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MENSAGEM PASTORAL
CAMINHANDO PELA 1ª CARTA DE PEDRO

Temos estudado a primeira carta do
apóstolo Pedro de maneira
expositiva, paulatinamente, em uma
série de sermões dominicais.
Estamos vendo que o assunto inicial
da epístola é a salvação e a herança
no céu que aviva a nossa esperança.
Exultamos nessa bendita certeza e
esperança, embora no presente, por
breve tempo, se necessário,
passamos por tribulações (1.6).
Aqueles que estavam sofrendo
perseguições, os destinatários
primários da carta, poderiam
questionar sobre o efeito de sua
conversão. Afinal, muitos podiam
esperar uma herança na terra, quem
sabe uma vida tranquila e próspera,
como muitos ainda hoje, que
pensam que seguir a Cristo é
sinônimo de uma vida mansa, ou
como Packer diz, “a religião da
banheira quente”.
Deus pode nos dar este tipo de
bênção material, mas isso não é uma
promessa de Cristo para todo aquele
que se dispõe a segui-lo. Isso
depende da vontade de Deus para
cada pessoa. O que Ele promete a
todos é a vida eterna na glória, uma
herança nos céus.
As conquistas materiais não são
desdobramentos inevitáveis da
aceitação do evangelho. Mas nada
impede que o cristão se esforce para
2

conseguir o que lhe for lícito, assim
como também fazem os que não são
salvos. Ele não foi chamado para ser
um miserável. Seguir a Cristo não
implica em ser, necessariamente,
alguém desprovido de bens
materiais. Mas a busca de riqueza
material não deve ser o objetivo
principal da nossa vida ou da nossa
fé. A fé não é suporte para riqueza,
mas é um compromisso com o Cristo
ressurreto.
Os irmãos a quem Pedro escreveu a
carta faziam parte da Igreja primitiva
do primeiro século. Aquela Igreja era
acossada cruelmente por seus
inimigos. Continuamente se faziam
acusações falsas e caluniosas
contra os cristãos e a única maneira
eficaz de refutar essas acusações
era viver de maneira tão afetuosa e
aprazível que ficasse demonstrado
que a acusação era completamente
falsa. É por isso que o apóstolo fala
com ênfase sobre a necessidade de
um bom testemunho para que
recomendemos o evangelho
também pela vida.
Um poderoso argumento em favor
do cristianismo é a vida de um
verdadeiro cristão. E, gostemos ou
não, cada cristão faz anúncio do
evangelho através de sua conduta.
Mediante sua vida, elogia ou denigre
o nome de Cristo diante de outros. A
vida de cada cristão é uma poderosa

força missionária. Na Igreja
primitiva, demonstrar o atrativo da
vida cristã era algo
inquestionavelmente necessário
pelo fato de que os pagãos lançavam
deliberadamente suas calúnias
contra a Igreja.

recomendamos o evangelho por
meio de nossas vidas, mesmo com
nossas falhas. Somos todos
pecadores, porém, pecadores
perdoados que perdoam e lutam
contra os desejos pecaminosos que
fazem guerra contra a alma.

Tais eram as acusações que se
faziam contra os cristãos, que o
apóstolo Pedro apresenta um
poderoso meio de refutar estas
acusações, esta maneira era: viver
de tal modo que a vida cristã
demonstrasse por si só o infundado
dessas acusações. Quando certa
vez foi dito a Platão que certo
indivíduo estava fazendo
escandalosas acusações contra ele,
respondeu assim: "Viverei de tal
maneira que ninguém poderá crer no
que ele diz." Esta era também a
solução proposta por Pedro. Jesus
nos ensina no sermão do monte:
“Assim brilhe também a vossa luz
diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai que está nos céus.” (Mt
5.16). O próprio apóstolo Pedro
assim afirma: “mantendo exemplar o
vosso procedimento no meio dos
gentios, para que, naquilo que falam
contra vós outros como de
malfeitores, observando-vos em
vossas boas obras, glorifiquem a
Deus no dia da visitação.” (1 Pe 2.12)

Assim, o SENHOR nos desafia por
meio dos escritos de Pedro nesta
carta, apresentando-nos um atrativo
de nossa vida e conduta diárias. Este
atrativo é: devemos recomendar o
evangelho àqueles que ainda são
incrédulos pela pregação da
verdade eterna de Deus, porém,
sem nos esquecer de que pregamos
o evangelho também com a vida.
Que o SENHOR continue avivando
em nós a bendita esperança e que
em tudo possamos buscar agradá-lo
em nossas vidas, tendo a certeza e
convicção de que maior é o que está
em nós do que o que está no mundo.
Rev. Edson Costa Silva

No segundo capítulo que estamos
estudando, Pedro enfatiza a
necessidade de um bom testemunho
“entre os gentios”. Como cristãos
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SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
“Filho meu, atende a minha
sabedoria; à minha inteligência
inclina os ouvidos”. Pv 5.1
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Eliana
Queridas irmãs e sócias, vamos
estar juntas em oração pela eleição
no Supremo Concilio, que
acontecerá agora em julho, que o
nosso bondoso Deus esteja com
todos os homens que lá estarão,
dando a sabedoria e discernimento
a todos.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Gibram, Cláudio
Murilo, Ariel, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Hildemar Neto,
Paulo Falcão
Segunda-feira: Jessé Oliveira
Quinta-feira: Marco Túlio
Sábado: Paulo Cassete, Rodrigo
Pitta
PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS!

