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MENSAGEM PASTORAL

PROVIDÊNCIA E SACERDÓCIO
A pergunta nº 18 do Catecismo Maior de
Westminster (CMW), um dos Símbolos de
Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB),
assim indaga: Quais são as obras da
providência de Deus? E o CMW nos dá a
seguinte resposta: "As obras da providência
de Deus são a sua mui santa, sábia e
poderosa maneira de preservar e governar
todas as suas criaturas e todas as suas
ações, para a sua própria glória".
O nosso Deus não é somente o Criador, é
também aquele que preserva o que criou e
esta ação de Deus necessita ser
diferenciada de sua ação criadora, ainda
que ambas sejam inseparáveis, pois uma
obra é tão grandiosa quanto a outra. O Deus
que criou é o mesmo que preserva. Muitas
pessoas até creem num Deus criador, mas
tentam tirá-lo de cena não reconhecendo a
sua dadivosa mão preservando sua criação
e, ao fazer isso, intentam exaltar a
autonomia humana. Essas pessoas
pensam que para que a humanidade tenha
liberdade, Deus deve estar ausente ou ficar
inoperante.
Porém nós, que conhecemos a Deus como
criador e preservador, sabemos que é Ele
quem governa todo o universo e esse
governo é uma face da Doutrina da
Providência. O teólogo holandês Herman
Bavinck, escrevendo sobre a providência,
afirma que ainda que seja correto falar da
"permissão" divina em certas ocasiões, esta
não deve ser interpretada de tal maneira
que negue a soberania de Deus na
preservação do que ele criou. Diz-nos o
Apóstolo João que o nosso Deus não é um
Deus ocioso, Ele sempre trabalha (João
5.17) e o mundo não tem existência por si
mesmo. Desde o momento que a criação
veio à existência, tem existido somente em
Deus, através de Deus e para Deus
(Neemias 9.6; Salmos 104.30; Atos 17.28;
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Romanos 11.36; Colossenses 1.15;
H e b r e u s 1 . 3 ; A p o c a l i p s e 4 . 11 ) .
Saindo do geral para o particular, pensemos
em nós como seu povo, pois é maravilhoso
estudar sobre o governo providencial de
Deus particularmente sobre nós. Toda a
história dos patriarcas, de Israel, da Igreja, e
de cada crente, é prova disto. O que outras
pessoas entendem como um mal contra
seus escolhidos, Deus transforma em bem
(Gênesis 50.20); nenhuma arma forjada
contra eles prosperará (Isaías 54.17); até o
cabelo de suas cabeças estão todos
contados (Mateus 10.20). Assim, todas as
coisas criadas existem pelo poder de Deus e
estão debaixo do governo dele. Como
cantamos no belíssimo Hino 163 de nosso
Hinário Novo Cântico: "As tuas mãos
dirigem meu destino; acasos para mim não
haverá; o grande Pai vigia o meu caminho e
sem motivos não me afligirá...". Quando
falamos da providência de Deus, significa
que Ele governa todas as coisas, de modo
que nada acontece por acontecer, e nada
foge do seu controle.
Como é consoladora essa verdade em dias
tão difíceis como os que estamos vivendo. A
doutrina da Providência de Deus é um
grande conforto para os redimidos pois
cremos que todas as coisas cooperam para
o bem do povo de Deus (Romanos 8.28) e
esta doutrina nos assegura que nada
poderá frustrar os planos daquele que nos
redimiu (Jó 42.2). A doutrina da Providência
n o s e n si n a a d e sca n sa r e m D e u s,
afirmando que Ele controla todas as
circunstâncias de nossas vidas, todas as
coisas, e isto inclui aquelas que parecem vir
contra nós. Enfermidades, morte, aflição, pandemias, enfim,
seja lá o que for, não acontecem por um
mero acaso, mas estão sob o controle
soberano de Deus. Foi com base nesta
convicção que Paulo afirmou:

Em todas estas coisas, porém, somos mais
que vencedores, por meio daquele que nos
amou. Porque eu estou bem certo de que
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem
os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a
altura, nem a profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá separar-nos do amor
de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor. (Rm 8.37-39)
Diante desta verdade maravilhosa que nos
acalma, como Igreja, descansados na
Providência de Deus, devemos procurar a
cada dia intensificar os cuidados de uns
para com outros. Lembremos que todos
nós, crentes, somos chamados a exercer o
sacerdócio universal e o fundamento desse
sacerdócio nos fala do grande privilégio que
temos como filhos de Deus: cada cristão é
um sacerdote, cada cristão tem livre e direto
acesso à presença de Deus, tendo como
único mediador o Senhor Jesus Cristo. A
ênfase dos Reformadores ao desenvolver a
doutrina do sacerdócio universal dos
crentes está no seu sentido comunitário:
somos sacerdotes uns dos outros, devendo
orar, interceder e ministrar uns aos outros. À
luz do Novo Testamento, todo cristão é um
"diácono" (servo) de Deus, o que ressalta a
ideia de serviço e solidariedade.
Nestes dias de isolamento social temos
ainda mais responsabilidade de nos
aconselharmos mutuamente. Em Romanos
15.14, Paulo escreve: "E certo estou, meus
irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de
que estais possuídos de bondade, cheios de
todo o conhecimento, aptos para vos
admoestardes uns aos outros".
Semelhantemente, ele exorta os
colossenses: "Habite, ricamente, em vós a
palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhaivos mutuamente em toda a sabedoria"
(3.16). O Senhor nos ordena, como seu
povo, a instruir outros em como cumprir
suas vocações para a vida em uma
variedade de formas.

