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MENSAGEM PASTORAL

DESCANSANDO EM DEUS!
"Lançando sobre Ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós".
(1 Pedro 5.7)
Muitos estudiosos entendem que a Primeira
Carta de Pedro é um dos mais condensados
resumos da fé em todo o Novo Testamento e
da conduta cristã que esta fé inspira. Seu
propósito principal está inconfundivelmente
explícito no capítulo 5, verso 12b: "... vos
escrevo resumidamente, exortando e
testificando, de novo, que esta é a genuína
graça de Deus; nela estai firmes".
Na Carta, Pedro deixa claro que seu desejo
é que os crentes vivam em comunhão com
Deus, lançando sobre Ele toda a ansiedade.
Isto significa que não deve haver nenhuma
restrição no relacionamento entre nós e o
Senhor de nossa alma, nosso Pastor
celestial, pois Ele deseja ter um
relacionamento íntimo conosco. Ele está
sempre acessível, nunca muda em Seus
propósitos para com seu povo amado e
deseja que façamos dEle nosso amigo, não
apenas um consolador, mas nosso
confidente, aquele a quem devemos levar
os segredos do nosso coração.
Ele deseja que nós, de uma maneira
completamente simples e natural, como
uma criança que procura o colo de sua mãe,
nos acheguemos a Ele com nossas
tristezas, preocupações e desapontamentos quando molestados por elas em
nossa alma. Mesmo quando sentimos frieza
no coração para com Ele, que nos leva a
uma falta de fé, ou quando nossos
pensamentos vagueiam quando tentamos
meditar sobre as coisas divinas ou quando
oramos, devemos ir a Ele, dizer-Lhe tudo
sobre isso, "lançando sobre Ele toda nossa
ansiedade". Não devemos reter nada que
perturba nossa mente e a paz da nossa
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alma. Por exemplo, quando alguém disser
ou fizer algo que nos traga ressentimento e
tivermos dificuldade em perdoar, devemos
dizer ao Senhor sobre isso.
Quando fazemos isso, cultivamos o santo
privilégio do cristão de desenvolver a mais
familiar conversa com Cristo. Nada honra
mais a Ele, nada O deleita mais, porque isto
é dar a Ele Seu verdadeiro lugar em nossa
vida, pois a vida cristã não é uma coisa vaga
e mística que aqueles que não foram salvos
consideram ser. A vida cristã é intensamente
prática e bendita. O Apóstolo Paulo,
escrevendo aos filipenses diz: "em tudo
sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças" (Fp 4.6). Vejam que o
Apóstolo diz "em tudo", isto é, devemos
derramar nossa alma perante aquele que é
o nosso dono e Senhor.
Voltando à primeira carta de Pedro, o
Apóstolo nos diz que devemos lançar sobre
Ele toda a ansiedade. A razão dessa
necessidade é declarada no verso
imediatamente precedente (1 Pe 5.6):
"humilhai-vos, portanto, sob a poderosa
mão de Deus, para que ele, em tempo
oportuno, vos exalte".
Os crentes reconhecem que para a nossa
carne soberba, para a nossa autossuficiência, para a nossa razão arrogante,
as palavras de Cristo "sem mim, nada
podeis fazer" (Jo 15.5) são humilhantes.
Mas é algo bendito para o coração quando
somos trazidos ao lugar de completa
dependência consciente do Senhor para
tudo, pois este é o lugar de descanso,
alegria e vitória. A vida do crente precisa ser
uma vida de dependência do Senhor,
ancorada na verdade dita pelo Apóstolo
Pedro que o cuidado do Senhor pelo Seu
povo é contínuo, é ininterrupto, ".... porque

Ele tem cuidado de vós" (1 Pe 5.7). Pedro
usa o termo "lancem" e, no original grego,
lançar é o ato que exige esforço no sentido
de arremessar alguma coisa para longe de
nós. Mas veja que Pedro não diz lancem
sobre seus cônjuges, sobre seus filhos,
sobre seus irmãos. LANCEM SOBRE O
SENHOR! Pedro diz que devemos lançar
sobre o Senhor TODA a nossa ansiedade, e
não apenas parte dela. Não devemos lançar
a ansiedade sobre Ele aos poucos, retendo
as preocupações que acreditamos sermos
capazes de resolver por conta própria, pois
guardar "pequenas ansiedades" fará que
elas logo se transformem em grandes
problemas. Lancemos TODA a ansiedade
sobre aquele que tem poder para acabar
com ela.

