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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

TABERNÁCULO ETERNO
«1 Sabemos que, se a nossa casa terrestre
deste tabernáculo se desfizer, temos da
parte de Deus um edifício, casa não feita por
mãos, eterna, nos céus. 2 E, por isso, neste
tabernáculo, gememos, aspirando por
sermos revestidos da nossa habitação
celestial; 3 se, todavia, formos encontrados
vestidos e não nus. 4 Pois, na verdade, os
que estamos neste tabernáculo gememos
angustiados, não por querermos ser
despidos, mas revestidos, para que o mortal
seja absorvido pela vida. 5 Ora, foi o próprio
Deus quem nos preparou para isto,
outorgando-nos o penhor do Espírito. 6
Temos, portanto, sempre bom ânimo,
sabendo que, enquanto no corpo, estamos
ausentes do Senhor; 7 visto que andamos
por fé e não pelo que vemos. 8 Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo
deixar o corpo e habitar com o Senhor. 9 É
por isso que também nos esforçamos, quer
presentes, quer ausentes, para lhe sermos
agradáveis. 10 Porque importa que todos
nós compareçamos perante o tribunal de
Cristo, para que cada um receba segundo o
bem ou o mal que tiver feito por meio do
corpo."
(Segunda Carta do Apóstolo Paulo à Igreja
em Corinto cap. 5 versos 1 a 10)
Devemos nos conscientizar que vivemos
numa tenda (tabernáculo) frágil e Paulo
sabia muito bem o que era uma tenda, pois
era fabricante dessas moradias. Mas o
Apóstolo revela aos cristãos que um corpo
melhor está por vir e para demonstrar isso ele
expõe seu argumento em dois estágios.
Primeiro, ele aponta para a miséria como
porção natural dos homens nesta vida e em
seguida ele avança para a suprema e
perfeita bem-aventurança que aguarda os
crentes no céu após a morte.
Portanto, não é surpreendente Paulo
imaginar e comparar o corpo em que nós
vivemos agora com uma tenda, uma
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residência temporária. Não é surpreendente
também ele descrever o corpo que está por
vir como uma casa, ao invés de uma tenda.
Uma casa permanente, com uma qualidade
superior de habitação, que Deus prometeu
nos dar um dia. Diz João Calvino: "Não é
bastante pensar nas misérias desta vida, a
menos que tenhamos também, a antevisão
da bem-aventurança eterna e a glória da vida
no porvir". Tendas são vulneráveis,
encharcam com a chuva, gotejam, têm
problemas térmicos, afinal são construídas
de material frágil, para uso temporário, sem
fundamento sólido, podendo ser
desmontadas ou até caírem por si mesmas.
Semelhantemente são os nossos corpos
mortais. O Apóstolo Pedro também usa uma
metáfora semelhante em sua Segunda Carta
quando escreve: "Também considero justo,
enquanto estou neste tabernáculo,
despertar-vos com essas lembranças, certo
de que estou prestes a deixar o meu
tabernáculo, como efetivamente nosso
Senhor Jesus Cristo me revelou". (2Pe 1.1314)
Vejam que nos versos três e quatro do texto
aos coríntios, encontramos Paulo negando a
ideia de que, tendo dito "adeus" ao nosso
corpo, nos sentiremos "nus", "despidos", em
um estado de perda permanente. Isto não é o
que queremos, nem o que teremos. Pelo
contrário, o que nos espera é a posse de uma
nova "casa", "edificada por Deus, não feita
por mãos, mas eterna, nos céus" (v.1 da
passagem que encabeça nosso texto). A
verdade é que os crentes que se vestem de
Cristo e se adornam com a sua justiça,
recebem o glorioso manto da imortalidade e
ao partir desta vida, na ressurreição,
receberão um corpo glorificado para viver
para sempre com o SENHOR.
As metáforas são misturadas e um pouco
embaçadas, mas o significado básico é claro,
pois seja qual for o trabalho de Deus para nos
dar corpos ressuscitados e glorificados,

