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MENSAGEM PASTORAL
O PARADOXO CRISTÃO

Duas das afirmações mais fortes feitas por
Cristo a alguém são registradas por Mateus no
capítulo 16 e são de um contraste tão agudo
que chega a ser chocante.
Na primeira delas, o apóstolo Pedro ouve do
Senhor Jesus uma das mais graciosas
exclamações de louvor que um ser humano
pode ouvir sobre o seu estado espiritual, após
expressar a até então mais precisa percepção
sobre a identidade do seu mestre, em resposta
à pergunta feita por Cristo, conforme registra o
evangelho: “[...] quem dizeis que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe
afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que to
revelaram, mas meu Pai, que está nos céus” [o
destaque em itálico é meu] (Mt 16.15-16).
Após tais declarações, o Senhor Jesus passou
a revelar mais clara e detalhadamente aos seus
discípulos a necessidade do sofrimento que ele
iria enfrentar em Jerusalém nas mãos das
autoridades religiosas judaicas como parte
essencial da sua obra redentora, a qual se
completaria no extremo contraste entre a aguda
dor da sua morte e a sublime glória da sua
ressurreição ao terceiro dia. O relato bíblico
registra, então, a segunda afirmação do
apóstolo Pedro, que chamando o Senhor Jesus
“à parte, começou a reprová-lo dizendo: Tem
compaixão de ti, Senhor; isso de modo algum te
acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a
Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra
de tropeço, porque não cogitas das coisas de
Deus, e sim dos homens.” [o destaque em
itálico é meu] (Mt 16.22-23).
O contraste das afirmações do apóstolo Pedro,
ora sendo usado pelo Espírito Santo, ora sendo
usado pelo espírito maligno, ao expressar
percepções distintamente influenciadas, ora
pela graça da iluminação espiritual, ora pela
desgraça de uma avaliação maligna de autopreservação, oposta ao espírito de entrega e
sofrimento voluntários por um propósito
redentor, o espírito do Evangelho. O ponto que
destaco dos episódios descritos acima é que
assim como Pedro, somos todos nós, os quais
na jornada da nossa vida, também
experimentamos a realidade espiritual de forma
paradoxal.
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Por um lado, na nossa experiência cristã,
vivemos sob as influências do gracioso poder
iluminador do Espírito Santo mediante a
Palavra de Deus, pelo que a nossa mente e
coração alcançam e desenvolvem novas e
renovadoras percepções resultantes do
encontro com o evangelho da graça. A partir
desta graça, desenvolvemos novas
percepções sobre Deus, sobre nós mesmos,
sobre a vida, a morte e o sentido de tudo o mais
que há; e assim, crescemos em santificação da
nossa compreensão sobre a realidade em nós e
ao nosso redor. Tal bendita reconstrução da
nossa existência parte da percepção central da
pessoa de Cristo e da sua obra de redenção, no
mundo, em nós e através de nós.
Por outro lado, na nossa experiência cristã,
ainda vivemos sob as influências de forças
caídas e opositoras a Deus, quer sejam dentro
de nós (a carne), quer fora de nós (o mundo e o
diabo); tais forças se manifestam como
resistências e rebeliões ao Evangelho da graça
de Deus e se mostram em várias faces: ora
mais explícitas e ora mais veladas (desde
impulsos e desejos pecaminosos até estruturas
e leis sociais ímpias, injustas e imorais), ora
assumidamente seculares e ora ostentosamente religiosas. É imperrativo que
estejamos atentos às influências e resistências
malignas que apesar de residuais, são
profundamente danosas e ainda residem em
cada um dos filhos de Deus, na terra.
Mesmo cristãos nascidos de novo, salvos, e
objetos das graças espirituais redentoras, por
estarem em um processo de santificação que
ainda não se completou, padecemos, todos,
das consequências dos nossos pontos cegos
espirituais; e assim, carecemos, todos, de
humildade e auxílio mútuo na vida e na Igreja,
pois o Evangelho que apresentamos aos outros
ainda é a medicação que precisamos
experimentar todos os nossos dias para que em
nossa contínua e progressiva renovação
espiritual, sejamos progressivamente
conformados à imagem do nosso Senhor Jesus
Cristo – o alvo glorioso da nossa eleição – até
que a enfermidade do pecado seja eliminada de
nós, na glória celestial, pois o atual momento de
conflito e paradoxo precede aquele final de
satisfação e plenitude.