providência de Deus, que pela sua obra por
meio da construção de orfanatos, crianças
desamparadas recebiam roupas, comida e
uma boa educação. Com base em todo esse
cuidado de Deus que ele experimentou em
sua vida e em suas ações em favor dos
órfãos e desemparados, George Müller
afirmou: "O início da ansiedade é o fim da fé;
e o início da verdadeira fé é o fim da
ansiedade". Creiamos e confiemos que
nosso Deus é um Deus que sempre será
nosso "cuidador", o nosso "ajudador". Ele é
nosso conforto, nossa âncora, nosso refúgio
e nosso encorajador. Portanto, em dias tão
turbulentos como estes que estamos
vivendo, não hesitemos em fazer o que nos
recomenda o Apóstolo Pedro: "lancem
sobre o SENHOR toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós". Amém!

George Müller foi um evangelista e
missionário inglês, notável por sua fé na

Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
Dia do Jovem Presbiteriano – Homenagem da SAF
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Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 19 de maio, 8h30 e 14h30.
Mês de maio, Mês do Lar.
Motivos de oração:
✔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 que podem ser enviados para o Grupo de whatsapp,
preferentemente, até às 8h da manhã de terça feira.
Para nossa meditação:
"Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer
em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e o apanham,
lançam no fogo e o queimam." (Jo. 15: 5-6)
Dando continuidade à meditação da semana anterior, vamos responder, no
nosso interior, às perguntas abaixo, para nossa reflexão nesta semana.
- Tenho orado sem cessar ou me esquecido de orar (I Ts.5.17)? A oração é
a respiração da alma. O crente deve manter um contínuo espírito de oração.
"Orai sem cessar" não significa estar sempre sussurrando orações, pois o
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termo traduzido por "sem cessar" não quer dizer fazer continuamente, mas sim
"voltar a fazer constantemente". Alguma coisa tem tomado o lugar da oração
em sua vida?
- Sou o sal que dá sabor ou sal insípido (Mt.5.13)? Somos chamadas a
impedir ou retardar a corrupção e queda do mundo. Cada uma de nós, como
discípulas de Cristo, devemos ser o sal da terra, que preserva e dá sabor.
Tenho preservado os valores cristãos e transmitido esses valores àqueles que
me cercam?
- Estou edificando minha casa sobre a rocha ou sobre a areia (Lc 6: 4649)? Chamar Jesus de "Senhor" é afirmar que ele deve ser obedecido. Tenho
feito o que a palavra de Deus ordena? Se pratico a palavra de Deus nada pode
me abalar, mas se a ouço e não a pratico, qualquer coisa pode me derrubar.
Irmãs, a palavra de Deus sempre nos confronta e estimula a uma vida mais
piedosa e santa na presença do Senhor. Que esta pequena reflexão nos alerte
a olhar dentro de nós mesmas e ajustar a nossa direção para o autor e
consumador de nossa fé.
(Extraído e adaptado do artigo de Leila Judite dos Santos Reis, Secretária de
Espiritualidade da CNSAF, SAF em Revista, Ano 64, Out/Nov/Dez.2018)
Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 19, estaremos reunidas
de forma virtual, conforme abaixo:
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
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.
Com gratidão,
Rosane Arumáa – Presidente.
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DÍZIMOS E OFERTAS
"... Porque tudo vem de Ti, e das tuas mãos to damos". 1Crônicas 29.14b
Nestes dias de restrições e isolamento social, nossa Igreja tem demonstrado
entendimento do momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com
fidelidade e alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos
ministérios. Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como
igreja de Cristo, para louvor da glória de Deus. Neste período sem os Cultos no
Templo, os Dízimos e as Ofertas deverão ser depositados nas contas bancárias da
Igreja conforme indicação abaixo:
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.
Reiteramos nossa gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja que, não obstante
o impedimento da presença nos cultos dominicais no Templo, tem desempenhado
essa mordomia de forma zelosa e responsável. Que o Deus fiel continue sustentando
