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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
SANTIFICAÇÃO – SEM A QUAL NINGUÉM VERÁ O SENHOR

"Segui a paz com todos e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor". Hb 12.14

pecado não terá domínio sobre vós; pois não
estais debaixo da lei, e sim da graça", Rm 6.14

Há uma relação inseparável entre desejar estar
com Cristo no céu após a morte e desejar
parecer-se mais com Cristo nesta vida aqui na
terra. A Escritura nos diz que todos aqueles que
têm verdadeiramente a esperança de se
tornarem perfeitamente como Cristo no corpo e
alma, quando Cristo aparecer, mostram ter
essa esperança esforçando-se para começar,
já nesta vida, a se purificarem assim como
Cristo é puro (1 Jo 3.3). Isso significa que todos
aqueles que têm a esperança cristã anseiam
experimentar mais e mais da graciosa obra
divina da santificação.

Obra de Deus - Embora essa seja uma obra
gloriosa de Deus na qual conscientemente nos
tornamos, ativos, é ainda obra de Deus do
princípio ao fim. É verdade que quando Deus
está nos santificando, nos voltamos do pecado
para Deus de forma ativa e disposta. Mas Deus
é aquele que nos dá não somente o dom da fé,
mas também o dom do arrependimento
(At 11.18). Ele produz em nós tanto a vontade
como o ato de crer. Ele faz com que andemos
com disposição em Seus estatutos por meio da
fé que Ele mesmo nos deu (Ez 36.27).

A santificação é a obra salvífica de Deus na
qual Ele livra o Seu povo da corrupção e
domínio do pecado, e conforma-os à imagem
de Cristo. É o processo pelo qual Deus nos
torna mais semelhantes à Cristo.
Difere da Justificação - A santificação deve ser
distinguida da justificação. Quando Deus nos
justifica Ele nos livra da culpa do nosso pecado,
e declara sermos perfeitamente justos em
Cristo e ter direito a todas as bênçãos que
Cristo adquiriu para nós por Seu sofrimento e
morte. Quando Deus nos santifica, Ele nos livra
do poder contaminador do nosso pecado,
fazendo com que recebamos e experimentemos a vida celestial de Cristo, de forma
que mais e mais voltemo-nos dos nossos
pecados e andemos em obediência disposta a
Deus, enquanto desfrutando de comunhão
íntima com Ele.
Ouvimos que Cristo pagou a dívida que
tínhamos, e que agora temos o direito de
sermos libertos da cadeia do pecado, e entrar
na casa do nosso Pai celestial. Isso é
justificação. Mas então, experimentamos
também que Cristo, por Seu Espírito, nos
liberta do domínio do pecado, de forma que não
mais estamos em cativeiro aos nossos
pensamentos e desejos pecaminosos, mas
somos capazes de rompermos com esses
pecados e submetermo-nos a Deus, para que
andemos e tenhamos comunhão com Ele em
Sua casa celestial. Isso é santificação.
Mortificação da carne, vivificação do espírito.
Diz o apóstolo Paulo aos romanos: "Porque o
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A verdade é que a santificação, assim como a
justificação, é obra de Deus do princípio ao fim.
Deus ordenou de antemão toda boa obra que
realizaremos (Ef 2.10), e faz com que por Sua
graça realizemos precisamente aquelas obras
que Ele determinou de antemão que faríamos.
Ele nos dá não somente o desejo de realizar
essas obras, mas também produz dentro de
nós a própria atividade. "Porque Deus é o que
opera em vós, tanto o querer como o efetuar,
segundo a sua boa vontade" (Fp 2.13).É
verdade que experimentaremos essa obra
somente na forma da nossa submissão a ela.
Quando nos submetemos a essa obra, e
experimentamos as bênçãos dela, agimos
assim porque Deus nos faz agir dessa forma
graciosamente. É nosso chamado e desejo
submetermo-nos desejosamente a essa obra
graciosa de Deus. E, enquanto fazemos isso,
Cristo opera em nós e através de nós.
Um Ato de Glorificação - Quando Deus santifica
graciosamente Seu povo, Ele está começando
neles a obra de glorificação. Alguns podem ter a
tendência de pensar na glorificação como algo
que não começa até após um crente morrer e ir
para o céu. Mas, na verdade, já começamos a
experimentar agora o ato de glorificação,
quando fomos libertos da corrupção do pecado
e conformados à imagem gloriosa de Jesus
Cristo. Quando começamos nesta vida a
contemplar na Palavra de Deus a glória do
Senhor, começamos a ser transformados
nessa imagem gloriosa. Quanto mais Deus nos
faz pensar, falar e agir como Cristo, mais
radiamos a imagem gloriosa do nosso
Salvador. Essa é a obra da santificação