Portanto, sigamos alertas e conscientes de que
a nossa percepção ainda é turva, um misto de
luz e opacidade, uma (re)velação, mas naquele
dia, na plena presença do Senhor, a nossa
percepção será límpida, cristalina, apenas luz
desvelada na gloriosa presença do Cordeiro de
Deus. Até lá, precisamos de humildade e auxílio

mútuo, “porque, agora, vemos como em
espelho, obscuramente; então, veremos face a
face. Agora conheço em parte; então,
conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o
amor, estes três; porém, o maior destes é o
amor.” (1Co 13. 12,13).
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje:Rodrigo Pitta, Marco Vince, Frederico
Porto, Marco Cassete, Aldemir Bissaco, Luiz
Neto, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: Thiago Bryan
Quinta-feira: Valter Lopes
Sexta-feira: Carlos Galvão
Sábado: Cláudio Murilo, Hildemar Neto

ABERTURA DAS ATIVIDADES
UCP/UPJ 2018
No dia 03 de março, sábado, das 15 às 17
horas, no salão social de nossa Igreja,
teremos nossa programação de abertura das
atividades da UCP/UPJ.
Convidamos a todas as crianças e pais para
participarem juntos, pois será uma
programação em família.
Em seguida, teremos a oportunidade de nos
confraternizar e para isso, pedimos que cada
família contribua com um prato de salgado ou
doce.
Será um momento de instrução na Palavra e
descontração para as famílias.
Participem conosco!