Deus se agrada de nossa
pontualidade, afinal, entendemos
ser ela também culto a Deus.
Procure chegar antes dos horários
dos cultos!
Utilize os minutos que antecedem a
Escola Dominical, ao culto para se
preparar em oração, para então, no
momento deste serviço santo,
dedicar-se a Deus tendo já se
preparado antecipadamente de
maneira conveniente.
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ORAI SEM CESSAR
“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
Dizem os reformadores que a confiança de 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). Isso
significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por causa de
Cristo e do pacto, “pois o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sela o
pacto que Deus estabeleceu conosco”.
Assim, os crentes se aproximam de Deus 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 enfermos de nossa
Igreja. Aqueles que estão hospitalizados, outros que estão se
recuperando em casa. Outros 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”.
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de oração durante a semana.
Todas as segundas-feiras, às 19h30min. Terças-feiras, reuniões da SAF,
8h30min e 14h30min. Quarta-feira, às 8h, reunião de oração conduzida
pelo Pb. Cassiano.
São momentos propícios para juntos, elevarmos a Deus nossas
petições, intercessões e gratidão por tudo o que o SENHOR tem
bondosamente nos oferecido através de suas dadivosas mãos.
Separe um desses momentos e venha juntar-se a nós em oração.
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Chegou a Semana de Acampamento da
UCP/UPJ - JULHO 2018
6 a 13 anos - Informações aos Pais
Data: 16 a 21 de Julho.
Saída: dia 16, segunda-feira, às 14h (chegar com 30min de
antecedência), Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua
do Amendoim, em frente à Igreja Metropolitana. Não podemos esperar
pelos retardatários.
Retorno: dia 21, sábado, às 12h, horário de chegada na Praça Israel
Pinheiro (Praça do Papa). Pedimos aos pais que não tardem em buscar
suas crianças. NÃO FAZEMOS PARADAS EM OUTROS PONTOS.
Documentos: Levar cópia da certidão de nascimento ou carteira de
identidade.
O que levar: Roupas de cama e banho, roupas para esporte e piscina,
produtos de higiene pessoal e qualquer medicamento que a criança faça
uso constante (o medicamento deverá ser entregue aos equipantes).
Levar uma roupa velha para as brincadeiras.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor. A
Igreja não poderá se responsabilizar pelo estrago ou desaparecimento
dos mesmos.
Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas para
serem vendidos. Os acampantes podem levar dinheiro para adquirir
estes produtos, o qual deve ser entregue aos responsáveis pela cantina
no ato do embarque para se evitar perdas.
Noite Temática: “Copa do Mundo da Rússia” – Preparar a
caracterização.
Visita dos Pais: Muitos pais visitam o acampamento na quinta-feira,
mas nesta edição, solicitamos a eles que façam essa visita na sextafeira para o culto noturno, pois o Coral Infantil fará uma apresentação
especial nesta ocasião.
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Obs: Leve a sua Bíblia! Não leve o celular. Caso queira ou precise falar
com seu filho, não se preocupe. Sem. Vanderson e sua esposa
Wanessa estarão com seus telefones sempre disponíveis para isso.
Exceto no horário dos cultos.
Responsável: Sem. Vanderson – (033) 98428-2356 (claro e Whatsapp)
/ (034) 99234-8739 (tim); Wanessa - (031) 99161-7610 (tim) / (033)
98439-4317 (Whatsapp)
Um pedido à Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, pai de
infinitas misericórdias, nos revista de graça e proteção.
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Continuam as Inscrições para a Semana
de Acampamento dos Adolescentes –
UPA. Até quinta-feira, 19/07!
UPA – Faixa etária 14 a 18 anos
Data: 23 a 28/07
Preletor: Rev. Nelson Luiz Taibo Avidago Jr –
Pastor da IPB Unida de Suzano-SP. As
inscrições poderão ser feitas pela internet.
Procure a diretoria e se informe!
CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
“Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me
negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que
está nos céus”. Mt 10.32
Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro
comungante dela, seu lugar é na classe de catecúmenos! Lembramos a
todos que esta classe visa não somente a preparação para a pública
profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se
tornar membros de nossa Igreja vindos de outras denominações. Nesta
classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a
Reforma Protestante do século XVI, sua forma de governo, suas
convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja de Cristo.
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma
Igreja local por coerção de quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de
Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de preparo oferecido a
todos!
A classe finalizou no domingo passado as atividades do primeiro
semestre quando se reuniu com o Rev. Edson e parte do Conselho da
Igreja. Foram momentos especiais vivenciados. Os irmãos serão
recebidos no segundo domingo de agosto, dia 12/08, por ocasião do
culto matutino. Aos alunos que desejam fazer parte da turma do
segundo semestre, informamos que o início será no último domingo de
julho, dia 29/07. Não é necessária inscrição prévia!
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LIVRARIA
A Bíblia de Estudo Herança
Reformada já traz em seu título
algo especial sobre esta edição
de estudo da Bíblia Sagrada. As
palavras Herança Reformada
remetem ao reavivamento
teológico e espiritual dos
séculos 16 e 17 que resultou no
rico legado da Reforma para a
Igreja.
Além do texto bíblico, a edição
traz valiosos auxílios, com
destaque para os comentários
que possibilitam tornar a leitura,
tanto individual quanto em
grupo, em momentos
devocionais ou de culto familiar.
Traz, ainda, artigos sobre
ensinos chave da fé cristã e
sobre a vida cristã prática; um panorama da história da Igreja; e uma
coleção de credos e confissões clássicas. Cada livro da Bíblia tem uma
introdução que aborda questões sobre a autoria, data, tema e propósito
do livro, além de fazer uma sinopse de sua mensagem e apresentar, em
alguns casos, questões de difícil interpretação.
Abaixo do texto bíblico, notas de estudo explicam o significado de
palavras e frases específicas em seu contexto original. Referências
cruzadas com outros textos relevantes são integradas às notas de
estudo, permitindo a investigação de um tema ou ensino. Ao final da
publicação, há uma seção de mapas que ajudará o leitor a visualizar a
localização de vários eventos descritos na Bíblia, além de concordâncias
que auxiliarão a encontrar algumas das mais importantes referências
bíblicas sobre uma ampla variedade de palavras. É apresentada em
duas opções de capa em couro sintético: preta e preta com marrom. À
disposição em nossa livraria.
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AULA EM CONJUNTO
Neste domingo o Rev. Lício, preletor de nosso Seminário da Escola
Dominical ministrará aula em conjunto no Templo para todas as classes.
Participemos com alegria. Esperamos por você às 9h, pontualmente.

