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MENSAGEM PASTORAL

SOBRE OS DONS ESPIRITUAIS
Em nossa Igreja, às quintas-feiras,
temos nos dedicado à busca de uma
visão bíblica a respeito dos dons
espirituais, assunto que apesar de
trazer polêmica é essencial à prática
cristã no Reino de Deus. Nesta semana,
pela mercê divina, debateremos sobre o
dom da liderança e odom da
administração. Eles podem até parecer
a mesma coisa, mas não são. Qual é a
diferença entre o dom da liderança e o
dom da governança? Venha descobrir
nesta quinta-feira, às 19h30min, no
Estudo Bíblico da nossa Igreja. Se você
quiser receber um resumo dos estudos
semanais para antecipar as leituras
relacionadas ao assunto, e assim
aproveitar melhor o nosso debate, por
gentileza, envie uma mensagem, via
WhatsApp, para +55 31 (9)9233-0038,
dizendo: “Pastor, por gentileza, eu
gostaria de passar a receber os roteiros
dos estudos bíblicos sobre os dons
espirituais”.Os Roteiros são resumidos
e por isso o conteúdo é melhor debatido
e compreendido em nossos encontros
semanais. Neste artigo pastoral eu
quero lhes oferecer uma breve reflexão
sobre este assunto.
Os dons espirituais são uma parte
especial da graça divina operada pelo
Espírito Santo na vida de pecadores,
iniciada na regeneração destes,
segundo 1 Coríntios 12.1-3. Por isso o
Apóstolo Paulo informa aos cristãos de
Corinto que eles não deveriam ser
ignorantes a respeito deste assunto. O
mesmo Espírito que habilita um pecador
a crer em Cristo como Senhor e
Salvador da sua vida, distribui dons
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espirituais a todos aqueles a quem
atraiu à fé cristã, dando portanto
continuidade a operação sobrenatural
da graça de Deus, livrando-os da
incredulidade, condenação e morte
espiritual, passando a moldá-los para
uma mais gloriosa, útil e graciosa
realidade de serem instrumentos do
Senhor para o louvor da glória da sua
graça.
Diferente do fruto do Espírito, que é uma
obra graciosa da terceira pessoa da
Trindade operante em todos os cristãos
e que visa a transformação do caráter
dos pecadores, moldando-nos à
imagem de Cristo Jesus, os dons
espirituais são capacitações para o
serviço ao outro e operam na
diversidade dos remidos por Jesus
Cristo. Por um lado, o fruto do Espírito é
a obra da graça divina que modela todos
e cada cristão na santificação do nosso
caráter à semelhança de Cristo,
fazendo-nos crescer em amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e
domínio próprio (Gl 5.22,23). Por outro
lado, os dons espirituais são
distribuídos a todos os cristãos, porém,
distintamente (1Co 12.4), de tal forma
que ninguém tem todos os dons, bem
como ninguém é totalmente desprovido
de dons, e nenhum dom é comum a
todos (1Co 12.27-30). O propósito dos
dons espirituais é o serviço cristão e
portanto a plenitude da prática cristã
consiste no aperfeiçoamento do caráter
pelo fruto do Espírito e no serviço
piedoso pela operação dos dons do
Espírito.

Nenhum cristão deve ser negligente
nestes dois aspectos centrais da vida
cristã: o aperfeiçoamento doseu caráter
pela santificação, ao crescer no fruto do
Espírito e o aperfeiçoamento do seu
serviço pelo desenvolvimento dos dons
do Espírito que lhe foram concedidos. O
primeiro aponta para a obra interna do
Espírito e consiste no desenvolvimento
de todo o fruto do Espírito, não apenas
alguns aspectos dele em cada cristão,
para que seu caráter reflita a pessoa de
Cristo; o segundo aponta para a obra
externa do Espírito e consiste no
desenvolvimento dos dons específicos
do Espírito que cada cristão recebeu
visando a edificação do outro e é na
manifestação coletiva dos dons que
todo o Corpo é edificado (1Co 12), na
operação da mutualidade espiritual.
Enfim, concluímos que, em momentos e
circunstâncias específicas, cada dom
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SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Antes que eu te formasse no
ventre materno, eu te conheci, e,
antes que saísses da madre, te
consagrei, e te constituí profeta
às nações.” (Livro do Profeta
Jeremias, capítulo 1, verso 5)
Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e
14h30min
Departamento Responsável:
Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

