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MENSAGEM PASTORAL

CONTEMPLANDO A GLÓRIA DE CRISTO
A oração privada, sincera e
fervorosa, de cada filho de Deus, é a
melhor expressão da nossa real
condição espiritual. Aprouve ao
Senhor deixar, para a nossa
edificação, um resumo daquela que
conhecemos como oração
sacerdotal de Cristo, registrada no
capítulo 17 do Evangelho segundo o
Apóstolo João, sobre a qual
iniciamos hoje uma série de artigos
pastorais.
No início daquela oração o Senhor
Jesus roga ao Pai pela sua
glorificação (verso 1), estado
singular de retorno à plena
experiência da condição majestosa
da sua divindade, agora acrescido
da natureza humana, a qual o Filho
de Deus incorporou desde a sua
encarnação (um grandioso mistério).
Era também um processo que se
iniciaria através de um tremendo
contraste com sua experiência
terrena de humilhação, cujo ponto
mais agudo seria a crucificação que
ele viria a experimentar pouco tempo
depois de ter proferido aquelas
palavras. A glorificação de Cristo
estava sendo contemplada por ele
até mesmo como um fato motivador
para o enfrentamento da experiência
da crucificação, pois ele sabia que
sua humilhação não era despropositada e por mais terrível que
fosse, era uma etapa necessária à
gloriosa obra de redenção da
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criação pelo Pai Celestial. Esta
redenção ocorreria por meio da
submissa humilhação do Filho, cuja
autoridade de ser Deus-homem o
qualifica como o único e perfeito
redentor de pecadores divinamente
amados desde a eternidade, os
quais seriam atraídos de volta ao
Eterno e seriam dados a Cristo como
suas ovelhas, seus crentes, seus
discípulos (verso 2).
Contemplar a glória assegurada
para depois dos sofrimentos do
tempo presente é importante, motiva
e deve garantir a sobriedade
necessária nos momentos mais
difíceis da nossa vida. Para Cristo, a
glorificação que lhe estava
reservada foi motivo de anseio e
petição ao Pai e uma imagem que o
incentivava à consumação da sua
obra, pois tal aspiração reflete em
alguma medida o alvo da obra da
redenção, visto que a restauração
da comunhão com o Pai através do
Filho é a própria natureza da vida
eterna e a razão central da missão
redentora de Cristo na Terra,
segundo ele mesmo disse ao Pai
(verso 3).
Para o Senhor Jesus Cristo, a
glorificação representaria uma
celebração vitoriosa da execução,
no nosso tempo e no espaço, do
plano eterno do resgate de
pecadores amados por Deus; e é

com isto em mente que ele ora
(verso 4). Sendo assim, o retorno do
Filho ao seio do Pai selaria a sua
glorificação como o perfeito executor
do plano divino de resgate da
criação, o qual lhe fora confiado
(verso 5). Para a criação, afetada
pelo pecado, a morte e a
ressurreição de Cristo, seriam (e
foram) a realização histórica e
objetiva da vitória sobre o pecado e a
morte; o pagamento da dívida dos
rebeldes e o despojamento das
forças opositoras à graça,
objetivamente vencidas na cruz.
A ressurreição do Senhor Jesus,
seria, portanto, o atestado público da
vitória da redenção sobre a
condenação, da esperança sobre o
desespero, da renovação sobre a
decomposição, da vida sobre a
morte, do perdão sobre o pecado e a
vitória de Deus sobre o mal.
Na sua oração sacerdotal, o Filho de
Deus expressou ao Pai o cumprimento da sua missão de resgate de
todos aqueles que lhe foram
confiados. Cristo estava executando
fielmente sua missão de revelar
Deus aos perdidos que o Pai lhe
confiara e agora caminhava para
consumar a sua obra redentora pela
dor da cruz. Embora que a relação
dos pecadores amados que serão
salvos seja desconhecida dos
homens, mistério mantido em
segredo na Trindade, esta atua
providencial e harmoniosamente em
favor da redenção deles. Sinais de
quem são eles só surgem pela
resposta de arrependimento e fé que

