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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
BATISMO INFANTIL

9 Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a
minha aliança, tu e a tua descendência no
decurso das suas gerações.10 Esta é a minha
aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua
descendência: todo macho entre vós será
circuncidado.11 Circuncidareis a carne do
vosso prepúcio; será isso por sinal de aliança
entre mim e vós.12 O que tem oito dias será
circuncidado entre vós, todo macho nas vossas
gerações, tanto o escravo nascido em casa
como o comprado a qualquer estrangeiro, que
não for da tua estirpe.13 Com efeito, será
circuncidado o nascido em tua casa e o
comprado por teu dinheiro; a minha aliança
estará na vossa carne e será aliança
perpétua.14 O incircunciso, que não for
circuncidado na carne do prepúcio, essa vida
será eliminada do seu povo; quebrou a minha
aliança. Gn 17.9-14
37 Ouvindo eles estas coisas, compungiu-selhes o coração e perguntaram a Pedro e aos
demais apóstolos: Que faremos, irmãos? 38
Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo para remissão dos vossos pecados, e
recebereis o dom do Espírito Santo. 39 Pois
para vós outros é a promessa, para vossos
filhos e para todos os que ainda estão longe,
isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus,
chamar. At 2.37-39
8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a
tradição dos homens, conforme os rudimentos
do mundo e não segundo Cristo; 9 porquanto,
nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da
Divindade. 10 Também, nele, estais
aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo
principado e potestade. 11 Nele, também fostes
circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo da carne, que é
a circuncisão de Cristo, 12 tendo sido
sepultados, juntamente com ele, no batismo, no
qual igualmente fostes ressuscitados mediante
a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre
os mortos. 13 E a vós outros, que estáveis
mortos pelas vossas transgressões e pela
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida
juntamente com ele, perdoando todos os
nossos delitos; 14 tendo cancelado o escrito de
dívida, que era contra nós e que constava de
ordenanças, o qual nos era prejudicial,
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removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz;
15 e, despojando os principados e as
potestades, publicamente os expôs ao
desprezo, triunfando deles na cruz. Cl 2.8-15
O que é o batismo? O nosso breve catecismo,
em sua pergunta 94, responde da seguinte
forma: “Batismo é um sacramento no qual o
lavar com água em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo, significa e sela a nossa união
com Cristo, à participação das bênçãos do
pacto da graça e a promessa de pertencermos
ao Senhor”. O batismo assim como a Ceia, é um
sinal visível de uma graça invisível. O batismo é
um símbolo da regeneração. A água do batismo
não tem nenhuma virtude sobrenatural ou
mágica para efetuar a regeneração, ou seja, o
novo nascimento que é obra exclusiva do
Espírito Santo, Jo 3.3-8. O batismo além de
símbolo da regeneração, é o rito de admissão
na Igreja de Cristo!
A quem não deve e a quem deve ser
administrado o batismo? O batismo não deve
ser administrado àqueles que estão fora da
igreja visível, enquanto não professarem a sua
fé em Cristo e obediência a Ele. O batismo deve
ser aplicado àqueles que professarem sua fé
em JESUS e obediência a Ele, recebendo-o
como único e suficiente salvador de suas vidas.
Os filhos daqueles que são membros da igreja
visível e, portanto, professaram sua fé em
Cristo, devem ser batizados. (Gn 17.7,10; At
2.38-39; At 18.8; At 16.14-15; 1Co 7.14)
Por ser “selo da Aliança”, os filhos dos membros
da Igreja Visível, precisam e devem ser
batizados. São inúmeras as razões bíblicas
para o batismo de nossos filhos. Ele está
alicerçado na doutrina da aliança. Na antiga
aliança as crianças judias eram circuncidadas.
Em Gn 17, vemos Deus estabelecendo a
circuncisão. Aplicava-se apenas aos meninos
por ser ele, (o homem) o representante da
família e o portador da semente pactual, sendo
a mulher o receptáculo desta semente. Os
meninos, portanto, recebiam o sinal, sendo
este, o selo da aliança: a circuncisão. Ela
deixava claro que a aliança feita com os pais se
estendia aos filhos. Os nossos filhos são
nossos herdeiros espirituais.

