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MENSAGEM PASTORAL

DISCÍPULOS SANTIFICADOS
O padrão do SENHOR é elevado. A
recomendação é: “Sede santos, porque
eu o SENHOR sou santo” (1Pe 1.15-16,
Lv 19.1-2). Podemos afirmar que a
santificação é o processo pelo qual
progredimos na piedade no decurso da
nossa vida e na busca de nossa
vocação. Sem a santificação, diz o
escritor aos hebreus, ninguém verá o
SENHOR (Hb 12.14).
Segundo o teólogo Louis Berkhof, cuja
obra de Teologia Sistemática tem sido
usada durante décadas nos seminários
reformados, “santificação é a graciosa e
contínua operação do Espírito Santo
mediante a qual ele purifica o pecador,
renova toda a sua natureza segundo a
imagem de Deus e o capacita a praticar
boas obras”. O Breve Catecismo de
Westminster nos diz que “santificação é
a obra da livre graça de Deus pela qual
somos renovados em todo o nosso ser,
segundo a imagem de Deus, habilitados
a morrer cada vez mais para o pecado e
a viver para a retidão” (Breve
Catecismo, pergunta 35).
Segundo o Professor de Teologia
Sistemática Rev. Antony Hoekema,
“santificação é a operação graciosa do
Espírito Santo, que envolve a nossa
participação responsável, por meio da
qual, como pecadores justificados, ele
nos liberta da corrupção do pecado,
renova toda a nossa natureza segundo
a imagem de Deus e nos habilita a viver
uma vida que é agradável a ele”.
Santificação é mortificação da carne e
vivificação do espírito.
Para os Reformadores a base da
2

santificação é a justificação; o alvo da
justificação é a nossa santificação e
glorificação. É uma obra sobrenatural
de Deus (1Ts 5.23; Hb 2.11).Não
obstante ser uma obra de Deus, o
cristão pode e deve “cooperar” com
essa obra pelo uso diligente dos meios
que Deus colocou à sua disposição
(2Co 7.1; Cl 3.5-14; Hb 12.14; 1Pe
1.22). Daí as contínuas advertências
contra os males e tentações (Rm
12.9,16-17; 1Co 6.9; Gl 5.16-23) e as
constantes exortações a um viver santo
(Mq 6.8; Jo 15.4-7; Rm 8.12; 12.1; Gl
6.7,15).
A santificação envolve diretamente dois
aspectos: a remoção gradual da
impureza e corrupção da natureza
humana (Rm 6.6; Gl 5.24) e o
desenvolvimento gradual da nova vida
em consagração a Deus (Rm 6.4-5; Cl
2.12; 3.1-2; Gl 2.19). Esses dois
aspectos equivalem à linguagem bíblica
da “mortificação do velho homem” (Rm
6.6; Gl 5.24) e da “vivificação do novo
homem” (Ef 4.24; Cl 3.10).
O Teólogo e Professor J.I.Packer
apresenta alguns princípios da
santidade: A natureza da santidade é
transformação através da consagração
(Rm 12.1); O contexto da santidade é a
justificação por meio da fé em Cristo; A
raiz da santidade é a crucificação e a
ressurreição com Cristo; O agente da
santidade é o Espírito Santo que habita
o crente; A experiência da santidade
exige esforço e conflito (o valor das
provações); A regra da santidade é a lei
de Deus (obediência); O coração da
santidade é o espírito de amor. O

próprio Jesus Cristo é a nossa
santificação (1Co 1.30). É pela união
com ele que a santificação é realizada
em nós. A santidade tem a ver com o
coração, com o temperamento, com a
nossa humanidade, com os
relacionamentos.
Portanto, santifiquemos nossas vidas,
cooperando, utilizando os meios de
santificação (meios de graça) deixados
pelo SENHOR. Embora que quem
verdadeiramente nos santifica é Deus, a
solene advertência é que, se não
cooperarmos utilizando os meios que o
SENHOR deixou, ainda assim Ele nos
santificará, porém, a nossa negligência

em não utilizar esses meios implicará
em o SENHOR prover outros para
nossa aproximação maior dele. E estes
nem sempre podem ser do nosso
agrado.
Não nos esqueçamos que o
aperfeiçoamento dos santos (1Co
15.49; 1Jo 3.2; Ef 5.27; Hb 12.23; Ap
22.14), e acima de tudo a glória de Deus
(Ef 1.6,12,14), são os objetivos da
santificação. Portanto, “segui a paz com
todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o SENHOR” (Hb 12.14).
Rev. Edson Costa Silva

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

presença de todas as irmãs, se
possível acompanhadas de uma
amiga ou parente.

