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MENSAGEM PASTORAL

AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO
“a fim de que todos sejam um; e como és
tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também
sejam eles em nós; para que o mundo
creia que tu me enviaste”. (João 17.21)
Jesus estava no cenáculo despedindo-se
de seus discípulos quando instituiu a
Ceia, alertando a todos que ali estava um
traidor e que os demais se dispersariam.
O Mestre já estava mergulhando nas
sombras daquela noite fatídica e, após
aquele momento, Ele seria preso e
condenado. Mas Jesus não se despede
daquele momento junto aos discípulos
sem antes orar e faz a chamada “Oração
Sacerdotal”, no capítulo 17 do Evangelho
segundo João, intercedendo junto ao Pai
por Ele mesmo (vs 1-5), pelos seus
discípulos (vs 6-19) e por aqueles que
viriam a crer nele, isto é, pela Igreja
universal, por nós (vs 20-26). Que
bênção e privilégio incomensuráveis
saber que estávamos na oração de Jesus.
No verso 21 do capítulo citado, Jesus ora
de maneira bem específica: “a fim de que
todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em
mim e eu em ti, também sejam eles em
nós; para que o mundo creia que tu me
enviaste”. O objetivo deste verso é a
unidade de todos os crentes, unidade de
natureza espiritual, que aparece na vida
da Igreja como resultado da obra de
Cristo em nós, produzindo comunhão.
E exatamente por pensarmos na
importância da comunhão dos santos, é
que vamos trabalhar o tema “AS
BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO
DE CRISTO” ao longo deste ano. Cremos
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que este será um tempo oportuno para
fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a importância da
comunhão no Corpo de Cristo, que é a
Igreja, e assim vivermos em unidade.
Em sua oração, Jesus cita o
relacionamento dele com o Pai como
exemplo maior para evidenciar essa
comunhão, essa unidade, tão necessária
na Igreja. Mas observe que essa unidade
desejada por Jesus não diz respeito
apenas a unidade espiritual, ou invisível,
mas a uma unidade e comunhão
VISÍVEIS também, pois Ele diz: “... para
que o mundo creia”. Jesus se utiliza da
unidade da Trindade para servir como
exemplo de comunhão dos crentes, pois
assim como as três pessoas da Trindade
têm unidade, essa característica do Deus
Trino deve moldar o povo de Deus, a fim
de que o mundo creia.
Jesus OROU para que fôssemos unidos e
vivêssemos em comunhão: “Eu lhes
tenho transmitido a glória que me tens
dado, para que sejam um, como nós o
somos; eu neles, e tu em mim, a fim de
que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me
enviaste e os amaste, como também
amaste a mim” (v. 22 e 23), pois existe
um padrão de unidade que caracteriza o
relacionamento entre o Pai e o Filho e
este padrão deve caracterizar a unidade e
a comunhão entre o Filho e os crentes.
Este padrão é manifestado pelo amor do
Pai ao Filho e pelo amor do Filho por seus
discípulos. Ou seja, o Amor de Deus
caracteriza essa unidade e comunhão.

Como Deus onisciente que é, Jesus sabia
que a discórdia, a desunião, o
esfriamento, seria um sério problema
para a Igreja em sua caminhada e por isso
Ele orou ao Pai para que mantivesse estas
virtudes espirituais vivas nos crentes, já
que a vida cristã é comunitária e não
solitária.
Este motivo de oração ainda é algo
urgente para a Igreja hoje, pois vivemos
um cristianismo individualizado e o
diabo sabe que basta incentivar esse
individualismo, a desunião na Igreja,
para que a fraqueza espiritual, o
desânimo e a confusão tomem conta de
todos. Quando os irmãos estão unidos e
vivendo em comunhão, com um só
propósito, tudo se torna mais leve e
adquirimos força para o desempenho das
tarefas para as quais Cristo convocou a
Igreja. E não há nada mais gratificante
para a liderança da Igreja do que ver os
irmãos vivendo unidos em torno da
verdade do evangelho de Cristo,
desfrutando da comunhão dos santos.
Em contrapartida, não há nada mais
triste que ver desunião, discórdia,
espírito faccioso, dissensões, cisões e
seus correlatos no seio da Igreja.
A união e a comunhão levam a esforços
em torno do propósito de proclamar a
Cristo e diz respeito a vida em
comunidade (que tem a mesma raiz do
termo comunhão). Isto não significa que
os cristãos precisem pensar igual em
todos os assuntos, mas deve haver
espírito de humildade para aceitar as
diferenças em prol de uma vida fraterna,
harmoniosa, de mútua cooperação em
todos os sentidos. A unidade na vida da
Igreja é de fundamental importância e

precisamos nos conscientizar de que
estamos lutando por um mesmo
objetivo.