realizada pelo Espírito Santo, o Espírito de
Cristo, que habita em nosso coração.
Vitória sobre o pecado - O crente obediente
experimenta essa libertação do pecado
gradualmente em sua vida sobre essa terra.
Embora seja verdade que nossa natureza
pecaminosa não melhore à medida que
envelhecemos, é verdade também que Deus
nos faz experimentar mais a vitória sobre o
nosso pecado.Quanto mais experimentamos a
vitória sobre esse pecado, e sobre todo
pecado, mais refletiremos as perfeições
gloriosas de Deus, e mostraremos àqueles ao
nosso redor que somos realmente filhos do
nosso Pai que está no céu. Dessa forma,
glorificamos ao nosso Pai, e proclamamos os
louvores daquele que nos chamou das trevas
para a Sua maravilhosa luz. 1 Pe 2.9.

Sigamos a bendita instrução do apóstolo Paulo
aos romanos:"Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça
mais abundante? De modo nenhum! Como
viveremos ainda no pecado, nós os que para
ele morremos? Ou, porventura, ignorais que
todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
fomos batizados na sua morte? Fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo batismo;
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre
os mortos pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de vida". Rm 6.1-4
Fomos sepultados com Cristo na sua morte
para o pecado. Fomos ressuscitados com Ele
para a vida, e por isso, vivemos em novidade de
vida. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Tu me guias com o teu conselho e depois me
recebes na glória." Salmo 73.24
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 13/06 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute.
Relatora: Maria Braz

fundado em 1889 e "O Norte Evangélico"
fundado em 1909.
Tem tiragem de aproximadamente 12 mil
exemplares mensais até os dias atuais.
Louvamos a Deus por esse importante órgão
em nosso meio.
Nossos parabéns ao Jornal Presbiteriano.

Reuniões Departamentais - Dia 14/06
Departamento Evangelina Deslandes
Casa da sócia Vanda
Departamento Henriqueta Bergo e Noeme
Casa da sócia Elenice
Departamento Rute
Casa da sócia Any

Homenagem da SAF ao Jornal Brasil
Presbiteriano
O Jornal Brasil Presbiteriano é o órgão oficial
da Igreja Presbiteriana do Brasil, fundado em
1958 após a fusão dos jornais "O Puritano"

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco
Cassete, Marcos Egg
Segunda-feira: Natanias.
Quinta-feira: Sérgio Maciel.
Sexta-feira: Zuelton.
Sábado: Armando Melillo, Cláudio Murilo
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.
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CULTO PELO BEBÊ

ESCOLA DOMINICAL

Atenção mamães com bebês ou crianças
pequenas vem aí o culto pelo bebê.
Será dia 17/06 aqui em nossa igreja. Você que
tem filhos e que ainda não teve o culto do
bebê, agende essa data.
Maiores informações com Miriam Gherardi
nos telefones 3646-0296 e 98648-3171
As crianças da Classe Moisés (4 e 5 anos)
comemoraram o encerramento do trimestre
com um delicioso café da manhã.
Uma menção especial às crianças que
cumpriram com as tarefas e versículos
propostos.
UPH
A União Presbiteriana de Homens convida a
todos para participar da palestra sobre a
Reforma Protestante no próximo sábado,
17/06, às 17h.
Preletor: Rev. Raimundo Montenegro
Tema: Sola Scriptura

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Anita Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3224.6793/3224.6540
LIVRARIA
Equipe 2:
Jean Franco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/802 torre 2
Tel.: 3567.9308

4

Considerando a saída de nossa irmã Ivna
Tarsis Reis Guimarães da livraria para assumir
o cargo de supervisora de nossa Igreja, ficou
vaga a função de voluntário.

Próximo domingo
Equipe 1:
Olga Barbosa Linares Vieira
Rua Assunção, 308/201 - Sion
Tel.: 3285.2055

A Comissão destinada aos cuidados com a
Livraria recebeu a indicação e o Conselho
aprovou o nome de nossa querida irmã
Margareth Alvarenga Carvalho Suarez, para
servir ao SENHOR em nossa livraria.

Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 - Serra
Tel.: 3282-7049

Os horários deste trabalho voluntário serão:
Às segundas e quintas-feiras, no horário de
14h às 18h. E aos domingos após o culto
matutino.

O CULTO DOMÉSTICO – POR QUE? PARA
QUE?

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E
PATRIMÔNIO

Os princípios bíblicos têm sido incisivamente
atacados nos nossos dias. Isto ocorre muitas
vezes de forma velada, revestida de uma falsa
moral preconizada pela sociedade e apoiada
pelos governantes sob o moto do "socialmente
correto", e ameaçando principalmente a
família, conforme instituída e construída por
Deus.