alguns pecadores demonstram
diante do contato com o Evangelho
da graça, pois tal mensagem é o
meio eficiente de Deus salvar os
pecadores eleitos da sua alienação
espiritual. Em sua oração Cristo
expressa que todos aqueles a quem
o Pai lhes tinha confiado em vida,
creram e foram preservados pela
Palavra de Deus, a qual foi recebida
por eles e através da qual eles
vieram a reconhecer Cristo e sua
obra (versos 6 a 8).
A partir deste ponto, o Senhor Jesus
começou a interceder mais
especificamente pelos seus
discípulos, mas estas serão
reflexões futuras, que, mercê divina,
faremos nos próximos artigos
pastorais do Boletim da nossa Igreja.
Por hora, resta-nos voltar os olhos
da fé para Deus, contemplando a
glória eterna a nós também
reservada, garantida e evidenciada
pela glorificação de Cristo e, em
resposta à sua vivência harmoniosa
entre oração e prática, enfrentarmos
os desafios da vida diária com suas
lutas internas e externas, motivados
pela intercessão do Filho de Deus.
Animados pelo seu exemplo,
também derramemos o coração
diante de nosso Pai Celestial em
oração, buscando a graça
necessária para vivermos como
filhos de Deus redimidos pelo Filho.
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Mas tu és nosso Pai, ainda que
Abraão não nos conhece, e Israel não
nos reconhece; tu, ó SENHOR, és
nosso Pai; nosso Redentor é o teu
nome desde a antiguidade.” (Livro do
Profeta Isaías, capítulo 63, veso16)
Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento
Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba
Queremos agradecer as homenagens
prestadas a nós, mulheres
presbiterianas, por ocasião do nosso
dia, em especial à UPH pelo carinho e
zelo que tiveram para conosco.
Louvamos a Deus por suas vidas, e
que Ele continue abençoando a todos
vocês.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201 –
Funcionários
Tel. 3224-2641
Equipe 2
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201 - PUC
Coração Eucarístico
Tel. 3375-8294
Próximo domingo:
Equipe 1
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel. 3451-4430
Equipe 2
Rizza R. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436-5405

CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR
MEMBRO DA IGREJA
Temos um convite para você que tem
frequentado a nossa Igreja, é maior de
16 anos e deseja se tornar membro
comungante dela.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel,
João, Natanias, José Maria, Thiago
Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Paulo Falcão
Quinta-feira: Paulo Gibram
Sexta-feira: Alysson Bomfá
Sábado: Ariel e Armando Melillo
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Convidamos você a frequentar a Classe
de Catecúmenos, onde você será
instruído para a Pública Profissão de Fé.
Não é necessária inscrição prévia. Basta
dirigir-seàClasse, no terceiro andar,
Sala 301, e você será matriculado. Caso
tenha alguma dúvida a respeito do
assunto, procure os Presbíteros Rubem
ou Valério.

OFICINA DO AMOR
Nós, da Oficina do Amor, agradecemos
a toda a Igreja que nos tem prestigiado
com a aquisição dos nossos trabalhos.
Parte dos fundos assim obtidos são
entregues à Junta Diaconal e ao
Ministério Portas Abertas.
Convidamos você que sabe bordar,
fazer crochê ou gostaria de aprender,
que venha fazer parte de nossa Oficina.
Estamos precisando também de
costureiras.
Nos reunimos toda quinta-feira, das 14
às 17h.
A Deus toda honra, todo louvor e toda
glória. Amém!

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
08 A 10 DE MARÇO
Reserve a data em sua agenda.
Está chegando a Conferência
Missionária da nossa Igreja neste ano de
2019. Ocorrerá entre os dias 8 e 10 de
março, começando na Sexta Jovem
(20h), “Especial de Missões” e
continuando no sábado (19h30min). No
domingo teremos Classe Única na
Escola Dominical, às 9h. A Conferência
será tema dos sermões dos Cultos
daquele domingo, encerrando-se no
Culto Vespertino.
O Preletor convidado é Pastor
Presbiteriano com formação em
biologia, teologia e antropologia e vasta
experiência em missões transculturais,
com concentração entre povos
tradicionais da Amazônia.
Quais os desafios à comunicação
transcultural do Evangelho com
sensibilidade à cultura nativa?
Qual a relevância e necessidade de uma
boa formação para o obreiro
transcultural?
De que forma a igreja brasileira pode e
deve se envolver com o trabalho
missionário de povos minoritários?
Quais os principais desafios do trabalho
missionário com um povo ágrafo e de
pouco contato com a sociedade e cultura
hegemônicas no próprio país?
Estas e outras perguntas serão
abordadas em nossa Conferência
Missionária deste ano. Ore por isso,
divulgue, participe e disponha-se à
colaboração neste fascinante desafio.
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FILHOS DO PACTO
PREPARE SEU FILHO PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
O Curso Filhos do Pacto, que visa o preparo de nossos filhos para a Pública Profissão
de Fé, é um passo importantíssimo na caminhada cristã das famílias da Igreja,
quando através de uma conversação santa, os pais instruem os filhos na caminhada
da Fé. Temos presenciado várias Profissões de Fé de nossas crianças e juvenis.
Nossa Igreja tem procurado conscientizar os pais de que eles são os agentes
primários na educação de seus filhos e também no preparo deles para este momento
solene e único.
Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos preparando-os para tão importante
passo na caminhada cristã. Procurem o Rev. Edson, Pastor da Igreja, que lhes
entregará o material do Curso e dará as informações a respeito. A orientação dos
seus filhos para a Pública Profissão de Fé não depende de erudição teológica, mas
do temor e reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle provém a verdadeira
capacitação.
Não deixem de aproveitar esta oportunidade de bênção para toda a família.

