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MENSAGEM PASTORAL

SALVADOR E SENHOR
Todo crente deve refletir o quanto Cristo é
o SENHOR da sua vida, porque se Ele não é
“Senhor”, então, mui certamente Ele não
será “Salvador”. Aqueles que não
receberam a Cristo Jesus como o seu
“Senhor” e apesar disso supõem que Ele
seja o seu “Salvador”, estão iludidos e sua
esperança está alicerçada na areia.
Para nossa segurança espiritual, existe
uma pergunta que precisa nos acompanhar
em nossas reflexões sobre a caminhada
cristã: Jesus é nosso Salvador e Senhor?
Quando perguntamos se Cristo é Senhor,
não estamos buscando saber se você
acredita na divindade de Jesus. Os
demônios acreditam nisso (Mt 8.28-29),
mas estão eternamente condenados! Você
pode estar firmemente convencido da
divindade de Cristo e, apesar disso,
continuar em seus pecados. Pode falar nEle
com a mais profunda reverência,
atribuir-Lhe seus títulos divinos em suas
orações e continuar perdido. Pode
abominar aqueles que difamam sua pessoa
e negam sua divindade e, não obstante,
estar destituído de qualquer amor
espiritual por Ele.
Quando perguntamos se Cristo é o seu
Senhor, estamos buscando nos assegurar
que Ele ocupa o trono do seu coração. Ele
realmente governa a sua vida? Diz o
Profeta Isaías: “Todos nós andávamos
desgarrados, cada um se desviava pelo
caminho…” (Is 53.6). O Profeta descreve o
curso da vida que todos nós tínhamos antes
da conversão, dizendo-nos que cada alma
vivia para agradar a si mesma. Mas após a
nossa conversão tudo precisa mudar. A
verdade é que, enquanto Cristo não se
tornar o seu Rei (1Tm 1.17; Ap 15.3),
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enquanto você não se inclinar perante o
cetro dEle, enquanto a vontade dEle não se
tornar a regra de sua vida, o “eu” o
dominará e deste modo Cristo estará sendo
negado e Ele não será Senhor de sua vida.
A aceitação do Senhorio de Cristo vem
quando o Espírito Santo começa sua obra
graciosa em nós, primeiramente nos
convencendo do pecado, da justiça e do
juízo (Jo 16.8), mostrando a autêntica e
horrenda natureza do pecador, levando
este pecador a perceber que seu estado de
rebelião e desafio à autoridade e santidade
de Deus. Quando nossos olhos são abertos
para que vejamos como temos sido
rebeldes, como somos indiferentes para
com a honra de Deus, como somos
despreocupados acerca da vontade dele,
ficamos cheios de angústia e horror, sendo
levados a maravilhar-nos com o fato de que
Aquele que é três vezes Santo, se
compadece de pecadores e não nos lança
no inferno. A conversão autêntica,
portanto salvadora, consiste em voltar-se
do pecado para Deus, em Cristo, lançando
por terra as armas da nossa luta contra Ele;
é a cessação do desprezo e da ignorância
sobre sua autoridade. É render-se ao seu
Senhorio.
No Novo Testamento a conversão é
descrita como o momento em que,
“deixando os ídolos, vos convertestes a
Deus, para servirdes o Deus vivo e
verdadeiro” (1Ts 1.9). Ídolo é qualquer
objeto ou pessoa ao qual damos aquilo que
é devido exclusivamente a Deus, ou seja, o
lugar supremo em nossas afeições, a
influência transformadora em nosso
coração, o poder dominante em nossa vida.
A conversão é uma volta de cento e oitenta