As crianças sempre fizeram parte integrante da
família de Deus, tanto no AT quanto no NT (Gn
17.10-11, At 2.39). Se a igreja no AT admitia
crianças através da circuncisão, não podemos
agora, excluí-las no NT negando-lhes a
“Circuncisão de Cristo” que é o batismo. Elas
fazem parte e gozam do status de “filhos da
aliança”. Elas não são como os filhos do mundo,
elas são “filhos da aliança”, consideradas
“santas” segundo o apóstolo Paulo em 1 Co
7.14.
A antiga aliança tinha na circuncisão o seu sinal
de admissão. A nova aliança tem também o seu
sinal no Batismo. Nas palavras de Paulo em Cl
2.11-12, o batismo é a circuncisão de Cristo;
Estes dois ritos (batismo e circuncisão) têm o
mesmo propósito, a saber, a iniciação na Igreja
do SENHOR. Se as crianças judias eram
circuncidadas no 8º dia, depois do nascimento,
e, portanto, recebidas no seio da comunidade
do povo de Deus, nada há que possa impedir
procedimento idêntico que é a aplicação do
batismo às crianças na Igreja de Cristo.
No NT há várias referências a batismo de
famílias inteiras. É bem verdade que tais textos
não falam que havia crianças nestas famílias,
porém, é mais natural se concluir que havia
crianças e que elas receberam o batismo. (At
16.15, 16.33, 18.8). Jesus disse que “das
crianças é o reino dos céus”, quem tem o mais,
tem o menos. Se elas têm o reino não terão o
direito de serem batizadas? Como privá-las do
batismo, se elas pertencem ao reino dos céus?
(Lc 18.15-17)

herdeiros das promessas feitas ao nosso pai
espiritual Abraão, por isso, têm o direito ao sinal
exterior de admissão à Igreja.
Os pais têm uma grande responsabilidade
sobre a fé e a educação religiosa dos seus filhos
(Dt 6.6-7). Temos na Bíblia o princípio didático
que cremos ser revestido de promessa, de que
os filhos bem educados nos caminhos do
Senhor não irão se desviar dele (Pv 22.6).
Sendo assim, os pais devem guiar seus filhos,
através da instrução e do exemplo, no caminho
da vida eterna. A promessa do Espírito e da
salvação não se restringe aos adultos, mas se
estende aos filhos (At 2.38-39). Um pai ouve de
Paulo que seu ato de fé em Deus abriria a porta
da salvação a toda a sua casa (At 16.31).
Quando Zaqueu se converteu, Jesus declarou:
“hoje veio salvação para esta casa” (Lc 19.9). A
Bíblia ensina também que a “oração de um justo
pode muito em seus efeitos” (Tg 5.16) e uma
mulher crente, por exemplo, santifica sua
família a ponto dos seus filhos serem contados
entre os “santos” (1 Co 7.14).
Portanto é de responsabilidade dos pais
apresentar seus filhos ao batismo. É
inadmissível estarmos no pacto e nossos filhos
do lado de fora. Eles pertencem ao Senhor
assim como nós. A promessa não é somente
para nós é também para os nossos filhos.
Amém!
Rev. Edson Costa Silva

O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, após
a descida do mesmo no dia de Pentecoste,
disse: Para vós outros é a promessa, para
vossos filhos... (At 2.39). É evidente que a
palavra “filho” inclui crianças, pois, os filhos
adultos, sendo responsáveis por si mesmos,
não podem nem precisam ser representados
por seus pais, logo, conclui-se daí que a palavra
“filhos” neste texto refere-se a menores filhos
de crentes.
Portanto, concluo afirmando que Deus fez com
seu povo uma aliança, na qual determinou que
os filhos dos crentes fossem recebidos como
membros da sua Igreja visível, por meio de uma
ordenança solene, o “sacramento de iniciação”,
que no AT se chamava circuncisão e no NT
denomina-se “batismo cristão”. As Escrituras
afirmam que os filhos dos crentes são uma
semente santa, cordeirinhos do rebanho de
Cristo, membros do seu reino, santos e
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
LITURGIA DOS CULTOS