NOTÍCIAS DAS ATIVIDADES DO
DOMINGO PASSADO, 11/02
Deus é bom e cuida de Seu povo! Nossa Igreja
está localizada em uma região central e
importante de nossa capital, o que é uma
bênção! Em contrapartida, todo movimento
que envolve o centro da cidade nos atinge.
Não é diferente por ocasião do carnaval onde
inúmeros blocos carnavalescos aglomeram
ao derredor da Igreja.
No ano de 2017 o Conselho tomou uma
posição radical, a de suspender os trabalhos
no domingo do feriado, tendo em vista os
inúmeros aborrecimentos e até pichação no
templo. Porém, nesse ano, o Conselho decidiu
manter os trabalhos sem obviamente colocar
um peso sobre a membresia, consciente de
que muitos não poderiam comparecer.
Colocamos a decisão em oração diante do
SENHOR.
Pela graça e bondade de nosso Eterno Deus,
os trabalhos no último domingo foram uma
grande bênção. Tivemos nossa Escola
Dominical conjunta, onde estudamos com o
nosso pastor Rev. Edson o texto de Gálatas 5,
meditando sobre as “Obras da Carne e o Fruto
Espírito”. Os cultos, matutino e vespertino,
foram também abençoados. De manhã
tivemos a ministração da Ceia e à noite,
realizamos o culto no salão social. Alegrounos muito ver a boa presença da Igreja. De
manhã mais de 200 irmãos estiveram
presentes e à noite, quase uma centena, não
obstante o contexto e as dificuldades de
locomoção. Não tivemos problemas com o
nosso patrimônio e até o nosso jardim em
frente ao Templo foi preservado sem sofrer
nenhum dano. Sabemos que tudo isso foi fruto
da bondade do SENHOR em resposta às
orações da igreja. O SENHOR cuida, abençoa
e protege os Seus filhos. A Ele a Glória pelos
séculos dos séculos, amém.
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CORAIS DA IGREJA
Você que aprecia a boa música e deseja louvar o Senhor com este dom tão precioso, ingresse
em um dos corais de nossa Igreja.
Participe deste precioso ministério para honra e a glória de Deus.
Coral da Igreja
O Coral da Igreja reúne homens e mulheres. Ensaio toda terça-feira, no templo, às 20h.
Coral Feminino
Ensaio toda quarta-feira às 20 horas e reunião de oração às 19h30min.
Coral Masculino
Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico. Esperamos pelos coristas para o
Estudo Bíblico das 19h30min.
Coral Jovem
Reúne a juventude, adolescentes e jovens. Ensaio toda segunda-feira às 20h30min, após a reunião
de oração. Esperamos por todos os coristas para participarem da reunião de oração às 19h30min.
Coral Infantojuvenil
Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos domingos às 17h20min, na sala 406, quarto
andar. Esperamos por todos vocês com muita alegria e entusiasmo.
Conjunto de Sinos de volta às atividades!
O Conjunto Orquestral de Sinos retorna aos seus ensaios nesta semana, quinta-feira dia 22.
Estivemos descansando deste trabalho por um tempo, mas agora é hora de nos prepararmos
novamente para tocar.
Temos alguns compromissos já agendados para o primeiro semestre deste ano e rogamos a Deus
que nos faça instrumentos em Suas mãos, a fim de rendermos a Ele todo louvor! No ano passado
pudemos participar várias vezes, tanto em nossa igreja quanto em outras igrejas que
carinhosamente nos convidaram e receberam.
Agradecemos aos irmãos que têm se dedicado a este ministério e àqueles que nos têm apoiado e
acompanhado com tanto amor! Pedimos que continuem apoiando e intercedendo por esse
ministério.
E se você quer se juntar a nós, venha ao nosso ensaio - você será muito bem-vindo! Os ensaios
acontecem toda quinta-feira, às 20h30min, após o estudo bíblico.
Aos pais de crianças informamos que todos a partir de 11 anos podem participar!
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ESCOLA DOMINICAL – 2018
É com enorme alegria que anunciamos o reinício das
atividades regulares da Escola Dominical no ano de 2018!
Será neste domingo, 18/02. Novas classes, currículos
reformulados e muitas outras novidades foram preparadas
para dar a todos os membros da igreja e aos nossos visitantes
um ensino de qualidade, que possa cumprir o objetivo
primordial do ensino da Palavra: a aplicação das verdades
bíblicas que levam o aluno a um conhecimento experimental
de Cristo, sendo um instrumento de Deus para o crescimento
espiritual e a formação do caráter cristão.
Participe com assiduidade, pontualidade e entusiasmo na
construção desse edifício santo que é a Igreja do Senhor
Jesus.
Para esse ano, os alunos adultos haverão de contar com algumas opções temáticas em três classes
distintas (Adultos 1, 2 e 3). Além destas, são mantidas as tradicionais classes que agregam as
sociedades internas da Igreja em faixas etárias.
Desta forma, mantém-se a estrutura de todo o departamento infantil e juvenil da Igreja, incluindo a
classe dos adolescentes(UPA), assim como a da mocidade (UMP) e das senhoras
(SAF).Destacamos a seguir uma sinopse do que haverá de ser estudado em algumas destas
classes ao longo do ano de 2018:
UPA (teontologia): Esta classe dos adolescentes estudará ao longo do ano o tema: “O ser de Deus e
os seus atributos”; e terá como objetivo e esperança o crescimento espiritual dos nossos
adolescentes no conhecimento do próprio Deus conforme Ele se revela nas Escrituras Sagradas.
UMP (calvinismo): A classe dos jovens funcionará no Salão João Calvino e estudará ao longo do ano
o tema: “A busca pelo cristianismo genuíno seguindo a tradição reformada”; e terá como objetivo
despertar nos alunos a consciência crítica da longa, difícil e rica trajetória trilhada pelo calvinismo na
busca da restauração do cristianismo bíblico em diálogo, contraste e resposta à diversidade do
mundo e da cristandade.
Adultos 1 (cristologia e antropologia): a classe de adultos 1, que continuará funcionando no Templo,
estudará dois temas clássicos da teologia cristã: no 1º semestre, o assunto será: “A pessoa do nosso
Senhor Jesus Cristo” e no 2º semestre, “O ser humano”; o alvo é que os alunos cresçam tanto no
conhecimento do seu redentor, quanto no de si mesmos.
Adultos 2 (pneumatologia no AT): a classe de adultos 2 conduzirá uma pesquisa nas páginas do
Antigo Testamento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, pois não poucas vezes este tema é
despercebido pelos leitores da Palavra de Deus. Os alunos desta classe terão a oportunidade de
buscar e encontrar a revelação que o próprio Espírito fez de si mesmo na antiga aliança.
Adultos 3 (família e casamento): a classe de adultos 3 estudará sobre essa instituição essencial da
humanidade, a família, com aulas voltadas à vida cristã. Os alunos serão expostos à graça que vem
do lar no 1º semestre; e no 2º terão a oportunidade de descobrir como e porque é o casamento
temporário. Tais temas são literalmente os títulos das obras a serem estudadas.
O nosso desejo, empenho e oração são para que muitos sejam enriquecidos pelo estudo do
conteúdo da nossa fé cristã. Você é nosso convidado! Oremos e participemos!
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA

ACAMPADENTRO DA UPA

Um sermão expositivo é aquele que toma o
ponto principal de uma passagem da
Escritura, faz dele o ponto basilar do sermão e
o aplica à vida das pessoas. Na pregação
expositiva o pregador diz, o que a Bíblia diz, e
não o que ele quer dizer. Na pregação
expositiva o pregador não usa o texto como
pretexto para dizer o que quiser. Em nossa
Igreja primamos pela pregação expositiva da
Santa e Bendita Palavra de Deus.

Como em anos anteriores, nossos
adolescentes participaram do “acampadentro”, nestes dias de feriado na casa do
Pb. Hildemar a quem agradecemos junto à
sua família pela receptividade.
Agradecemos também ao Rev. Ronaldo
Gonçalves que foi o preletor, aos orientadores
pelo apoio e a todos os adolescentes que
participaram.
Que todos coloquem em prática os ensinos
recebidos.