graus, quando o coração e a vontade
repudiam o pecado, o “eu” e o mundo,
afinal, como disse o puritano Thomas
Watson, “enquanto o pecado não for
amargo, Cristo não será doce”. A
conversão genuína é sempre evidenciada
por aquela atitude que diz: “Que farei,
Senhor?” (At 22.10). É a nossa rendição
sem reservas à sua santa vontade.
O Teólogo J.I. Packer disse que “existem
muitas pessoas que até gostariam de ser
salvas, mas que não querem ser salvas de
si mesmas, de sua vontade própria, que
não querem ser salvas de seus próprios
caminhos, de uma vida ou de alguma
forma de mundanismo. Não querem
negar a si mesmas conforme nos convocou
o Mestre em Mc 8.34. Deus, porém, não as
salvará de conformidade com as
condições que elas mesmas estabelecem,
pois para sermos salvos, precisamos nos
submeter a Deus de forma incondicional”
e assim poderemos dizer “fui crucificado
com Cristo. Assim, já não sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim. A vida que
agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho
de Deus, que me amou e se entregou por
mim” (Gl 2.20). Packer continua sua
exposição dizendo-nos para atentarmos no
que diz o Profeta Isaías: “Deixe o perverso
o seu caminho, o iníquo, os seus
pensamentos; converta-se ao Senhor que
se compadecerá dele, e volte-se para o
nosso Deus, porque é rico em perdoar” (Is
55.7) e Jesus Cristo, falando de forma
semelhante, diz: “Assim, pois, todo aquele
que dentre vós não renuncia a tudo quanto
tem não pode ser meu discípulo” (Lc
14.33). É preciso que os homens sejam
convertidos “das trevas para a luz e da
potestade de Satanás para Deus”, antes
que possam receber “remissão de pecados
e herança entre os que são santificados”
(At 26.18). “Ora, como recebestes a Cristo

Jesus, o Senhor, assim andai nele” (Cl 2.6).
Esta é uma exortação dirigida aos crentes,
como se Paulo tivesse dito: “Continuai
como começastes”. Porém, como haviam
eles “começado”? Recebendo a “Cristo
Jesus, o Senhor”, rendendo-se a Ele,
deixando de agradar a si mesmos.
Não nos enganemos, conversão produzida
pelo Espírito Santo é algo completamente
radical, um milagre da graça, é a
entronização de Cristo na vida do
indivíduo, pois este grande milagre da
graça consiste na transformação de um
rebelde iníquo em um súdito leal e
amoroso. Trata-se de uma “renovação” do
coração de tal maneira que seu dono se
enoja daquilo que amava e as coisas que
julgava desagradáveis agora lhe parecem
atraentes (2Co 5.17). Ele se deleita na Lei de
Deus segundo o “homem interior” (Rm
7.22), descobre que os “mandamentos” de
Cristo “não são penosos” (1Jo 5.3) e, que,
“em os guardar, há grande recompensa”
(Sl 19.11). Devemos manter viva em nossa
memória uma espécie de advertência:
muitos querem o Salvador, mas nem todos
querem o Senhor. Mas se Ele não for o
nosso Senhor, tão pouco será nosso
Salvador.
Portanto, devemos examinar nossa alma e
consciência, verificando se o “eu” tem nos
governado e então, com humildade, nos
prostrarmos e confessarmos a Deus essa
rebelião contra Ele, rogando-Lhe que
opere em nós sem detença e de tal modo,
que nos capacite a nos rendermos
completamente à sua vontade,
tornando-nos seus súditos, seus servos,
escravos amorosos, “em espírito e em
verdade”. É imperioso refletir na profunda
verdade que Jesus Cristo precisa ser
SENHOR em nossas vidas. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte Bibliográfica: Arthur W. Pink
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do
que aos homens." (Atos 5.29)
Os Apóstolos e discípulos receberam de Cristo a desafiadora missão de anunciar o
Evangelho. Contudo, os líderes judeus os rejeitaram, recusando-se a ouvi-los e
tentando impedir que eles pregassem a mensagem do Senhor Jesus. Nos nossos dias
vivemos limitações diferentes, mas as imposições são bastante semelhantes, pois os
homens que rejeitam a Deus, com suas agendas seculares e sua ideologia dominante,
tentam silenciar o Evangelho genuíno. Mas, importa mais obedecer a Deus do que aos
homens, como nos diz a Escritura citada.
Esforce-se para viver os princípios e valores da Bíblia Sagrada, custe o que custar.
Anuncie toda a Palavra de Jesus Cristo, mesmo que alguns rejeitem ou tentem
impedir.
Nenhuma outra instituição vai cumprir essa tarefa que compete à Igreja de Deus. Por
isso, na força do Espírito Santo, revista-se das armas que Deus dá e testemunhe a
Salvação de Jesus ao mundo.
REUNIÕES
Queridas irmãs, devido ao cenário que estamos vivendo nos últimos dias, com
aumento de casos de Covid e o novo surto de gripe, a Diretoria da SAF decidiu que
nossas Reuniões ocorrerão via Plataforma Zoom, da seguinte forma:
Reunião de Oração: terça-feira, 01/02
Reunião Plenária: quarta-feira, 02/02.
O link das Reuniões será enviado para o Grupo da Sociedade, no whatsapp.
Aguardamos todas as irmãs.