Transbordou, porém a graça de nosso Senhor
com a fé e o amor que há em Cristo Jesus."
1 Timóteo 1.14

O Catecismo Maior de Westminster,
formulado pela Assembleia de Westminster,
no séc. XVII, é um catecismo de orientação
calvinista, composto de 196 perguntas e
respostas. Junto da Confissão de Fé de
Westminster e do Breve Catecismo, compõe
os símbolos de fé das igrejas presbiterianas
ao redor do mundo.

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute
Relatora: D. Maria Braz
Dia 24 de janeiro teremos nossa reunião
departamental em conjunto e queremos
contar com a presença de todas as sócias.
Tr a g a u m a c o n v i d a d a p a r a j u n t a s
desfrutarmos dessa rica oportunidade que
Deus nos oferece.

MINISTÉRIO DE CASAIS
COLOQUE EM SUA AGENDA!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao
SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de casais promoverá o seu
primeiro encontro de 2018 no primeiro sábado
de fevereiro, dia 03/02, às 19h30min no salão
social de nossa Igreja. Cada casal deverá
trazer um prato de salgado para o momento de
comunhão e confraternização. Teremos uma
palestra com o nosso pastor Rev. Edson sobre
o seguinte tema: “Profilaxia nos
Relacionamentos Conjugais”. Meditaremos
sobre a importância das medidas preventivas
para a solidez dos relacionamentos. Coloque
em sua agenda de atividades e de oração!
Invista espiritualmente em sua família. Ela é o
bem terreno mais precioso que você tem.

O Catecismo Maior foi formulado na famosa
Assembleia de Westminster, onde homens
notáveis separados por Deus laboraram na
luta contra o erro. 121 teólogos se reuniram a
partir de julho de 1643 na Abadia de
Westminster em Londres convocados pelo
Parlamento e definiram a doutrina da Igreja
em oposição ao arminianismo. Contendo 196
perguntas e respostas, o CMW é considerado
uma obra-prima teológica por sua estrutura
harmoniosa, instrução condensada e
abrangente, e expressão lúcida e vigorosa
das doutrinas da Santa Palavra. Devido à sua
importância e grande utilidade para a vida
cristã, estaremos a partir deste domingo
inserindo as perguntas e respostas do
Catecismo Maior de Westminster na liturgia
dos cultos, para que, de maneira didática
recordemos as verdades essenciais contidas
neste valioso catecismo.
Nosso desejo é que ao longo desse ano de
2018, estas verdades sejam evidenciadas
através desta obra que influenciou
positivamente o coração de milhares de
cristãos no decorrer da história da Igreja de
Cristo.

