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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

DIA DA BÍBLIA
Neste segundo domingo de dezembro a
Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o
"Dia da Bíblia" e o "Dia da Mulher do
Pastor".
O Dia da Bíblia surgiu em 1549 na GrãBretanha, quando Thomas Cranmer,
reformador e Arcebispo da Cantuária,
incluiu no livro de orações do Rei
Eduardo VI um dia especial para que a
população intercedesse em favor da
leitura do Livro Sagrado. O Dia
escolhido foi o segundo domingo do
Advento, cuja celebrações ocorrem nos
quatro domingos que antecedem o
Natal. No Brasil o Dia da Bíblia começou
a ser celebrado pelos primeiros
missionários que, procedentes da
Europa e dos Estados Unidos, vieram
para nossa Pátria a partir de 1850,
semear a Santa e Bendita Palavra de
Deus.
No entanto, durante o período do
Império, a liberdade religiosa para os
cultos reformados era muito restrita, o
que impedia manifestações públicas
dos crentes. Por volta de 1880 esta
situação foi mudando e o movimento
reformado, juntamente com o Dia da
Bíblia, se popularizando. Esta
celebração ganhou ainda mais força em
10 de junho de 1948, com a fundação da
Sociedade Bíblica do Brasil, que nasceu
com o seguinte lema: "Dar a Bíblia à
Pátria" e em dezembro daquele ano
houve uma das primeiras manifestações públicas do Dia da Bíblia em
nosso País, na cidade de São Paulo,
junto ao Monumento do Ipiranga. A Lei
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nº 10.335, sancionada em 19 de
dezembro de 2001, oficializou o
segundo domingo de dezembro como o
Dia da Bíblia no Brasil e em nossos dias
as comemorações desta data
mobilizam milhares de cristãos em todo
o território nacional.
A Bíblia não é um livro comum; ela é
uma biblioteca de 66 livros santos, a
Santa e Bendita Palavra de Deus,
inigualável, sem paradigmas ou
analogias que possam determinar por
completo o seu valor. Num período de
aproximadamente dezesseis séculos o
próprio Deus a soprou a mais de
quarenta homens "inspirados pelo
Espírito Santo", em lugares diferentes,
sob várias circunstâncias, em pedra, em
papiro, em pergaminhos. Diz o Apóstolo
Pedro: "Nenhuma profecia provém de
particular elucidação; porque nunca,
jamais qualquer profecia foi dada por
vontade humana; entretanto homens
santos falaram da parte de Deus,
movidos pelo Espírito Santo"
(2 Pe 1.21).
Até hoje Deus, o autor da Bíblia, fala
através da Sua Palavra e a Bíblia
continua sendo o livro mais vendido em
todos os tempos, um "best-seller" todos
os anos. Sua mensagem é sempre
atual, pois, ela não contém a Palavra de
Deus, mas ela é a Palavra eterna de
Deus. Disse o profeta Isaías: "Seca-se a
erva e cai a sua flor, mas a Palavra de
nosso Deus, permanece eternamente"
(Is 40.8).

Na Bíblia desesperançados encontram
esperança e alcançam a tranquilidade;
desnorteados retomam o caminho
certo; condenados deparam-se com a
salvação. Por ser a Palavra de Deus, ela
é um martelo que esmiuça a penha, uma
espada de dois gumes que penetra
profundamente, "até ao ponto de dividir
alma e espírito, juntas e medulas, e é
apta para discernir os pensamentos e
propósitos do coração" (Hb 4.12). Por
isso, ela é amada e odiada, acolhida e
perseguida ao longo da história.
Tentaram extingui-la, queimaram-na,
proibiram a sua leitura, porém, não
conseguiram calar a voz de Deus, Sua
Palavra. O que conseguiram foi dar ao
período de proibição de sua leitura o
nome de "Era das Trevas". No século
XV, com o surgimento da imprensa, o
primeiro livro a sair das prensas de
Gutenberg foi a Bíblia, duzentos
exemplares em latim. A veracidade da
Bíblia, sua autenticidade, infalibilidade,
inerrância e suficiência, determinam
não somente a sua plena autoridade,
como também sua permanente
atualidade, sendo toda infalível. Por isso
a Bíblia é nossa única

regra de fé e prática. Ela mostra Deus
como centro do universo físico e da vida
do homem, sendo Cristo Jesus a
expressão máxima da revelação de
Deus. Toda a Bíblia está centralizada
nele; Ele é anunciado no Antigo
Testamento e revelado em sua
humanidade e Ministério ao longo do
Novo Testamento, a começar pelos
Evangelhos. No Dia da Bíblia devemos
expressar nossa gratidão a Deus por
sua Santa e Bendita Palavra,
procurando valorizá-la através do
estudo e meditação diligente, buscando
prazer na Lei do SENHOR. Então,
seremos como árvores frutíferas
plantadas junto a correntes de águas,
frutificando para a glória de Deus Pai
(Sl 1). Mas no segundo domingo do mês
de dezembro também celebramos o Dia
da Mulher do Pastor, louvando a Deus
pelas esposas dos nossos pastores que
têm sido verdadeiras auxiliadoras,
mulheres idôneas que cuidam com zelo
amoroso de seus maridos e os auxiliam
na lide ministerial. Louvado seja o
SENHOR por vidas tão preciosas.
Rev. Edson Costa Silva