"Estamos em obras"

Faz-se necessário, portanto, nos
fortalecermos na Palavra de Deus, para que os
nossos lares não venham a sucumbir (leia 1 Co
10.12, Ef 6).
O Culto Doméstico é um poderoso instrumento
de Deus neste sentido. Reúna a sua família em
torno da Bíblia para meditar, orar, cantar e
compartilhar experiências (Sl 1.2, Mt 26.41,
Rm 12.12, 1 Ts 5.17), lembrando-se de render
graças a Deus, pois somente por Sua
misericórdia e amor é que seremos vitoriosos
nesta luta.

Restauração do Forro do Templo
Após realizarmos inúmeros testes para a
produção das placas originais do forro do
templo, não tendo atingido uma qualidade
aceitável, decidimos pela reconstrução
conforme as linhas originais, empregando,
entretanto, materiais e processo atualmente
utilizados.
Para darmos início à instalação deste forro,
dependemos da aprovação, pela Fundação
Municipal de Cultura de BH, do seu projeto
detalhado, o qual será encaminhado àquele
órgão nos próximos dias.
Reforma da Calçada da Rua Ceará

Estamos estudando o Livro de Daniel, que nos
desafia a sermos firmes na fé em Deus.

Para evitarmos multas por parte da Prefeitura
de nossa cidade, a calçada da Rua Ceará
deverá ser reformada, seguindo as normas
municipais vigentes.

SEXTA JOVEM

Devido a urgência, vamos iniciar imediatamente esta reforma, com duração prevista de
até 3 semanas.

Após 2 semanas seguidas tendo o trabalho
conjugado da nossa Sexta Jovem com as
palestras especiais do Ministério Disque paz
sobre depressão, na próxima sexta-feira,
voltamos aos nossos encontros regulares para
adoração ao Senhor, edificação pelo estudo da
Palavra de Deus e santa comunhão entre os
jovens e os adolescentes da nossa Igreja.
Pontualmente, às 20h.
Venha, participe, convide amigos e desfrute
deste tempo especial.

CULTO DOUTRINÁRIO
Seguimos estudando a Palavra de Deus e
como interpretá-la em nossos encontros
semanais com Deus, todas as quintas-feiras,
das 19h30min às 20h30min, em nossa Igreja.
Vamos juntos desfrutar de um tempo de
adoração, oração e com ênfase na santa
instrução bíblica à nossa vida.

Reforma do Banheiro Masculino e do Salão
Social.
A reforma do banheiro masculino se encontra
em curso normal e em breve, pela graça de
Deus, devemos iniciar também a preparação
para assentamento do piso do Salão Social da
Igreja.
A Igreja não dispõe da totalidade de recursos
financeiros, necessários até à conclusão
destas três frentes de trabalho, e portanto, se
você, membro da Igreja, deseja participar
destas empreitadas, dê a sua oferta,
identificando no envelope, que se destina às
obras de reforma.
Contamos acima de tudo com as orações dos
irmãos, pois..., "Se o Senhor não edificar a
casa, em vão trabalham os que a edificam..."
Salmo 127.1.
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CORAL INFANTOJUVENIL

UCP/UPJ – REUNIÃO PLENÁRIA

Amados irmãos!
Tivemos no sábado, 03/06 a apresentação do
Musical "Dom Leão, Daniel e a cova dos leões"
no salão social de nossa Igreja. Foram
momentos maravilhosos! Mais de 300
pessoas estiveram prestigiando o Musical
apresentado.

Convocamos todas as crianças e juvenis para
a nossa Reunião Plenária a realizar-se neste
domingo, 11/06, na sala da UPA – 4º andar. A
primeira chamada será às 17h e a segunda,
caso necessário, às 17h30min. Venham
participar conosco. Aguardamos a todos.
Lembramos que não haverá ensaio do coral
infanto-juvenil

Sob a regência de nossa querida irmã Ana
Lúcia, que por décadas tem se dedicado com
esmero, amor e desprendimento a este
trabalho tão precioso, de conduzir os
pequeninos ao perfeito louvor. Aninha conta
sempre com uma equipe preciosa que
igualmente se dedica com muito amor ao
trabalho.
A apresentação retratou a fidelidade de Daniel
não se curvando perante outros deuses. Foi
fiel ao seu Deus. Após tantos meses de
preparação o Coro Infantojuvenil apresentou
um belo espetáculo de música e encenações.
O Licenciado Bruno, fez a aplicação bíblica do
musical a todos os presentes.
O nome do nosso Deus foi engrandecido. A
Ele, toda a glória. Aos pais a gratidão por todo
o apoio. Que Deus recompense a todos!
Hoje pela manhã estaremos na Igreja
Presbiteriana do Belvedere apresentando o
Musical.
À tarde, não teremos ensaio.