CURSO DE NOIVOS
O Curso de Noivos ministrado aos
casais que se preparam para o
enlace matrimonial foi uma grande
bênção! Cinco casais participaram
dessa importante conscientização.
Que Deus os abençoe na
preparação pré-nupcial e no
casamento.

SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL
Acontece neste final de semana em nossa
Primeira Igreja, dias 14 e 15/07, o
Seminário da Escola Dominical. Uma
oportunidade rica de crescermos em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
Nosso preletor, a quem damos as boasvindas é o Rev. Lício Luciano Nonato,
pastor da Igreja Presbiteriana de
Guanhães. A temática
trabalhada é acerca
de uma visão sobre Ministérios na Igreja e a
Diversidade dos Dons que o SENHOR concede à
sua Igreja para a edificação e o bem do Corpo de
Cristo.
Ilustre Pastor Rev. Lício! Receba nossa gratidão!
Rogamos ao Pai Eterno dadivosas bênçãos sobre
sua vida, família e ministério.
10

ANIVERSARIANTES
15/07
Mara Vanessa de Souza
Moema Coelho Lopes
Simone Vilela Paes
Sirlene Ides Soares de Resende
16/07
Emerson Rodrigues de Ávila
Maria A. C. Carvalho de Oliveira
17/07
Rev. Rogério Bussinger
Juliana Alves dos Santos Oliveira
Raul Castello Perillo de Carvalho
Yeda Ribeiro
18/07
Jacimar Cruz de Souza
Jenifer Rocha Ferreira de Faria
Larissa Alves de Oliveira Terenzi
Maria Guilhermina Coimbra Bueno
Marina S. Andrade Vieira Silva
19/07
Alair do Carmo Alves
Marilene Ferreira Silva
20/07
Cláudia Magalhães Souza
21/07
Célia Maia Silva
Mauro Rodrigo Schneider
Zulmira Pereira de Souza
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136
Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração
às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354,
bairro Planalto (entrada pela rua
lateral).
Domingo: Reunião de Oração
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre
Crianças e Juvenis da Igreja
Sem. W. Judson Fialho
Cursando o 3º ano no Seminário
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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).
Quinta-feira: 8h Reunião de
oração no salão João Calvino
19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino.
Agende-se e venha participar
conosco!

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal:
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