o seu povo.
"LIVES" DA IGREJA NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, na segunda-feira 11/05,
iniciamos uma série de "lives" no canal da Igreja no Youtube, uma espécie de "bate
papo teológico" sobre o cenário atual. Naquela ocasião recebemos como convidado o
Rev. Leandro Lima, Pastor da IP de Santo Amaro (SP) e Professor no Centro
Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper-SP. O tema desenvolvido entre
nosso Pastor Rev. Edson e o Pastor convidado foi "A pandemia e as implicações para o
povo de Deus". Muito esclarecedora, a "live" foi uma bênção, segundo testemunhos
recebidos pelo Rev. Edson de vários irmãos e lideranças da nossa e de outras Igrejas,
pelo que damos graças a Deus.
A "live" permanece à disposição no Canal da Igreja no Youtube. Convidamos os irmãos
que não tenham acompanhado o evento ao vivo (ou aqueles que queiram rever) a
assisti-lo acessando
https://www.youtube.com/watch?v=Y6XfW5qpuGU&t=1461s.
Pretendemos realizar estes eventos semanalmente, sempre às segundas-feiras, no
horário de 21h às 22h. Nas próximas segundas-feiras, 18 e 25/05, mercê de Deus, já
temos encontro marcado com dois convidados especiais. Em 18/05 nosso convidado
será o Rev. Juarez Marcondes Filho, Pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba (PR) e
Secretário Executivo da IPB. Na segunda-feira dia 25/05 será a vez do Rev. Robério
Azevedo, Pastor da IP de Feira de Santana (BA). Divulgue estes encontros para o seu
círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
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NOVAS AÇÕES DE NOSSA ESCOLA DOMINICAL (ED)
Visando mantermos a proximidade com os alunos nesses tempos de pandemia, a ED
decidiu incrementar o uso das mídias sociais interativas de tempo real (Zoom, por
exemplo). Assim, solicitamos aos Professores que, observadas as peculiaridades de
cada Classe, priorizem as aulas interativas em tempo real, permitindo aos alunos
falarem e serem ouvidos, rever os colegas e os Professores. Caso optem pela
gravação das aulas, separem um momento (de preferência após a exibição da aula
gravada) para que haja interação entre alunos e professores, com eventuais
esclarecimentos de dúvidas.
Na quinta-feira, 14/05, tivemos uma Palestra sobre Educação a Distância (EAD) com
nossa irmã Professora Shirley Borja, onde recebemos orientações de como sermos
efetivos em ambiente virtual, a partir das diferenças desse ambiente em relação às
aulas presenciais.
Dentre as ações da Superintendência da ED, distribuiremos o livro "Somos Todos
Teólogos", do Pastor R.C. Sproul, com o objetivo de auxiliar o Corpo Docente no
aprofundamento das doutrinas básicas da fé cristã reformada, com vistas ao
aprimoramento teológico das lições. A leitura do livro será complementada pelo apoio
pastoral com textos adicionais, áudios e/ou vídeos.
Também conforme autorização de nosso Pastor, convidamos o Rev. Giovan
Casteluber, Pastor da Igreja Presbiteriana da Pampulha e Presidente do Sínodo Belo
Horizonte (Sínodo que jurisdiciona nossa Igreja) para uma aula no Zoom, a ser
ministrada na próxima semana e tão logo tenhamos a confirmação da data e horário,
divulgaremos aos Professores.
Deus tem nos abençoado nestes tempos atípicos de novos desafios. Em tudo vemos a
mão dele nos direcionando e nos guiando. Louvado seja o seu nome.

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

17/05
Eduarda Gandini Bonfá
Rosa Nancy Antezana
18/05
Josefa Teixeira Lizardo
Moysés Fonseca Monteiro Alves
Neusa Messias Soares
19/05
Adriana Duarte Coelho
Elias Ferreira e Silva
Fillipe Silva Martins
Pedro Fonseca dos Reis
20/05
Helena Púglia Freire
Manuela Estrela Baggio
Marly Ferraz de Andrade
21/05
Paulo Eduardo Fonseca Mizerani
Valdete Laranjo Silva Ventura
22/05
Antonio Vilela Moreira
Davi Vilela Moreira
Flausina Ferreira Jordão
Isadora Lopes Porto
Vinícius Almeida do Nascimento
23/05
Ana Júlia Campos O. S. de Andrade
Guilherme Catizani Faria
Jussara Campos de Oliveira Ribeiro
Marcos Paulo Lourenço e Silva
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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!

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
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