GRUPO DE DISCIPULADO PARA
JOVENS

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
DONS ESPIRITUAIS

O Rev. Raimundo retomará em breve as
reuniões voltadas para o Discipulado
Cristão. O público-alvo é composto
pelos jovens da Igreja interessados em
crescer na dinâmica da vida cristã,
capacitando-se a serem instrumentos
nas mãos do Senhor enquanto são eles
mesmos transformados por Deus neste
processo. Se você é jovem, tem
interesse de participar e tem a
disponibilidade de se reunir com outros
todas as quartas-feiras, das 20h às
21h30min, procure o Rev. Raimundo e
confirme o seu interesse em fazer parte
deste grupo, que neste semestre
compartilhará com a Sexta Jovem
(quando o pastor da UMP ministrar a
Palavra) a mesma temática, com base
no livro Instrumentos nas Mãos do
Redentor, de Paul D. Tripp, Nutra
Publicações.

Às quintas-feiras, das 19h30min às
20h30min, temos estudado a
abordagem bíblica dos dons espirituais.
Na semana passada iniciamos os
estudos sobre os dons da Palavra. Com
a graça divina, deveremos estudar nesta
quinta, 21/02, sobre os dons espirituais
do Ensino e da Palavra de Sabedoria.
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O que são estes dons? Como
reconhecê-los? Como eles atuam nos
crentes? Qual a importância da
colaboração das suas respectivas ações
para a edificação da Igreja e a
consolidação do Reino de Deus?
Venha participar dos nossos estudos.
Sua colaboração é bem-vinda. Nestes
encontros procuramos responder às
dúvidas e inquietações dos irmãos.
Junte-se a nós para crescermos nesse
tema vital na vida da Igreja do Senhor.

SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras em nossa Igreja ocorre a programação voltada para nossa
juventude, UPA e UMP, sob a direção dos Rev. Élcio e Raimundo. Pontualmente, das
20h às 21h30min, você tem a oportunidade de crescer na comunhão e edificação
espirituais. Participe, convide outros, ore e desfrute deste importante espaço de
edificação espiritual.
Neste ano, a abordagem do Rev. Raimundo será a mesma de grupos temáticos nos
quais ele tem participado: a importância da colaboração na Igreja para o crescimento
espiritual através da prática de relacionamentos redentores.
O material de referência será o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul D.
Tripp, Nutra Publicações.
Participe e seja você também um instrumento nas mãos do Redentor.
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).

ESCOLA DOMINICAL – ANO LETIVO 2019
Iniciou-se no primeiro domingo de fevereiro o Ano Letivo da nossa Escola Dominical,
quando as Classes voltaram a ser divididas em faixas etárias com seus respectivos
conteúdos programáticos.
Compareça pontualmente à sua Sala de Aula e desfrute de todo o conteúdo oferecido
ao longo do ano para você.
CURSO DE NOIVOS
1º SEMESTRE - 2019
Data: 22 e 23/03
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 22/03 – 19h30min às 21h30min
Sábado, 23/03 – 9h às 12h, 13h às 15h
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ANIVERSARIANTES

17/02
Davi Crysthian Santana Purcino
Luiza Lehman Toledo
Marco Antônio Ferreira Aguiar
18/02
Daniela Salles Frigini Campolina
Fabiane Patente de Souza
Flávia Patente de Souza Mendonça
Guilherme Bessa de Oliveira Terenzi
Jéssica Ramos Maciel
Marcia Lisboa Ferreira
19/02
Flávio Ferreira Lourenço
Pedro Zorzin Fonseca
20/02
Ana Marcia Carvalho Flausino
Fernando Ferreira Santos Filho
José de Paula Moreira
Rachel Pitta Costa de Souza Maciel
21/02
Cláudia Carvalho Sathler de Melo
Gladson Fagundes Fernandes
Raquel Soares Bandeira
22/02
Gabriel Galante Boson
Jônatas Ribeiro Tonholo
Marina Caires Terenzi Pinto de Oliveira Santos
Silvia de Assis Lopes
23/02
Armando Melillo Filho
Cláudia Falci Grassi
Débora Santos Carvalho Barbosa
Gustavo Alberto Novais Cabaleiro
Kátia Cristina Gherardi Ribeiro
Marcus Renato Martins Nogueira
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