SÉRIE – 7 CARTAS DO APOCALIPSE
“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz
às igrejas”. As mensagens às 7 Igrejas da Ásia
Menor do Apocalipse são para pessoas que
abrem os ouvidos para ouvir a mensagem
eterna e não simplesmente para escutar. As
mensagens de Cristo às 7 igrejas são
aplicadas pelo Espírito Santo para transformar
e de fato afetar a condição da Igreja de Cristo.
Nosso pastor Rev. Edson, iniciou uma série de
sermões nestas impressionantes cartas.
Neste domingo estudaremos a carta
endereçada à Igreja de Tiatira. Oremos e
participemos.

Graças ao bondoso Senhor, a mocidade da
nossa Igreja teve um tempo abençoado em
nosso Acampamento Ebenézer no período do
feriado de Carnaval.
Foram dias de agradáveis e saudáveis
atividades desfrutadas pelos nossos jovens,
marcados também pela comunhão e
crescimento espirituais, quando refletimos
sobre o tema “Levando o Evangelho aos
quebrantados”, baseado em Isaías 61.1,
sendo conduzidos pelo Rev. Marco Antônio
Baumgratz em nossas reflexões.

ANIVERSÁRIO DA IP NOVO ELDORADO

Que a graça divina faça brotar frutos em
nossos jovens frutos da boa semeadura
realizada.

Atendendo a convite, o Rev. Edson estará
neste domingo por ocasião do culto vespertino
pregando na IP Novo Eldorado – Contagem.
Esta amada Igreja pastoreada pelo
Rev. Osvaldo está celebrando os seus 38
anos de existência. Nossos parabéns à
amada igreja e desejos de que ela continue
proclamando as virtudes do SENHOR e o puro
evangelho de Cristo.

NASCEU DAVID
HERANÇA DO SENHOR!

SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus.
Se você ainda não participa, não perca essa
oportunidade. Esperamos por você.
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NOTÍCIAS DO ACAMPAMENTO DA UMP

Nos alegramos com nossos irmãos Felipe e
Karina. Nasceu no último dia 14/02 o
cordeirinho de Jesus David Gomes Oliveira
Saquete, pesando 3.650kg, medindo 51 cm.
David foi alvo de nossas orações e chega para
alegrar ainda mais esse precioso lar. Nossos
irmãos Felipe e Karina estão jubilosos e
agradecem a Deus por esta bênção que é ter
um filho. Parabéns queridos irmãos. Deus os
abençoe.
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do
ventre seu galardão.” Sl 127.4

PROFISSÃO DE FÉ, FILHOS DO PACTO E CLASSE DE CATECÚMENOS
Filhos do Pacto
Prepare seu filho para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e delas
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a. “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando
for velho não se desviará dele”. Pv 22.6
Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto,
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos
comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e
disciplinar seus filhos. Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade
com a ajuda da igreja. Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar mais
íntimo e uma rica porta de comunicação entre pais e filhos.
a) Qualificações quanto à idade: A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação
específica sobre esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir
como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, os pais já podem começar a
conscientizar seus filhos de forma mais contundente sobre o que significa crer em Cristo e as
responsabilidades que estão aí relacionadas. A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10
anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos
idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo: A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus
Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser
tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e outras importantes bênçãos da graça
de Deus estarem envolvidas, requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos, não
desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de
quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta importantíssima
tarefa.
c) Instrução dada pelos pais: O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de
serem examinados.
d) Exame: Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos
serão examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.
Classe de Catecúmenos – Prepare-se para se tornar membro da Igreja
Você que tem freqüentado 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!Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você
será matriculado.
As aulas terão início neste Domingo 18/02 às 9h – terceiro andar.
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ANIVERSARIANTES

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

18/02
Daniela Salles F. Campolina
Fabiane Patente de Souza
Flávia Patente de S. Mendonça
Guilherme B.de Oliveira Terenzi
Jéssica Ramos Maciel
Marcia Lisboa Ferreira

19/02
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!

Flávio Ferreira Lourenço
Pedro Zorzin Fonseca

20/02
Fernando Ferreira S. Filho
José de Paula Moreira
Rachel Pitta Costa de S. Maciel

21/02
Cláudia Carvalho S. de Melo
Gladson Fagundes Fernandes
Raquel Soares Bandeira

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 (novo horário)
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

22/02
Gabriel Galante Boson
Jônatas Ribeiro Tonholo
Marina Caires T. P. de O. Santos
Silvia de Assis Lopes

23/02
Armando Melillo Filho
Cláudia Falci Grassi
Débora Santos C. Barbosa
Gustavo Alberto N. Cabaleiro
Kátia Cristina Gherardi Ribeiro
Marcus Renato M. Nogueira

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
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24/02
Ruth Brigagão do N. Pereira
Victor Couto de A. Baêta