Assim, devemos apresentar duas
características em nosso comportamento
para facilitar e promover esta comunhão:
a humildade que nos faz considerar cada
um dos demais irmãos superiores a nós
mesmos e a solicitude que nos leva ao
empenho, à diligência, ao esmero, ao
labor diário, ao desejo de amar e ajudar o
próximo. O Puritano Thomas Brooks
(1608-1680), escreveu: “A discórdia e a
divisão não condizem com o cristão. Não
causa espanto, os lobos importunarem
as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra
é contrário à sua natureza e é algo
abominável”.
A Bíblia fala muito sobre unidade e
comunhão e é extremamente necessário
entender essa marca essencial da Igreja,
pois Deus diz que somos um corpo e
todos que foram salvos têm um mesmo
Pai, são irmãos em Cristo, que não nos
salvou para vivermos isolados. A Igreja é
uma família que Deus nos deu para amar,
cuidar e sermos cuidados. Na unidade da
comunhão cada crente é parte do
processo de santificação mútua, sem a
qual ninguém verá o SENHOR
(Hb 12.14).
Jesus orou e espera de nós que vivamos
em união, desenvolvendo a tão
necessária comunhão dos santos.
Que assim seja em nosso meio para a
glória de Deus. Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Quero trazer à memória o que me pode dar esperança". (Lm 3.21)
Queridas irmãs, pela graça e misericórdia do Senhor, começamos mais um ano
em nossas vidas. Que possamos permanecer na presença de Cristo Jesus, pois
nele temos graça e paz.
Queremos agradecer a todas as Sócias pelo trabalho que juntas fazemos em
prol do Reino de nosso Pai Eterno, reconhecendo que precisamos umas das
outras, tanto em orações como nos trabalhos desenvolvidos pela nossa
Sociedade. Que nesse ano de 2022 possamos trabalhar mais e mais, em
comunhão. A Deus, toda honra e toda glória, hoje, e para todo o sempre.
Um abraço carinhoso a todas, são os votos da Diretoria.
Reuniões de oração:
Terça-feira às 14h30, na Sala da SAF.

SANTA CEIA
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice."
(1 Co 11.28)
O Apóstolo Paulo ordena o autoexame para aqueles que desejam ir à mesa do
SENHOR e o verbo “examinar” no imperativo indica que qualquer pessoa que
deseja participar da Mesa do Senhor deve examinar-se com regularidade,
cotidianamente. Mas, atentemos para o fato de que não é a vida dos outros que
somos chamados a examinar, mas a nossa, pois o exame dos outros leva à justiça
própria e o exame de nós mesmos leva-nos ao verdadeiro arrependimento e fé
somente em Deus.
O exame dos outros é geralmente a nossa forma de evitar o autoexame e o princípio
é o autoexame seguido de participação, estando implícito que o autoexame deve
nos levar a deixar práticas errôneas. Porém, não podemos esquecer de que somos e
seremos sempre indignos, por nós mesmos. Nossa dignidade está em CRISTO.
Neste segundo domingo do mês, por ocasião dos Cultos Matutinos e Vespertino,
estaremos ao derredor da mesa do SENHOR para o banquete espiritual. Venham à
mesa, convida o Senhor. Examine-se e participe.
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal,
entendemos ser ela também uma forma de prestar culto a
Ele. Procure chegar antes dos horários dos cultos,
utilizando os minutos que os antecedem para se preparar
em oração para este serviço santo e então dedicar-se a
Deus de maneira conveniente.

A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
“Se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, 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.” (2 Cr 7.14)
Os Reformadores diziam que a confiança em
que nossas orações serão respondidas não
surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo
agindo em nós. Na vida dos crentes a fé e a
esperança vencem o temor, para que
sejamos capazes de pedir “com fé, em nada
duvidando” (Tg 1.6). Isto significa que a verdadeira oração é confiante na
resposta, por causa de Cristo e do Pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela
o compromisso que Deus fez conosco. Assim os crentes se aproximam de Deus
confiantemente, com ousadia e entusiasmo, porque essa confiança é necessária à
verdadeira invocação, que se torna a chave que nos abre a porta do Reino dos
Céus.
Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que
enfrentam enfermidades, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se
recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas
constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos
outros e ainda mais “sem cessar”.
Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em tempos de
pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois
na intercessão apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos irmãos
a Deus e ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
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SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a
seguir os horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos grupos
de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe
conosco deste momento de enlevo espiritual.
QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial,
das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão acompanhar
os Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA
Os Corais estão gozando de justas e merecidas férias neste mês e a partir de fevereiro
retornarão às suas atividades. Louvamos a Deus por este Ministério tão precioso em
nossa Igreja e aguardamos o regresso de todos os Corais, desejosos das bênçãos
dadivosas sobre nossas vidas através deste precioso ministério.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS, EM JANEIRO
Como de costume, neste mês teremos a Escola Bíblica de Férias para adultos.
Estudaremos importantes assuntos com vistas a estimular a Igreja a um compromisso
maior com a santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14).
As aulas acontecerão no horário das 9h30, no Templo. O assunto escolhido para os
estudos é o Tema Anual para 2022 “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE
CRISTO”. Que Deus nos abençoe neste propósito.
GRATIDÃO PELA SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO
“E perseveravam..., na oração” (Livro dos Atos dos Apóstolos, cap. 2, verso 42)
Agradecemos à Igreja pelo envolvimento na Semana Universal de Oração, louvando a
Deus pelas lideranças dos Ministérios que estiveram à frente dos momentos
edificantes que tivemos. Que ao longo do ano possamos valorizar a oração, esse meio
tão precioso que o SENHOR deixou para dialogarmos com ele.
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TEMA ANUAL
O contexto pandêmico da COVID-19 tem mexido com os nossos relacionamentos
porque, em um mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda. A
pandemia é um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais resultando em
desajustes em nosso convívio e falta de satisfação nos relacionamentos.
Em momentos de restrições para a frequência aos Cultos, ainda que essas
restrições hoje sejam menores que há alguns meses, há o risco de esfriamento
espiritual, afetando a comunhão dos crentes e, assim, podendo trazer
consequências danosas ao Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar
com a Igreja neste ano o tema “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE
CRISTO”.
Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Com esse tema queremos unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades
Internas e demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de
comunhão. Supliquemos ao Pai Eterno que nos abençoe neste solene objetivo.

FILHOS DO PACTO
Louvamos a Deus por este precioso Curso que visa o preparo de nossos filhos para
um passo tão importante na caminhada cristã. Nossa Igreja tem procurado
conscientizar os pais de que eles são os agentes primários na educação de seus
filhos e no preparo deles para este momento, sendo auxiliados pela Igreja nesta
tarefa santa.
Pela graça de Deus temos presenciado várias profissões de fé de nossas crianças e
juvenis e neste domingo, no Culto das 11h, receberemos para a Pública Profissão de
Fé, Felipe Oliveira Montenegro, filho de nossos queridos irmãos Rev. Raimundo e
Veridiana.
Que o SENHOR continue abençoando o querido Felipe nesta nova etapa de sua
vida, tendo sempre em mente que o sentimento de dependência do SENHOR é o
que nos torna aptos de carregarmos o nome de Seguidores de Cristo.
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ACAMPAMENTO DE VERÃO DA UNIÃO DAS CRIANÇAS
PRESBITERIANAS (UCP)
Tema: “O Fruto do Espírito”
Período: 10 a 15 de janeiro.
Saída dia 10, segunda-feira, às 10h, da Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com
rua do Amendoim, em frente ao antigo templo da Igreja Metropolitana. Pedimos chegar com
30 minutos de antecedência pois não podemos esperar pelos retardatários.
Chegada dia 15, sábado, às 12h, à Rua Gonçalves Dias, 425, bairro Funcionários (ponto de
referência é a "casa" da PIPBH que fica na esquina da Rua Gonçalves Dias com a Rua Ceará).
Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas crianças. Não faremos paradas em outros
pontos do trajeto.
O que levar:
a) pelo menos 10 máscaras cirúrgicas;
b) roupas de cama e banho;
c) roupas para esporte e piscina;
d) protetor solar;
e) produtos de higiene pessoal;
f) medicamentos dos quais a criança faz uso (o medicamento deverá ser entregue aos
Equipantes, com as instruções de como administrá-los por escrito); e
g) roupas velhas para as brincadeiras.
Obs.: as malas devem estar identificadas com o nome do Acampante, bem como as roupas
(coloque o nome de seu filho na etiqueta, isso facilitará a identificação).
Cantina: Os Acampantes poderão levar dinheiro para comprar refrigerantes e guloseimas.
Para evitar perdas, esses valores deverão ser entregues aos responsáveis pela Cantina, que se
identificarão no ato do embarque.
O que NÃO levar: telefones celulares, brinquedos, jogos e objetos de valor.
Noite Temática: Pedimos aos pais que ajudem seu filho(a) a se preparar para vestir de
algum personagem de desenho, filme, série, histórias em quadrinhos, etc, que comece com a
primeira letra do nome do nome dele (a).