e isso é mais do que podemos imaginar neste
momento, não será uma experiência
empobrecedora, e sim uma experiência
gloriosa, enriquecedora. Paulo chega ao
clímax na comparação entre a nossa vida de
fé em Cristo neste mundo e o desfrutar da
vida futura prometida pelo SENHOR quando
expressa o contraste em termos domésticos:
"enquanto no corpo, estamos ausentes...
deixando o corpo habitaremos com o
Senhor" (5.6,8). Veja que ele afirma no verso
sete que nesse ínterim, andamos por fé.
O Senhor Jesus assegurou aos discípulos:
"Pois vou preparar-vos lugar... Voltarei e vos
levarei para mim mesmo, para que, onde eu
estiver, estejais vós também" (Jo 14.2-3).
Aqueles discípulos, representando todos os
crentes da História, receberam a promessa
de Jesus que se estende a cada um de nós.
Todos os dias, cada cristão pode e deve
renovar seu compromisso e esperança
nessa promessa. Devemos viver em piedade
e orar, lançando o olhar para frente, dizendo
como Paulo: "Entretanto, estamos em plena
confiança, preferindo deixar o corpo e habitar
com o Senhor" (5.8). E isto, Paulo afirmou
aos Filipenses, "é incomparavelmente
melhor" (Fp 1.23).
Diz J.I.Packer: "Nós, seres humanos, como
todos sabemos, somos almas encarnadas,
de natureza pessoal, isto é, seres aos quais
foram dados corpos para viverem". Em outra

ocasião o mesmo autor nos recomenda que
devemos, enquanto "ausentes" neste corpo
terreno, desejar o corpo celestial.
Assim, precisamos refletir sobre como tem
sido o nosso desejo e anseio pela morada
eterna: estamos satisfeitos com a tenda que
possuímos, ou temos almejado a casa eterna
preparada pelo SENHOR?
Portanto, não nos esqueçamos de que a
nossa vida neste mundo é passageira e que
no dia do nosso nascimento iniciamos uma
caminhada rumo à eternidade.
Vivamos conscientes de que após
"habitarmos" numa tenda, adentraremos a
casa eterna, preparada pelo Pai para todos
aqueles que receberam JESUS como
Salvador e SENHOR de suas vidas.
Que a esperança da morada eterna nos
fortaleça ao enfrentarmos as intempéries
desta vida efêmera. Que possamos dizer,
assim como Paulo: "Sabemos que, se a
nossa casa terrestre deste tabernáculo se
desfizer, temos da parte de Deus um edifício,
casa não feita por mãos, eterna, nos céus".
Esse "sabemos" do início do verso não é
mero assentimento intelectual humano, mas
sim, algo dado pela revelação do Espírito
Santo, e por isso pertence tão somente aos
crentes. Que possamos nos revestir da
bendita esperança e vivermos com os olhos
postos na morada eterna. Amém!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte Bibliográfica: J.I.Packer

SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
Reunião Virtual de Oração
Terça-feira, dia 30 de junho, 8h30 e 14h30.
Mês de junho, mês do Amor. Motivos de oração:
✔Famílias de nossa Igreja, suplicando ao nosso Deus orientação para os pais
na educação cristã de seus filhos e pela formação de cidadãos comprometidos
com a Palavra;
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✔Jovens de nossa Igreja pois neste mês comemoramos o "Dia do Jovem
Presbiteriano";
✔Nossos Pastores, Missionários e suas famílias;
✔Sociedades Internas;
✔Recuperação dos enfermos;
✔Consolo aos enlutados e familiares;
✔Nossos Projetos de Ação Social, Hospital Evangélico, Congregações e
Parcerias;
✔Agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
✔Nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da
saúde que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;
Outros pedidos de oração podem ser enviados para o Grupo de whatsApp,
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
Para nossa meditação:
DAR GRAÇAS EM TODO TEMPO
"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco." (1ª Ts 5.18)
O apóstolo Paulo exorta a Igreja em Éfeso a expressar, continuamente, um
espírito agradecido a Deus (Ef.5.20), como reconhecimento do seu cuidado
preservador e de suas bênçãos cotidianas. Essa recomendação se estende
ao povo de Deus nos dias de hoje e deve nos levar a dar graças, mesmo nas
adversidades, como um sinal de que cremos verdadeiramente nas promessas
daquele que nos escolheu (1 Pe.2.9).
Vejamos o que é dar graças a Deus:
-Atitude da alma que reconhece a direção de Deus em todos os episódios da
nossa existência;
-Resultado da certeza de que Deus cuida de nós;
-Atitude de proclamação da sua grandeza e de seus poderosos feitos;
-Demonstração de nossa confiança e fé em Deus, no seu paternal cuidado;
-Revelação da superação, pela graça, das adversidades dos fatos,
reconhecendo a sua bondosa direção.
Dar graças a Deus deve ser um ato que se manifesta em nosso
comportamento com a família, com os amigos, na Igreja. A nossa palavra e a
nossa vida devem ser expressões de louvor e agradecimento a Deus, nosso
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Senhor. É certo que, não raras vezes, diante de nossas fragilidades e
limitações, necessitamos clamar pela graça de Deus para nos capacitar a
agradecer.
Diante de adversidades não é fácil ser grato; somente essa "graça" pode nos
levar à disposição mental e espiritual de obediência ao Senhor, que nos manda
"dar graças em tudo", pois esta é a sua vontade, que é boa e agradável.
Uma vida com "ações de graças" (não de mágoas e reclamações) acredito que
seja o maior legado que podemos deixar para nossos filhos e netos. Assim
sendo, convido-a a fazer a seguinte reflexão:
- Será que as páginas de nossa vida contam uma história de graça e gratidão
ao Senhor?
- Temos cultivado o hábito de falar sobre os atos da bondade de Deus, que têm
preservado nossa vida até aqui?
- Levamos a sério nossa tarefa de proclamar as virtudes de Deus até o fim
(Sl.71.18b)?
"...tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai" (Cl.3.17). Essa é a vontade
de Deus.
(Adaptado do artigo de Maria das Graças Ramos da Costa, Secretária da
Terceira Idade, Esporte e Recreação, Saf em Revista, Ano 64,
abril/maio/junho.2018,)
Se Deus assim o permitir, na próxima terça-feira, dia 30/06, estaremos
reunidas de forma virtual, conforme abaixo ou em horário mais conveniente ao
Departamento (o importante é que não deixemos de orar em grupo):
De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
Lembremos que podemos orar individualmente ou em duplas, via telefone,
com uma de nossas irmãs de Departamento, ou ainda formar um grupo no
Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência. Além disso
podemos fazer vídeo chamadas para até oito irmãs ao mesmo tempo, pelo
WhatsApp. Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente
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CHAMADA À PRESENÇA DO SENHOR
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos" (Sl 116.15).
No dia 23/06, nossa querida irmã, D. Gláucia Martins Rocha, foi chamada à
presença do Pai, aos 81 anos. Serva fiel do Senhor, exemplo de amor familiar e
à Igreja de Cristo, amável, gentil, corista assídua em nossa Igreja, Presidente
de nossa SAF na década de 80, função que muito a honrava, D. Gláucia
sempre citava o exercício daquele cargo como algo muito especial para ela.
Nossa irmã, viúva do saudoso Pb. Jair Rocha, foi uma serva de muitas virtudes
espirituais que adornaram sua vida ao longo de sua existência. Deixa
saudades e um legado precioso de fé no SENHOR Jesus. Agora descansa das
suas lutas terreais. Admitida em nossa Primeira Igreja em 1970, portanto,
foram 50 anos de membresia. Que bênção! Vai à frente de nós e descansa nos
braços do Pai.
Em virtude do cenário atual, não houve velório e cerimônia. Não obstante, a
querida família está consolada em saber que nossa irmã descansa na glória
eterna e por receberem o bálsamo suavizador do Espírito Santo do SENHOR.
Aos filhos, genro, nora, netos e demais familiares, expressamos os nossos
sinceros sentimentos, rogando ao Pai as bênçãos das quais nós tanto
carecemos.
Oremos em favor da querida família Rocha que passa por momentos difíceis,
convictos do amor de Deus, com a certeza de que Ele é o Pai das misericórdias
e Deus de toda consolação e por isso nos faz descansar em seu cuidado
paternal e divino.
"Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram" (Rm 12.15).