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Dia 21 – Quinta Feira
Equipe 2
Meire F. Faria
Eny A. Oliveira
Rua Maranhão, 1566/401
Rua Emilio Vasconcelos Costa,
Funcionários
152 - Cruzeiro
Tel. 3287-0120
Tel. 3223-2965
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Falcão e Saul Nogueira
Segunda-feira: Emerson Ávila
Quinta-feira: Jessé Oliveira
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder."
Efésios 6.10
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: Rute
Relatora: Eliane
Natal Solidário
Nós, sócias da SAF, em conjunto com o Centro de Referência Cristã (CRC),
distribuiremos algumas cartinhas das crianças assistidas pelo CRC (cerca de
140), proporcionando à Igreja a oportunidade de levar um pouco de alegria
àquelas crianças, que têm diversas necessidades, bem como a oportunidade de
cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho. Contamos
com o apoio da nossa amada Igreja.
Homenagem às esposas dos Pastores
"Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida."
(Livro dos Provérbios, cap. 31, verso 12)
No segundo domingo de dezembro comemoramos o dia dela, "a esposa do
Pastor". Algumas vezes esquecemos seus nomes e as chamamos de "esposa
do Pastor".
Ela tem sido o exemplo fiel da mulher virtuosa do Livro dos Provérbios, aquela
que exerce várias atividades, ocupa lugar importante na vida do Pastor e da
Igreja, é intercessora, motivadora, conselheira, companheira, incentivadora.
Queremos aqui levantar um clamor por essas mulheres valorosas, mães
cuidadoras e esposas especiais. Clayde, Maria Diomar, Veridiana e Gleiciane,
recebam nossa homenagem e nossos parabéns por tudo o que vocês
representam para a nossa amada Igreja. Contem sempre com nossas orações.

Gleiciane Maria Diomar

4

Clayde

Veridiana

RECITAL NO SALÃO JOÃO
CALVINO
No segundo sábado de dezembro, dia
14/12, às 19h, teremos um Recital no
Salão Social João Calvino com os
alunos da professora Edilene. A Igreja
está convidada a prestigiar este
evento.

CANTATA DE NATAL – 25/12
Neste ano teremos uma Cantata
Especial, acompanhada por
Orquestra, no Culto de Natal do dia
25/12 às 20h. Todos os Coristas da
Igreja estão convidados a se juntarem
em louvor ao nosso Deus pela dádiva
do Natal. Reserve esta data, convide
pessoas e participe conosco.
Vinde Cantai: Jesus Nasceu!

RELATÓRIO DO MINISTÉRIO
PORTAS ABERTAS
OUTUBRO E NOVEMBRO DE
2019
"Restaura, SENHOR, a nossa sorte,
como as torrentes no Neguebe. Os
que com lágrimas semeiam com júbilo
ceifarão. Quem sai andando e
chorando, enquanto semeia, voltará
com júbilo, trazendo os seus feixes."
(Salmo 126, versos 4 a 6)
Evangelização: 169
Aconselhamento: 23
Reuniões Evangelísticas: 4
Visitas: 11
Bíblias distribuídas: 4
Folhetos distribuídos: 114
Disque paz distribuídos: 122
Total de pessoas atendidas: 192
D. Neusa, nossa irmã Missionária no
Ministério Portas Abertas, estará em
gozo de férias no período de
5/12/2019 a 3/1/2020. Que Deus
abençoe seus dias de descanso.

CONVITE AOS CORISTAS
Os Corais de nossa Igreja se juntam
para louvar ao SENHOR no Culto de
Natal e de Vigília.
Para uma melhor organização de
agenda, anunciamos as datas para os
ensaios da Cantata de Natal. Tome
nota:
Quinta-feira, 12/12 – 20h30,
terça-feira, 17/12 – 20h,
quinta-feira, 19/12 – 20h30 e no dia do
Culto, quarta-feira, 25/12, o ensaio
acontecerá às 18h30.
Contamos com todos os Coristas.