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.
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PRIORIZE A ORAÇÃO EM SUA VIDA
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.” (Fp 4.6-7)
Charles H. Spurgeon dizia que o melhor remédio para a ansiedade é a oração. Por isso, não
deixemos de usufruir desse meio tão precioso deixado por Deus para dialogarmos com Ele,
lançando sobre o SENHOR toda a nossa ansiedade, certos de que Ele tem cuidado e cuidará
de nós (1Pe 5.7). E para o Reformador João Calvino, a oração não podia ser realizada sem
disciplina. Ele escreveu: “Se não fixarmos certas horas do dia para a oração, ela escapará
facilmente de nossa memória”. Assim, na sua agenda diária não pode faltar um horário
para o diálogo com Deus através deste precioso meio de Graça.
Pensando na importância desses momentos, nossa Igreja oferece momentos específicos de
oração conforme informamos a seguir:
“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)
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, no
horário 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.

ENCERRAMENTO DA ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Neste domingo encerraremos nossa Escola Bíblica de Férias, quando estudamos os
princípios teológicos ligados ao nosso Tema Anual, “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO
CORPO DE CRISTO”.
Nosso objetivo com essa introdução do assunto ao longo deste mês foi estimular a Igreja a
desenvolver, ao longo do ano, nas forças de integração, sociedades internas, enfim, nos
diversos segmentos, um desejo de maior comunhão.
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CUIDADOS SANITÁRIOS
Nestes dias turbulentos, em que enfrentamos uma nova variante do coronavírus,
precisamos nos precaver, estarmos atentos, bem-informados, afinal, como
afirmou o Apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo (1Co 2.16).
Deus nos concede inteligência para seguirmos as orientações dos profissionais de
saúde, irmãos que ele mesmo levanta para o nosso bem e da sociedade. Porém,
como crentes no SENHOR, mais do que nunca precisamos ORAR, clamar, jejuar e
reconhecer a soberania de Deus em tudo e em todos. É necessário estarmos atentos
e em oração para que o Deus misericordioso nos dirija nos caminhos de sua
Palavra.
Redobremos os cuidados sanitários. Sentindo algum sintoma, recolha-se e
aguarde o momento certo para retornar às atividades presenciais da Igreja.
Aproveitamos para louvar a Deus pela forma gentil e compreensiva com que os
irmãos têm se portado nestes momentos difíceis que vivemos. Conclamamos a
todos a mantermos a perseverança na oração e os nossos olhos fixados em DEUS
nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações (Sl 46).