Os santos mais experientes são chamados
a conduzir os crentes mais jovens, as
mulheres mais velhas na fé podem ter um
ministério eficaz de instruir as esposas e
mães mais jovens acerca de como elas
podem amar seus maridos e filhos (Tito 2.35), os pais têm o grande privilégio e
responsabilidade de educar seus filhos "na
disciplina e na admoestação do Senhor"
(Efésios 6.4). Em várias épocas e fases da
vida, todos nós precisamos da orientação
amorosa daqueles que trilharam o caminho
antes de nós para nos ensinar a tomar
decisões sábias, a cumprir fielmente a
direção de Deus para nossas vidas e a
descansar em Deus em momentos de
aflições. Como um membro do corpo de
Cristo, nós recebemos dons da parte de
Deus para a edificação da Igreja, levando-a
à maturidade plena e, em sua amorosa
providência, Deus considerou apropriado
estabelecer a instrução mútua como um
componente integral para este objetivo.
Portanto, descansados na Providência
Divina, desempenhemos o Sacerdócio
Universal dos Crentes na certeza de que o
corpo de Cristo, que é a sua Igreja, será
abençoado e edificado.
Conclamamos toda a Igreja, desde as
crianças até os anciãos, a procurar ser um
agente da Graça de Deus, levando consolo
aos desconsolados e esperança àqueles
que porventura podem se sentir
desesperançados nestes dias maus,
pedindo que Deus mostre maneiras pelas
quais você pode, humilde e diligentemente,
instruir a outros, para a glória dele, para sua
alegria e o benefício de todos.
Dessa maneira, seguindo a verdade em
amor, cresceremos "em tudo naquele que é
o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem
ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda
junta, segundo a justa cooperação de cada
parte, efetua o seu próprio aumento para a
edificação de si mesmo em amor" (Ef 4.15).
Amém!
Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe".
(Salmo 126, verso 4)
REUNIÃO PLENÁRIA (VIRTUAL), DIA 06 DE MAIO, ÀS 14H30
Com a graça de Deus, realizaremos nossa Reunião Plenária através do grupo
de whatsapp da SAF. Será semelhante à Reunião Departamental conjunta que
já tivemos.
Aguardamos a participação das irmãs, para juntas conhecermos como a
nossa SAF vem desenvolvendo algumas ações durante este período de
"distanciamento social". Aguardem mais informações sobre como se dará a
reunião no próprio Grupo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO, TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL
O Conselho decidiu por manter as atividades presenciais de nossa igreja
suspensas, pelo menos até dia 28/04, quando então voltará a deliberar sobre o
assunto. Assim, vamos continuar com nossa reunião de oração nos moldes
anteriores.
Listamos abaixo os motivos de oração para o mês de abril:
• pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
• pelas Sociedades Internas;
• pelos jovens, adolescentes e crianças;
• pela recuperação dos enfermos;
• pelo consolo aos enlutados e familiares;
• pelo CRC e ASPACAM;
• por nossas Congregações e parcerias;
• para que Deus nos abençoe, proteja e fortaleça na travessia deste vale,
guardando nossa saúde espiritual, emocional e física;
• pelos nossos governantes, profissionais de saúde e cientistas para que Deus
os ilumine na adoção de medidas necessárias à minimização dos efeitos da
pandemia sobre o Brasil e o mundo.
Outros pedidos de oração podem ser informados no grupo de WhatsApp,
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
Leiamos, para nossa meditação:
Coração restaurado (Salmos 126.1-6)
No Salmo 126, Davi escreve um cântico para alegrar um coração triste,
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contendo conselhos para aqueles que passam por tristezas e dificuldades,
trazendo uma maravilhosa promessa ao final das lutas.
«O Senhor restaurou a sorte de Sião" (v.1): quando passamos por lutas e
dificuldades o Senhor nos restaura, é Ele que nos livra, nos liberta e nos
levanta, tirando o medo, as inseguranças, a ansiedade porque somos seus
filhos amados, povo escolhido, ovelhas do seu pastoreio. (Sl.95.7)
"Ficamos como quem sonha" (v. 1.b): quando o coração é restaurado, ficamos
como quem sonha. Sonhamos com um mundo melhor, com relacionamentos
melhores. Só o Senhor pode nos dar o melhor e fazer a "nossa boca se encher
de riso e a nossa língua de júbilo" (v.2)
"Por isto estamos alegres" (v.3b): a alegria é uma promessa de Deus para nós.
Ficamos alegres quando Deus faz grandes coisas por nós.
"Restaura, Senhor, a nossa sorte" (v.4): que Deus conduza os nossos passos,
fazendo-nos andar retamente no nosso dia a dia, no trabalho, onde quer que
estivermos. Se assim fizermos, o Senhor estará nos protegendo e cuidando de
nós. (Sl.40.17)
"Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão" (v.5): ao sofrermos as
dificuldades que a vida nos impõe, devemos sempre ter a esperança de que
Ele vai nos presentear com júbilo, alegria e com paz no coração.
Fazendo a vontade de Deus, mesmo nas dificuldades, semeando palavras de
esperança nos corações aflitos e oprimidos, Ele nos faz voltar com júbilo,
colhendo nossos feixes.
O Salmista nos mostra que após as dificuldades, Deus vai nos dar bênçãos de
todos os tipos, no lar, no trabalho, nos estudos e nos nossos relacionamentos.
Bênçãos para que possamos compartilhar com as outras pessoas, é o que
Deus quer de nós. (Gn.12.2b)
Que possamos demonstrar a todos que nos cercam um coração restaurado,
alegre, feliz e cheio de amor, que incentive todos a seguirem os ensinamentos
do Senhor Jesus, que são o que há de melhor para nossa vida.
«Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes." (v.6)
(Extraído e adaptado do artigo de Gilda Batista Ribeiro Gomes, IP em São
João da Cristina, Maria da Fé (MG), SAF em Revista, Ano 52, Jan/Fev/Mar
2006)
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Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 28, 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: podemos orar individualmente, orar em duplas por
telefone com uma irmã do Departamento, ou ainda formar um grupo no
Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência.
Com gratidão,
Rosane Arumáa – Presidente

DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus
lagares". (Livro dos Provérbios, cap. 3, veros 9-10)
Registramos uma palavra de gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja,
que de forma zelosa e responsável, não obstante o impedimento da presença
nos cultos dominicais no Templo, têm exercido a mordomia cristã de maneira
zelosa e comprometida, depositando seus dízimos e ofertas nas contas
bancárias da Igreja, contribuindo para que possamos manter nossos
Ministérios no Brasil e no exterior.
Entendemos pela Palavra de Deus que podemos sim, esperar bênçãos do
Senhor por causa deste exercício de mordomia cristã, que devemos fazer com
alegria e liberalidade conforme nos ensina a Palavra e não porque o Senhor
nos deve alguma coisa ou faça barganha conosco.
Não e não! Mas porque as bênçãos do SENHOR vêm em decorrência de sua
graça, sendo por meio desse "favor imerecido, impossível de ser restituído"
que Ele galardoa os seus fiéis. A esses, Deus garante e derrama muitas
bênçãos, pois é promessa da sua Palavra e Ele é fiel.
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REUNIÃO HISTÓRICA DO CONSELHO DA IGREJA
Amados irmãos, em consonância com as determinações das autoridades
governamentais e eclesiásticas, e como é de conhecimento público, o Conselho
decidiu prorrogar a suspenção das atividades presenciais de nossa Igreja até o dia
28/04, quando então voltará a dar novo parecer sobre o tema.
Na última quarta-feira o Conselho esteve reunido de maneira histórica, usando uma
plataforma virtual pela primeira vez. Além de orar em favor da Igreja e pelas
autoridades, neste momento de calamidade, decidiu implementar ações visando
aumentar a proximidade com os membros da Igreja. Solicitamos aos irmãos que
orem em favor do Conselho nestes dias que exigem decisões difíceis, confiantes que
o SENHOR tem conduzido a vida de nossos Pastores e Presbíteros com graça e
misericórdia.
Os Pastores têm procurado alimentar o rebanho com mensagens diárias, contatos
diversos e com as transmissões dos sermões dominicais, culto infantil e estudos
bíblicos. Na medida do possível, os Professores de nossa ED têm procurado
interagir com seus alunos e alguns vêm ministrando aulas no horário habitual aos
domingos. Os Presbíteros e Diáconos igualmente têm procurado assistir a vários
irmãos, levando mensagens com palavras de consolo e esperança bem como a
assistência na medida das necessidades apresentadas.
Reiteramos nosso descanso e confiança no SENHOR, refúgio e fortaleza, socorro
bem presente em momentos de tribulações (Sl 46). Deus está no controle e
certamente tem planos elevados para nós que vivemos este cenário. Que Ele tenha
misericórdia da humanidade em geral, de nossa nação e de sua Igreja, lavada pelo
precioso sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa
única esperança.

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

26/04
Bárbara Bernardes Cunha Pitta Fontenelle
Beatriz Aguiar de Ávila
Daniella Cristina Silva Carmabrich
Maria Clicia de Souza Cezar
Rafaela Gandini Bonfá
Renata Coimbra Bertolini Bueno
27/04
Fernanda Regina de Carvalho Alves
Sandra Monteiro de Oliveira dos Santos
Thalia Helena O. Barreto
28/04
Karina Gomes de Souza Oliveira
29/04
Josias Faria de Melo
Patricia Rocha Patricio
Rodrigo Perillo de Carvalho
30/04
Elizeu Domingues Gomes
Fernando Antonio Randazzo Boson
Marcos Vinícius
Wylson Borja
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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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