VIAGEM DO REV. EDSON E
CORAL JOVEM
Nosso Pastor Rev. Edson e o nosso
Coral Jovem foram convidados pela
Primeira Igreja Presbiteriana de
Montes Claros (PIPMC) para as
celebrações dos 75 anos daquela
igreja irmã, neste final de semana.
Oremos em favor da viagem do nosso
Pastor e Coral. Que nossos irmãos
sejam usados na edificação espiritual
dos irmãos da PIPMC, para a glória de
Deus.
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DOAÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR
"Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os
necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bemaventurado é dar que receber". (Livro dos Atos dos Apóstolos cap. 20, verso 35)
Muitos materiais escolares deste ano não nos serão úteis no ano de 2020 mas
podem ter grande valor para outras crianças de nossa cidade. Por isso pedimos
aos irmãos que façam a doação de itens que não lhes serão necessários no
próximo ano letivo (mochilas, cadernos, livros, lápis de cor e outros objetos
escolares). Serão muito bem-vindos! Todo o material arrecadado será
organizado pela nossa irmã Ester Duarte e doado à Escola Estadual Lúcio dos
Santos, cuja Diretora é nossa irmã Guilhermina. Pais, aproveitem para envolver
seus filhos nesse projeto. O material poderá ser entregue na Secretaria da
nossa Igreja. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 992457580 com nossa irmã Ester.
NOTÍCIAS DA MISS. SUELY – DISQUE PAZ
Queridos, nosso coração faz planos e quando os colocamos na dependência de
Deus, agradecidos, experimentamos resposta boa, agradável e perfeita.
Nos últimos três meses tenho sido edificada com os planos de Deus, às vezes
contrários aos meus. Contudo, sei que "todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito" (Rm
8.28). Estou em casa me recuperando de duas cirurgias e estou bem graças a
Deus. Passei por momentos de muita dor, mas sempre consolada com a
Palavra de Deus que me diz que há tempo para tudo e este é o meu tempo de
viver o propósito dele. Sei que estou sendo sustentada pelas orações dos
irmãos e apoio do Conselho da minha querida Primeira Igreja. Sou grata a todos
pelo carinho e amor cristão que me faz mais que vencedora. Lembro-lhes que
estou em casa, mas meu coração está aí com todos vocês. Saudades, Suely.
ESCOLA DOMINICAL: ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
No próximo domingo, 15/12, encerraremos o Ano Letivo Regular de nossa
Escola Dominical (ED). Louvamos a Deus por mais este ano escolar que se
finda, onde crescemos em graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, através das aulas ministradas em nossa ED. Nos
domingos 22/12 e 29/12 e em todo o mês de janeiro, os Pastores da Igreja
estarão ministrando aulas especiais, no Templo, sobre o tema que
trabalharemos com a Igreja em 2020, "Discípulos santificados oram".
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GRATIDÃO - CANTATA DO CORO INFANTOJUVENIL
No domingo passado fomos
agraciados por Deus com uma
belíssima Cantata apresentada
pelo Coral Infantojuvenil de
nossa Igreja, com a participação
especial de nossa Orquestra de
Sinos. As crianças brilharam e o
nome do SENHOR foi louvado.
Nossa gratidão a Deus pela vida
preciosa da Regente Suzana e
de toda a equipe que conduz o
Coral Infantojuvenil e aos pais
pela dedicação em trazer os
filhos para os ensaios e por
colaborarem com alegria para
que este precioso trabalho continue sempre pujante para a glória de Deus. Que
Deus recompense a todos com dadivosas bênçãos. Nosso irmão Nereu Bastos
gravou a Cantata. Aqueles que desejarem adquirir o DVD, ao custo de R$25,00
a unidade, devem procurar nosso irmão.
A Deus honra e glória!
ESCOLA DOMINICAL
DIA DA BÍBLIA
Neste final de semana, em virtude do Dia da Bíblia, nossa Escola Dominical
comemora também essa valiosa data. Nossos queridos irmãos, Diác. Marco
Vince e Isabel Cristina, fizeram uma "Grande Bíblia" que ficará em exposição no
Salão João Calvino. O objetivo é nos remeter à importância que a Palavra de
Deus deve ter em nossas vidas. O versículo em destaque é o do Salmo 119,
verso 105: "Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para os meus
caminhos". Agradecemos ao querido casal pela criatividade e dedicação em nos
presentear com esta bela arte. Passe no Salão e prestigie a exposição.
CEIA DO SENHOR
Neste domingo, segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutino e
Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor para participarmos deste
banquete espiritual.
Preparemo-nos, pois, para este singular momento.
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ANIVERSARIANTES

08/12
Arthur Araújo Ribeiro
Davi César Catizani Faria Oliveira
Juliana Barbosa Nogueira
Maria da Conceição Siqueira de Castro
09/12
Aline Guerra Campolina
Emerson Ferreira da Cunha
Rodrigo Faria Melo Freitas
Vitor Rodrigues Pereira
10/12
Adriano Klem Fernandes
Érica Rezende Gusmão
Conceição Ferreira Souza
Erasmo Borja Sobrinho
Paulo Sérgio de Queiroz Cassete
12/12
Lidiane Alves Vieira Marques
Lucas Deslandes de Toledo
Reinaldo Domingos Pereira da Costa
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna
Rogério Perillo de Carvalho
13/12
Ismaília de Moura Nunes
Júnia Nogueira
Lucas Eler Ramos
Maria Cristina Salgado Andrich Santos
Maria Geralda Pedreira Goecking
14/12
Livingstone Augusto Eller
Marcela Lehman Battaglia
Noeme Freire Leitão
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