espiritual é uma potencialidade de ação
destacada acima da média da prática
piedosa esperada de cada cristão, que
ao entrar em operação, manifesta ao
mundo a poderosa ação de Deus
estabelecendo sua Igreja no presente.
De semelhante modo, nos momentos e
circunstâncias ordinárias da vida, a
manifestação de todo o fruto do Espírito
peloscristãos, é uma potencialidade de
demonstração do impacto que a
transformação do caráter do pecador à
semelhança de Cristo causa na vida
desse pecador, tornando possível
oferecer reações e respostas piedosas
acima das nossas limitadas
capacidades naturais, piedade
decorrente da presença de Cristo na
vida de pecadores como nós, bem como
demonstrar nossa dependência do Filho
de Deus e nossa união com ele.
Rev. Raimundo Monteiro
Montenegro Neto

Lembramos a todas as Sócias
que neste 30 de janeiro teremos
nossa reunião departamental em
conjunto.
Desejamos que todas estejam
presentes e tragam uma amiga,
para juntas desfrutarmos de uma
tarde alegre e abençoada.
Renovação da SAF em Revista
Você que deseja renovar ou
adquirir uma assinatura da
Revista da SAF, procure por
Valéria no telefone 99211-9733.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes,
Frederico Porto, Aldemir Bissaco,
Luiz Neto, Marcos Egg e Saul
Nogueira
Segunda-feira: Cláudio Murilo
Quinta-feira: Hildemar Neto
Sexta-feira: Marco Vince
REINÍCIO DAS ATIVIDADES DO
CORAL MISTO DA IGREJA
Convidamos aos membros do Coral
para o seu primeiro ensaio no dia
05/02 a partir das 19h50min.
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, ó
Altíssimo” (Salmo 92, verso 1)

ACAMPAMENTO DA UPA
Os adolescentes estavam em nosso
Acampamento na semana passada.
Retornam com aprendizado da
Palavra e comunhão da convivência
que certamente glorificará a Deus.
Louvamos a Deus pela vida do Rev.
Élcio, sua esposa Gleiciane, Sem.
David e demais Orientadores que
atuaram com amor e desprendimento ímpar no cuidado com
nossos adolescentes.
Que Deus os renove e os abençoe!
Hoje, por ocasião do Culto
Vespertino, teremos um momento de
testemunho do que foi esta semana
em nosso acampamento.