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Levar a Bíblia;
2. Caso queira ou precise falar com seu filho, o Rev. Élcio, sua esposa Gleici, o Sem. Filipe e
sua esposa Alzira estarão com seus telefones disponíveis para isso, exceto no horário dos
Cultos (9h30 e 19h)
Telefones úteis:
Rev. Élcio: (31) 98237-5117; Gleici: (31) 98105-5658;
Sem. Filipe: (34)98428-5885; e Alzira: (31) 99834-0421
Oremos para que nosso Bondoso Deus proteja nossas crianças e juvenis e dê a todos um
tempo de aprendizado, comunhão e diversão na presença do Senhor. “Não tenho maior
alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade” (3João 4).
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FEVEREIRO: INÍCIO DO CULTO INFANTIL
A partir do domingo 06/02, retomaremos os Cultos Infantis.
Ao cultuar com os filhos pequenos, pedimos aos pais que estimulem seus filhos a fazerem
anotações dos comentários das passagens bíblicas, das palavras desconhecidas e outras
observações, para estudos ao longo da semana em sua casa. Isso produz crescimento
espiritual. Além do Rev. Élcio e sua esposa Gleiciane, temos o Sem. Filipe e sua esposa
Alzira, recém-chegados à nossa Igreja, para nos ajudar na condução de nossos pequeninos
na Palavra, ao lado de uma Equipe preciosa, ensinando-os a cultuar o nome excelso do
SENHOR.
CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em toda
a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em
qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos
contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se
manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa
consolação transborda por meio de Cristo”. (2Co 1.3-5)
Deus, em sua infinita soberania e vontade, decidiu chamar à sua
presença na noite de 03/01, nosso amado e querido irmão, Rev. Delfino
José Costa, aos 89 anos. Rev. Delfino era viúvo desde março de 2020,
quando o SENHOR chamou sua querida esposa, nossa irmã Alaíde
Felipe Costa.
Nosso irmão precioso deixa saudades. Pastor muito querido de todos, amava a nossa Igreja, em
especial nossa SAF e nossa Escola Dominical Itinerante. Plantador de Igrejas, homem de fé, de
firmes convicções e que evidenciava um grande amor pela Igreja de Cristo, jubilou com 70 anos,
depois de aproximadamente 50 anos de ministério como Evangelista e Pastor. Participou
diretamente na plantação das Igrejas Presbiterianas Itatiaia e Vespasiano e atuou em Caeté,
Santa Luzia, Itaúna, Betim, São Benedito, Jardim da Glória, São Gabriel e São José da Lapa.
Louvamos a Deus por vida tão preciosa, que deixa entre nós um legado precioso de fé e amor à
Causa do Divino Mestre.
O velório e Culto Fúnebre aconteceram na terça-feira, 04/01, na Igreja Presbiteriana Itatiaia e o
sepultamento foi no Cemitério da Paz. O Rev. Rogério Bussinger acompanhado de Oficiais e
membros de nossa Igreja estiveram nos representando e levando uma palavra de consolo à
querida família.
Expressamos nossas condolências aos filhos Eli, Elzi, Elmi e Eny Costa, aos seis netos e sete
bisnetos, bem como aos demais familiares, rogando ao SENHOR o bálsamo suavizador do
Espírito Santo neste momento de separação, com o mesmo sentimento de Jó: "O SENHOR o deu
e o SENHOR o tomou, bendito seja o nome do SENHOR" (Jó 1.21).
A certeza da salvação eterna e a esperança da Ressurreição do Corpo nos faz encarar esse difícil
momento com a afirmação do salmista: "Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus
santos". (Sl 116.15).
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ANIVERSARIANTES
09/01
Anderson Luis Cavalcanti Sales
Cristiana Azevedo Bahia Galante
João Marcelo Dayrell Pirfo Galuppo
João Vitor Alvarenga Cabaleiro
Martha Rúsia Benites Gonçalves
Thiago Furtado Fonseca
10/01
Déborah Zaghi Borges Reis
Rafael Cavalcante da Costa
11/01
Laura Helena Boy Paiva
Rhode Rocha Silva de Oliveira
12/01
Júlia Luck Stocks
Rayssa do Rêgo Pacheco Santos
13/01
Felipe Oliveira Montenegro
João de Figueiredo Duarte
14/01
Allyne Perillo de Carvalho
Fabrícia Fabiana da Silva
Jonathan Rocha Ferreira de Faria
15/01
Mariana Gonçalves de Freitas
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar
Rev. Marco Antônio Lopes da
Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
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." Pv 3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo
4) Conceição do Mato Dentro (MG)
(IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira
5) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
6) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
7) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
8) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
9) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
10) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
11) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
12) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
13) Projeto Pescadores de Vidas (Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