NOTA DE GRATIDÃO
Agradecemos aos queridos irmãos da Primeira Igreja por todo o apoio e pelas
manifestações de carinho por ocasião do falecimento da nossa mãe, Gláucia
Martins Rocha. Em especial a nossa gratidão ao Rev. Edson e ao Pb. Euler
Borja pelo inesquecível e afetuoso apoio. Viúva do Pb. Jair Rocha, a nossa
amada foi uma esposa virtuosa, mãe carinhosa e sábia, avó amorosa, irmã e
amiga leal. Serva de Deus acima de tudo. Deixa um legado de fé e de valiosos
serviços prestados à causa do Reino do Senhor.
Carinhosamente,
Júnior, Beto, Thaís e Paulo Henrique
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RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS
Conforme decisão anunciada em nosso último Boletim, o Conselho de nossa
Igreja, em oração e no temor do SENHOR, decidiu por iniciar o retorno gradual
dos Cultos dominicais, de forma presencial, a partir deste Domingo.
Os irmãos do chamado Grupo de Risco (idade e doenças crônicas como
diabetes, cardiopatias, etc) ou que acompanham pessoas do referido Grupo,
são orientados a se resguardar, continuando a acompanhar os Cultos através
do canal da Igreja no Youtube. Os demais irmãos, avaliando os riscos, sempre
pedindo a orientação do Espírito Santo, devem ponderar sobre a conveniência
do comparecimento à igreja.
Ao longo da semana foi disponibilizada uma lista "online", para acolher as
inscrições dos irmãos que desejarem participar dos Cultos deste domingo,
onde consta o protocolo de medidas a serem observadas por todos que
acorrerem à Igreja. Os cultos terão duração de UMA HORA, sendo o Culto
MATUTINO celebrado das 11h às 12h em virtude da Escola Dominical (que
permanecerá na forma virtual). O Culto VESPERTINO será das 19 às 20h.
O Templo foi mapeado pela Junta Diaconal e a capacidade máxima será de 90
pessoas (72 pessoas na nave e 18 pessoas na galeria) mantendo o
distanciamento necessário entre os participantes, com uso de máscaras e
disponibilidade de totens com álcool em gel e tapetes sanitizantes na entrada.
O Conselho continua atento ao andamento do cenário atual e semanalmente
avaliará a necessidade de outras medidas. Caso o Poder Público venha a
decretar "lockdown" em nossa cidade, as atividades voltarão a ser suspensas.
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude, descansando e
confiando que Ele fará isso em seu tempo. Que Deus nos abençoe e nos
conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
Segunda-feira, 29/06, das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de Oração
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de
WahtsApp da Igreja momentos antes da reunião.
Acesse e participe conosco!
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DÍZIMOS E OFERTAS
Nestes dias de calamidade, nossa Igreja tem demonstrado entendimento do
momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com fidelidade e
alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos ministérios.
Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como Igreja de
Cristo, para louvor da glória de Deus.
Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros de nossa Igreja, que de
forma zelosa e responsável, têm depositado suas contribuições nas contas
bancárias da Igreja. Continuemos exercendo a mordomia fiel daquilo que o
SENHOR tem colocado em nossas mãos. A Deus toda glória!

"LIVES" NO YOUTUBE
Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja
está promovendo uma série de "Lives" às terças-feiras, no Canal da Igreja no
YouTube.
Nesta terça-feira, 30/06, às 21h, receberemos como convidado especial o Rev.
Samuel Vieira, Pastor da IP de Anápolis (GO). O Tema do encontro será
"Tensões Internas em dias de Confinamento". Certamente o bate papo será
uma grande bênção! Divulgue estes encontros para o seu círculo de
relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
Com este encontro, encerramos a periodicidade semanal de nossas "Lives".
Foram dois meses e oito "Lives" semanais consecutivas, uma bênção! No mês
de julho desejamos realizar as "Lives" de forma quinzenal, nos dias 14 e 28.

PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus
ouvidos à oração que se fizer neste lugar". (2Cr 7.14-15)
Mesmo sendo Deus soberano, também escolheu agir por meio das orações do seu
povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a
promessa de Deus é: "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra". Os grandes
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja, sendo o
derramamento do Espírito sempre precedido pelas orações, vindo em resposta a
elas. Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. Que
sejamos despertados para oração humilde, fervorosa e perseverante.
Oremos sem cessar.
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ANIVERSARIANTES

28/06
Alexandre Nascimento Loureiro
Jorge Tomas Lehman
Raíssa Lutes Lourenço
29/06
Ivete Lessa Poubel
Márcia Maria Rosa G. Milagres
30/06
Judismar Wailton Figueiredo Andrade
Sofia Santos Campolina Vidal
01/07
Jessé de Oliveira
Raphael do Rêgo P. Santos
03/07
Ana Luísa Castro de Souza
Geraldo Magela Costa
Henrique de Souza Mendonça
Samuel Gonçalves Silva
04/07
Nina Maria Hauck Iacomini
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
1° de Maio

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)
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
Agende-se e venha participar conosco!

CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação 1° de Maio
Parceria IP Vespasiano
Nossa Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de Minas
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom Despacho
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara-MG
Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas-MG / Parceria IP Presidente
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja - Parque São João,
Contagem-MG / Parceria IP Novo
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Revitalização / Parceria IP Itaguara
Supervisão: Ministério de Missões

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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