SÉRIE DE SERMÕES NA SEGUNDA CARTA DE PEDRO
As cartas do Apóstolo Pedro contêm uma maravilhosa mensagem de
esperança. Ao estudar a Primeira Carta daquele Apóstolo, no ano passado,
vimos que “esperança” é uma palavra chave na narrativa, (1.3,13,21; 3.5,15).
As Cartas de Pedro falam da peregrinação do crente feita sim, com os pés na
terra, mas, sobretudo, com a mente no céu. Pedro fala de perseguições,
aflições, sofrimentos, mas acima de tudo fala da benção e da certeza da
salvação. O Apóstolo da Esperança escreve aos cristãos peregrinos e
forasteiros da região da Ásia Menor do primeiro século para encorajá-los a
enfrentar as vicissitudes da vida olhando para o porvir. Você sabia que a
Segunda Carta de Pedro é um dos livros (carta) mais esquecidos do Novo
Testamento?
Mas ao estudarmos esta impressionante Carta veremos o quanto ela é
maravilhosa!
A partir do próximo domingo, 03/02, o Rev. Edson estará expondo a Segunda
Carta de Pedro.
Oremos e participemos.
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ESCOLA DOMINICAL – ANO LETIVO 2019
No próximo domingo, 03/02, a nossa Igreja iniciará o Ano Letivo da nossa Escola
Dominical, quando as classes voltam a ser divididas por faixas etárias e conteúdos
programáticos respectivos.
Do Berçário até a Classe dos Adolescentes, no biênio 2019/2020, passando pelas
Classes das demais faixas etárias intermediárias neste intervalo,
estudaremossobre o conhecimento de Deus e sobre o conteúdo panorâmico da
teologia cristã.
As Classes dos maiores de idade oferecerão uma Grade Curricular temática
diversificada, conforme informamos a seguir:
A Classe dos Catecúmenos apresenta nossas crenças fundamentais como cristãos
protestantes reformados e presbiterianos; logo, ela é uma sala destinada,
prioritariamente, àqueles que têm frequentado nossa igreja e estão interessados em
se tornarmembros comungantes.
A Classe da Mocidade estudará sobre a capacitação e a atuação da Igreja como
uma agência de proclamação do Evangelho e de serviço ao mundo na presente
geração.
A Classe de Adultos 1 -Teologia, estudará a Teologia Reformada e terá como ponto
de partida e proposta curricular a Confissão de Fé de Westminster, documento
oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, que expõe, de forma bíblica, as principais
doutrinas das Escrituras Sagradas.
A Classe de Adultos 2 – Bíblia, estudará o tema Revelação Messiânica no Antigo
Testamento, ou seja, como o Senhor Jesus foi sendo apresentado à medida que o
texto bíblico foi sendo escrito pelos autores inspirados pelo Espírito Santo.
A Classe de Adultos 3 - Vida Cristã, estudará o tema Vocação Cristã, indo desde a
vocação espiritual básica da comunhão com Deus através de Cristo, até o chamado
para ser instrumento de Deus no meio da sociedade na qual o cristão está inserido.
O Currículo da nossa Escola Dominical foi pensado visando oferecer aos membros
da Igreja uma diversidade essencial nas áreas do conhecimento cristão, de tal
maneira que não deixemos de vos anunciar todo o desígnio de Deus (At 20.27).
Embora todas as classes da EDtenham este objetivo curricular, aos adultos é
facultado o direito de escolha entre tais áreas essenciais (Teologia, Bíblia e Vida
Cristã).
A nossa oração e esforços são no sentido de que você desfrute ao máximo as
ofertas de crescimento no conhecimento bíblico para a sua qualificação e edificação
espirituais e assim cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo (2Pe 3.18).
Participe conosco!
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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, forma de governo,
convicções doutrinárias e identidade
como Igreja de Cristo.
Não desejamos, em absoluto, que
alguém busque a membresia de uma
Igreja local por coerção de quem quer
que seja, porém, cabe à Igreja do
Senhor 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 concluir os estudos ali
ministrados.
Não é necessária inscrição prévia.
Basta dirigir-se à Classe, no terceiro
andar, Sala 301, e você será
matriculado. As aulas terão início em
03/2, próximo domingo. Caso tenha
alguma dúvida a respeito do assunto,
procure os Presbíteros Rubem ou
Valério.
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CULTO INFANTIL
INÍCIO EM FEVEREIRO
A partir do próximo domingo,
03/02,retomaremos os Cultos
Infantis no horário 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
próprio do Programa Litúrgico para
comentários, anotações das
passagens bíblicas, palavras
desconhecidas, estimulando-os a
conversar sobre Deus e a obra do
Senhor Jesus ao longo da semana,
p ro mo ve n d o o
cre sci me n to
espiritual da família.
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 conduzem nossas
crianças e juvenis na Palavra ao lado
de uma equipe preciosa, ensinando
aos pequeninos a cultuar o nome
excelso do SENHOR.

ANIVERSARIANTES

27/01
Elaine Bernardes Falcão
Paola Hoffert Castro Cruz
28/01
Bárbara Luana Teixeira Pereira
Ester Oliveira Montenegro
29/01
Léa Santos de Oliveira
Ozanam César de Oliveira
30/01
Marluce Lima Aguiar de Ávila
Orcendina Heringer de Souza
01/02
Hildaléia Soares
Meire Ferreira Faria
Saulo Batista C. Barbosa
02/02
Adriano Bastos Marques
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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
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
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
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
Rua Américo Martins da Costa, 180 –
Providência, Belo Horizonte.
Domingo: Culto às 17h
*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

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