TEMA ANUAL 2022
A pandemia da COVID-19 tem afetado nossos relacionamentos porque, em um
mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda e a pandemia é um
lembrete da nossa fragilidade e 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, existe o risco de esfriamento espiritual,
afetando a comunhão dos crentes, podendo trazer consequências danosas ao
Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar
com a Igreja 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.
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RETORNO DA ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES
Participe da Escola Dominical! Precisamos valorizar a Palavra de Deus, pois, ela é nosso
alimento. Valorizar a Escola Dominical significa valorizar o ensino da Sagrada Escritura.
Como Igreja, precisamos cada vez mais estarmos envolvidos com esta agência do reino de
Deus.
Estamos em contagem regressiva para início das aulas da Escola Dominical, no domingo
06/02. O ano de 2021 foi um ano de desafios, contudo, pela graça de Deus, tivemos um
desempenho muito bom e neste ano planejamos melhorar ainda mais, mercê de Deus.
Contamos, uma vez mais, com um quadro de Professores dedicados, que não têm medido
esforços para superar dificuldades e abençoar a vida dos alunos pela ministração de aulas
preparadas com zelo e carinho. Como Igreja temos nos empenhado em melhorar a
infraestrutura da ED, visando oferecer mais conforto e facilidades tecnológicas para
professores e alunos.
Com observância do que preconiza nosso Protocolo de Segurança Sanitária, teremos as
seguintes Classes:
Berçário;
Classes Infantis: de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos e de 6 a 7 anos;
Classe de Juvenis: 8 a 10 anos;
Classe de pré-adolescentes: de 11 a 13 anos;
Classe de Adolescentes: de 14 a 17 anos; e
Classe de Jovens: a partir de 18 anos.
Classes Temáticas:
1 – Apologética: dirigida pelos Pastores da Igreja, com aulas no Templo com transmissão ao
vivo pelo Youtube;
2 - O Cristão e os dilemas da sociedade: dirigida pelos irmãos Simonton e
Pb. Humberto Falcão;
3 – Panorama Bíblico: dirigida pelo Pb. Hildemar Jr., Marise Falcão, Cláudia Souza e Diác.
Paulo Falcão;
4 – Doutrinas Estruturais da Graça: dirigida pelos Pb. Valério Márcio e Ilton Elias;
5 – Morte e ressureição de Jesus e o Final dos Tempos: dirigida pelos irmãos Fátima,
Pb. Erdman, Bethese e Jacqueline;
6 – Ezequiel, Pastor e Profeta de Israel no período do cativeiro babilônico:
dirigida pelo Pb. Marcos Vieira de Souza, com início em 04 de abril.
7 – Catecúmenos: dirigida pelos Pb. Rubem e Anderson Fleming, com início em 06 de
março.
Que o SENHOR nos abençoe e nos renove para que, domingo após domingo, estejamos
engajados no ensino e no aprendizado das Sagradas Escrituras.
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LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja e também são enviados para os
e-mails dos Membros ou para qualquer outra pessoa que desejar recebê-los
semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, saiba que ele está disponível nas lojas
virtuais de aplicativos para telefones móveis. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH”
em qualquer dessas lojas. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos bíblicos diários, o
Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as Liturgias dominicais, além de
notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de Falecimento.
Caso não tenha e-mail, nem deseja baixar o aplicativo, temos a opção do Boletim
impresso, disponível à porta da Igreja, juntamente com as Liturgias dos Cultos.
É importante que você LEIA o Boletim para conhecer os fatos da vida da nossa amada
Igreja. Sem desmerecer estes tempos de redes sociais e comunicações rápidas, saiba
que o Boletim é o ÓRGÃO OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA IGREJA, feito com muito
carinho e dedicação para uma informação clara e segura à Congregação da PIPBH.
Além disso, no Boletim você encontra a “Palavra Pastoral” para sua edificação e
crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, LEIA o Boletim e seja
informado e abençoado.

CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações"
(Sl 46.1).
Aprouve ao SENHOR chamar à sua presença no domingo passado, em Natal (RN),
Plácida Pessôa, aos 93 anos, tia do Pb. Valério, que já estava bem debilitada, com
problemas cardíacos. Serva de Jesus, D. Plácida nunca constituiu família,
dedicando toda a sua vida aos cuidados da sua mãe e de uma irmã paraplégica (já
falecidas). Deixa saudades e um legado de humildade e dedicação ao próximo.
Nossa irmã esteve presente na agenda de nossas reuniões de oração por um longo
período e agora devemos orar por consolo aos queridos familiares. O Pb. Valério e
família louvam a Deus pela vida de sua serva e agradecem o período em que os
irmãos oraram em favor da D. Plácida, que agora goza do descanso junto ao
SENHOR.
Ao querido Pb. Valério, bem como aos demais familiares, expressamos nossos
sinceros sentimentos. Que o Espírito Santo, o bendito Consolador, amenize a dor
da separação com o seu bálsamo suavizador de consolo. Pedimos a Igreja orações
em favor da querida família.
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POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA?
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio
dela. A vida cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem
esperar e desejar o mesmo.
• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos
Apóstolos e você verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja
consigo mesmo.
• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é
uma refeição para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1Co 11.20, 33). Ao se
tornar membro da Igreja, você manifesta o desejo de participar da Ceia do Senhor,
verdadeiro banquete espiritual.
• O que devo fazer para me tornar membro?
Você deve fazer o Curso da Classe de Catecúmenos. Na Classe de Catecúmenos, você
conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do Século
XVI, sua forma de governo, suas convicções doutrinárias, sua identidade como Igreja
de Cristo, preparando-se para a Pública Profissão de Fé.
Acreditamos que ninguém deve buscar a membresia de uma Igreja local por coerção de
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação para os
que desejam ser arrolados como Membros Comungantes. No dia 06/03, mercê de
Deus, iniciaremos a Classe de Catecúmenos do primeiro semestre deste ano.
Prepare-se para participar e tornar-se membro da Igreja.

SEXTA JOVEM
“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e
cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer”. (Eclesiastes 12.1)
Informamos aos adolescentes e jovens de nossa Igreja que nossa “Sexta Jovem” retomará
as atividades na próxima sexta-feira, 04/02, às 20h. Cremos que à semelhança do ano
passado, o Senhor, nosso Deus, nos reserva momentos abençoados de edificação na
Palavra, comunhão e enlevo espiritual. Por isso, não fique de fora, convide um amigo ou
amiga e junte-se a nós!
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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)
Louvamos a Deus pela maturidade de nossa Igreja, demonstrada no entendimento
do assunto ao longo dos anos. Nestes tempos de restrições à frequência nos Cultos,
os irmãos têm sido fiéis despenseiros da graça de Deus e têm contribuído com seus
Dízimos e Ofertas, permitindo à Igreja continuar sustentando seus diversos
ministérios. Reiteramos a necessidade de continuarmos assim, para a honra e a
glória de Deus. Os Dízimos e as Ofertas poderão ser depositados nas contas
bancárias da Igreja conforme indicação abaixo:
Banco 033 SANTANDER:
Agência: 4275,
Conta corrente: 13.000405-3
Chave PIX: 17 514 134 0001 23.
Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Agência: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op. 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134/0001-23.

CULTO INFANTIL
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na
verdade”.
(3Jo 1.4)
A Equipe do Culto Infantil informa aos queridos pais que retomará suas atividades
no próximo domingo, 06/02, no Culto Matutino das 11h, conforme segue:
• Crianças de 1 a 3 anos: Sala 405 (Sala da UPA) e
• Crianças de 4 a 7 anos: Sala 406 (Sala da UMP).
As Salas ficam no 4º andar.
Aguardamos os pequeninos para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus, e
aprender da sua Santa Palavra.
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ANIVERSARIANTES

30/01
Marluce Lima Aguiar de Ávila

01/02
Hildaléia Soares
Meire Ferreira Faria
Saulo Batista Carvalho Barbosa

02/02
Adriano Bastos Marques

04/02
Liciane Faria Traverso Gonçalves

05/02
Adriano Alves Faria
Célia Maria Freire
Erdman Ferreira da Cunha
Lucas Vince Ribeiro
Theodoro Duarte Bastos Oliveira
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