“Sobre tudo o que se deve
guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes
da vida.” (Livro dos Provérbios,
capítulo 4, verso 23)

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e
14h30min
Departamento Responsável:
Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena
Lembramos as nossas queridas
Sócias que no próximo dia 30 de
janeiro teremos nossa Reunião
Departamental em conjunto.
Desejamos desfrutar uma tarde
alegre e abençoada com a

Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel,
João, Natanias, José Maria, Thiago
Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: Armando Melillo
FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA
Os Corais estão gozando de justas e
merecidas férias neste mês de
janeiro. A partir de fevereiro,
retornarão às suas atividades.
Louvamos a Deus por este Ministério
tão precioso em nossa Primeira
Igreja e aguardamos o regresso de
todos os Corais desejosos das
bênçãos dadivosas sobre a vida de
nossa Igreja através deste precioso
ministério.
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JANEIRO – MÊS DE
TEMPORADA DE
ACAMPAMENTOS/VERÃO 2019
45 ANOS DE BÊNÇÃOS

CHEGOU A SEMANA DE
ACAMPAMENTO DA UPA - 2019
14 A 18 ANOS - INFORMAÇÕES
Tema: "Conectados à Palavra”.

Há 45 anos, completados neste
2019,
os meses de janeiro e
também o mês de julho, são
especiais em nosso Acampamento.
Afinal, realizamos as temporadas de
acampamento com as crianças, os
juvenis, os adolescentes e jovens
que nos auxiliam, orientadores,
enfim, a Igreja se envolve nas
temporadas no intuito de evidenciar
a união fraterna e a colaboração tão
necessária para que as temporadas
transcorram bem e promovam o
crescimento espiritual de todos
aqueles que participam destes
momentos especiais em nosso
acampamento. Desde 1974 nosso
acampamento abre as portas para
receber e abençoar o povo de Deus
que ali se refugia em retiro espiritual.
Que o SENHOR da Igreja continue
abençoando a temporada que se
desenvolve neste mês.
PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa
pontualidade, afinal, entendemos
ser ela também culto a Deus.
Procure chegar antes dos horários
dos Cultos. Utilize os minutos que
antecedem às atividades dominicais
(Escola Dominical e Cultos),
prepare-se em oração e assim
participe desses momentos de
maneira conveniente e agradável a
Deus.
4

Data: 21 a 26 de janeiro.
Saída: dia 21, segunda-feira, às 9h
(chegar com 30min de antecedência), Praça Israel Pinheiro
(Praça do papa), esquina com Rua
do Amendoim. Não podemos
esperar pelos retardatários.
Retorno: dia 26, sábado, às 12h,
horário de chegada à mesma Praça
Israel Pinheiro.
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. Levar uma roupa velha para
as brincadeiras.
O que não levar: Celulares ou
objetos de valor.
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.
Responsáveis:
Rev. Élcio– (031) 98237-5117
(Claro e WhatsApp);
Gleici - (031) 98105-5658
(Claro e WhatsApp);
Sem. Davi (032) 99990-9968
(Vivo e WhatsApp)
Um pedido à Igreja: Orem em nosso
favor, para que o Senhor, Pai de
infinitas misericórdias, nos revista de
graça e proteção.

CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR
MEMBRO DA IGREJA
Temos um convite para você que tem
frequentado a nossa Igreja e deseja
se tornar membro comungante dela.
Convidamos você a frequentar a
Classe de Catecúmenos, onde você
será instruído
para a Pública
Profissão de Fé.
Na Classe de Catecúmenos você
conhece a Igreja Presbiteriana, sua
origem desde a Reforma Protestante
do século XVI, sua forma de
governo, suas convicções
doutrinárias, enfim, sua identidade
como Igreja de Cristo.
Não desejamos, em absoluto, que
ninguém busque a membresia de
uma Igreja local por coerção de
quem quer que seja, porém, cabe à
Igreja de Cristo prover meios de
preparação para que se professe a
fé em Cristo somente.
Mesmo que você seja oriundo de
uma outra denominação, você
deverá frequentar aquela Classe,
pois não há como tornar-se membro
comungante da Igreja Presbiteriana
sem isso.
Não é necessária inscrição prévia,
basta se dirigir para à Classe, no
terceiro andar, Sala 301, e você será
matriculado. As aulas terão início em
fevereiro. Caso tenha alguma dúvida
a respeito do assunto, procure os
Presbíteros Rubem ou Valério.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – 9h
O Rev. Edson e o Rev. Raimundo
estão ministrando aulas especiais,
no Templo, sobre o Tema que
trabalharemos em 2019:
DISCÍPULOS SANTIFICADOS
ENVIADOS PARA MISSÃO.
Este tem sido um tempo oportuno
para fortalecermos as nossas
convicções bíblicas sobre a nossa
vida com Deus e sobre nossa missão
de levar as boas novas de salvação
aos que ainda jazem nas trevas, sem
Cristo e sem esperança.
Participe conosco!
ACAMPAMENTO DA UMP-2019
A Diretoria da UMP informa que
estão abertas as inscrições para o
Acampamento 2019.
O Acampamento acontecerá
durante o feriado de carnaval, no
período de 01 a 06 de março.
O Preletor será o Rev. Danillo
Scarpelli da Iglesia Presbiteriana
Cristo mi Pastor do Chile. Também
teremos a participação especial do
Projeto Sola.
As inscrições podem ser feitas
através do link: bit.ly/UMP2019forms
Valor: R$270,00
Para mais informações entre em
contato com a Presidente da UMP,
Helen Cunha (98460-8764) ou com o
Tesoureiro Ivan Câmara
(98367-1333).
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CULTO INFANTIL 2019- INÍCIO EM FEVEREIRO
A partir do primeiro domingo de fevereiro, 03/02, retomaremos os Cultos
Infantis no horários das 10h20min. Serão dois Cultos, sendo um Culto
destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o outro para as crianças de 4 a 7 anos.
As crianças acima de 8 anos cultuarão no Templo em família.
Pedimos aos pais que estimulem seus filhos a aproveitar o espaço do
Programa Litúrgico destinado as anotações, para comentários, anotações
das passagens bíblicas, palavras desconhecidas, enfim, que gere
conversação santa com seu filho ao longo da semana em sua casa. Isso
produz crescimento espiritual.
No Culto Vespertino, durante o sermão, as crianças terão seu momento de
instrução na Palavra, de maneira específica, crescendo em graça e no
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvamos a Deus pela vida preciosa do Rev. Élcio, sua esposa Gleiciane e o
Sem. Davi que chegaram para conduzir nossas crianças e juvenis na Palavra
ao lado de uma equipe preciosa, ensinando os pequeninos a cultuar o nome
excelso do SENHOR.

CORAL DA IGREJA - REINÍCIO DAS ATIVIDADES DO
CORAL MISTO DA IGREJA
Informamos que no ano de 2019 o Coral Misto da Igreja terá os seus ensaios
aos Domingos a partir das 16h50min e às terças feiras a partir das 19h50min.
Convocamos a todos os membros para o nosso primeiro ensaio a se realizar
no dia 05/02.
Convidamos também a todos os demais irmãos que sentem alegria em
louvar a Deus através da música, a comparecerem no dia 05/02 para uma
avaliação, e assim se juntarem a nós neste ministério tão gratificante.
Esperamos por você.
“Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, oh
Altíssimo” (Salmo 92, verso 1)
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ANIVERSARIANTES

20/01
Arthur Barbosa Câmara
Eliana Dias dos Santos
Heitor Raasch Loureiro
21/01
Amanda Loesch Siqueira
Cecilia Silva de Abreu Maia
22/01
Eliana Marques da C. de Oliveira
23/01
Paulo Sérgio Laguardia
Tiago Fonseca dos Reis
24/01
Lucas Rafael da Silva Mendes
Marina Arantes Silva
25/01
Ana Carolina Gadelha Gontijo
André Vinícius Caldeira Miranda
26/01
Celso Freire dos Reis
Cláudio Luiz Sadi
Eliane Mara Teixeira Reis
Estefânia Sarah Alexandre Gomes
Luciana Pohlmann Ramos
Maria Isbela do Nascimento Bastos
Matheus Silva de Castro
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro - Pastor
Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger - Pastor
Auxiliar
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis Pastor
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
(Em processo de transferência para o
PBHZ e nossa Primeira Igreja)
Sem. David Freitas – 2º ano no
Seminário / Crianças, Juvenis e
Adolescentes da Igreja
Sem. W. Judson - 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

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
*Congregação Nova Suíça – Parceria
IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: ED às 9h e Culto às
17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às
19h30min
*Congregação Belém – Parceria IP
Itatiaia
Rua Real Madrid 162 – Bairro São
Salvador
Domingo: ED às 9h e Culto às 19h
*Congregação Redenção – Parceria
Nossa Missão e IP Vespasiano
Bairro Providência – Em breve,
divulgaremos novo endereço
*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: ED às 9h e Culto às
19h30min. Quarta-feira: Estudo Bíblico
– 19h30min
*Plantação de Igreja – Cidade de Bom
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais –
JMN
Rua Palmital, 270 – Centro – Bom
Despacho-MG

Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário

CONTA DA IGREJA

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

Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23
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