UMP
CONVOCAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA
O presidente da União de Mocidade
Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, Diác. Hildemar Neto,
convoca a sociedade para a segunda reunião
plenária do ano de 2017, a realizar-se neste
domingo, 11/06, na sala da UMP, às 17h, em
primeira convocação, havendo quorum de
metade mais um de sócios, e em segunda
convocação às 17h30min, com número
mínimo de um terço dos sócios. Na
oportunidade deliberaremos sobre as
atividades do primeiro trimestre, arrolamentos
e desarrolamentos de membros, prestação de
contas do caixa da sociedade. Se você ainda
não é sócio, mas deseja ser arrolado, participe
também. Sejam pontuais!

PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
INVERNO – 2017
UCP / UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos
Data: 17 a 22/07
UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 24 a 29/07
Inscrições a partir de 01 de julho.

PREGAÇÃO EXPOSITIVA
CARTA AOS ROMANOS!
Neste ano em que celebramos os 500 anos da
Reforma Protestante, estamos estudando a
carta de Paulo aos romanos. Iniciamos agora,
a partir do capítulo 6, o estudo da "Doutrina da
Santificação".
O outrora perdido e depravado, mas que agora
foi justificado por Cristo é chamado à
santificação. Oremos e participemos!
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UMP NA CONGREGAÇÃO BELÉM
Como mensalmente a
nossa mocidade
costuma fazer
(normalmente aos
terceiros domingos),
os jovens estiveram na
nossa Congregação
Belém, tomando parte
ativa no último Culto Dominical Vespertino,
cuja liturgia foi conduzida pelo presidente da
nossa UMP, o diácono Hildemar Neto. Além
dos jovens, havia também crianças,
adolescentes e adultos da sede na visita,
acompanhados do pastor da juventude, Rev.
Raimundo, que ministrou a Palavra de Deus
falando sobre "A comunhão de Deus com o
homem", baseado na abertura da primeira
carta do apóstolo João. Foi um tempo bom
com os nossos irmãos daquela comunidade e
com o seu obreiro responsável, o seminarista
Ronaldo Alves Mateus. Oremos pelos
trabalhos de expansão da Igreja; e,
oportunamente, visite e participe você também
desta obra.

2º DOMINGO DO MÊS
CEIA DO SENHOR
"Porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite
em que foi traído, tomou o pão". 1 Co 11.23

GRATIDÃO - FELIPE
Querida Igreja! Estive em mais um
campeonato fase nacional e pela graça de
Deus conquistei uma medalha de bronze nos
100m borboleta. Mantive meus tempos não
superando minhas marcas. Mas louvo a Deus
por tudo e agradeço aos irmãos que sempre
estão orando em meu favor e também a
ASPACAM por estar sempre me apoiando.
Nenhum soldado em serviço se envolve em
negócios desta vida, porque o seu objetivo é
satisfazer àquele que o arregimentou.
Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar
segundo as normas. 2 Tm 2.4-5

"Na noite em que foi traído, nosso Senhor
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor,
para ser observado em sua igreja até o fim do
mundo, para ser uma lembrança perpétua do
sacrifício que em sua morte ele fez de si
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes,
todos os benefícios provenientes desse
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e
crescimento nele, e seu compromisso de
cumprir todos os seus deveres para com ele; e
ser um vínculo e penhor de sua comunhão
com ele e uns com os outros, como membros
do seu corpo místico". (Confissão de Fé de
Westminster, XXIX - 1).
Hoje, por ocasião dos cultos matutino e
vespertino, estaremos ao derredor da mesa do
SENHOR para este solene sacramento.
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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 – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

11/06
Antonio Miguel da Silveira
Nilza Chaves Werner

13/06
Antonia Astrid Dias de Oliveira
Davi Urze Picorelle Fernandes
Delano César Fernandes de Moura

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
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.

14/06
Maria Eduarda Tonelli Bernardes
Nathan Costa Silva Santos
Paula Mitraud Barreto Salum

15/06
Davi Henrique Penido Werner
Eliel Fernandes Bastos
Marcela Shinkawa Cassini

Agende-se e venha participar conosco!

Marco Antonio Vince Ribeiro
VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Warley Frederico Henrique Costa

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

16/06

Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Mirian Gherardi Ribeiro

Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

Daclé Vilma Carvalho

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).
8

Ione Alvarenga Bottrel Borja

Rosane Poggiali Magalhães Arumaa

17/06
Eduardo Alves Gomes de Oliveira
Ludmila Pereira Araujo Laguardia
Mariana Stauffer Andrade Vieira
Samuel Reis Barbosa

