
nossas reuniões presenciais no Templo.
Oremos ao SENHOR para que em seu tempo possamos retornar às nossas
atividades normais, o que muito alegrará o nosso coração, que deseja
ardentemente o retorno ao Templo.
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PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
"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)
Mesmo sendo Deus soberano, também escolheu agir por meio das orações do seu
povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a
promessa de Deus é: "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra". Os grandes
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja, sendo o
derramamento do Espírito sempre precedido pelas orações, vindo em resposta a
elas. Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. Que
sejamos despertados para oração humilde, fervorosa e perseverante. Oremos sem
cessar.
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ANIVERSARIANTES

31/05
Ester Macedo de Oliveira
Pedro Lehman Toledo
01/06
Débora Mendes Franco de Oliveira Baêta
Sebastiana Elvira dos Santos
02/06
Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel
Laura Lycia Araújo Vilas Boas
Lívia de Assis Godoi
Percília Costa Ferreira
03/06
Carolina Satler Santos
Lecyr Avelar Duarte
Monica Cezar de Souza
Taisa Piuzana Leite
04/06
Flávia Cintra Alves Xambre Santos
Marcelo Eller Miranda
Suelma Campos Almada
05/06
Ana Silvia Marques da Costa de Oliveira
Bárbara Gabriel de Vasconcelos Silveira
Filipe Lemos Barbosa
Sérgio de Souza Maciel
06/06
Any Maria Silva Borja
Pedro Wagner dos Santos Oliveira
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
1° de Maio

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!
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CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de Minas
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom Despacho
/ Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São João,
Contagem-MG / Parceria IP Novo
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