SANTA 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..., Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice”.
1 Coríntios 11.23,25
Momento de comunhão da Igreja de Cristo. Na Ceia os laços de sangue foram substituídos pelos
laços da fé. Exercitemos, pois, a fé no Cristo que nos salvou e nos convida por sua Palavra a
celebrarmos a nova vida que Ele nos concedeu por meio de seu sacrifício vicário.
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectação. Neste domingo, por ocasião
dos cultos matutino e vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para participarmos
deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular momento!
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ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS – 9H. TEMA: FAMÍLIA DA ALIANÇA
Esse foi o tema escolhido para os estudos em 7 domingos consecutivos no período de férias em
nossa Escola Dominical, 17/12 a 28/01.
Nos domingos 17 e 24/12, o Rev. Raimundo conduziu os estudos trabalhando os seguintes
subtemas: 17/12: “A Origem Bíblica do casamento e a necessidade de redenção nas relações
familiares”. 24/12: “Os efeitos da queda na família. O contraste entre a visão secular e a bíblica
sobre o amor e a sensibilidade para com os casos de crise na família”.
No domingo, 31/12, o Rev. Edson conduziu o estudo apresentando o subtema: “O Desafio de
conciliar família e trabalho – Uma questão de Mordomia”. Vimos sobre o perigo de não sabermos
conciliar a atividade profissional e ao mesmo tempo desempenharmos nossas responsabilidades
em casa.
No último domingo, 07/01, o Rev. Rogério Bussinger estudou com a Igreja o subtema:
“A Espiritualidade na Família”. Nossos esforços serão em vão se não houver vida espiritual.
Neste domingo, 14/01, o Rev. Edson estudará com a Igreja o subtema: “Relacionamento familiar e
os Desafios de nosso Tempo”. Venha participar conosco! 9h no Templo.
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CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UCP/UPJ - 2018!
5 A 13 ANOS - INFORMAÇÕES AOS PAIS
Data: 15 a 20 de Janeiro.
Saída: dia 15, segunda-feira, às 14h (chegar com 30 min 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 20, sábado, às 12h, horário de chegada na Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa).
Pedimos aos pais que estejam impreterivelmente aqui neste horário.
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.
Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia.
Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas. O acampante deverá levar dinheiro
para adquirir estes produtos. Este dinheiro deverá ser entregue aos responsáveis pela cantina no
embarque, para evitar perdas.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor. A Igreja não poderá se
responsabilizar pelo estrago ou desaparecimento dos mesmos.
Responsável: Sem. Vanderson – (033) 98428-2356
Um pedido à Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, pai de infinitas misericórdias, nos
revista de graça e proteção.

CULTO INFANTIL 2018
INÍCIO EM FEVEREIRO
Na casa de nossa Igreja, ao lado do Templo, no horário do culto matutino das 10h20min, retornam a
partir do primeiro domingo de fevereiro, dia 04/02, os cultos infantis voltados exclusivamente para as
crianças abaixo de 7 anos. Serão dois cultos. Um será destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o outro
para as crianças de 4 a 7 anos. À noite, durante o sermão, as crianças terão o seu momento de
instrução na Palavra, de maneira específica, crescendo em graça e no conhecimento de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvamos a Deus pela vida preciosa do Sem. Vanderson e sua esposa Wanessa que chegam para o
nosso meio para conduzir nossas crianças e juvenis na Palavra ao lado de uma equipe preciosa,
ensinando os pequeninos a cultuar o nome excelso do SENHOR.
As crianças acima de 8 anos cultuarão no Templo em família. Pedimos aos pais que estimulem seus
filhos a aproveitar o espaço da liturgia destinado as anotações para utilizarem com comentários,
anotações das passagens bíblicas, palavras desconhecidas, enfim, gere conversação santa com seu
filho ao longo da semana em sua casa. Isso produz crescimento espiritual.
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ACAMPAMENTO DA UPA
Continuam as inscrições para o acampamento
da UPA que acontecerá nos dias 22 a 27/01.
UPA (14 a 18 anos)
Data: 22 a 27/01
Valor: 270,00
Procure a diretoria após os cultos no salão
social e se inscreva.

CORAL DA IGREJA
O maestro César Timóteo convida a todos os
coristas para um primeiro encontro no dia 30
de Janeiro, terça-feira, no templo, às 20h. Na
oportunidade será transmitida a agenda/2018,
bem como informações importantes sobre o
trabalho.
Os irmãos que desejarem ingressar no Coro
também estão convidados a participar do
encontro.

FEVEREIRO – ACAMPAMENTO DA UMP
A diretoria da UMP divulga o Acampamento de Verão da Mocidade que será nos dias 09 a 14/02 no
Acampamento Ebenézer. Abaixo o cartaz do acampamento. Lembramos aos interessados que até
o dia 15 de janeiro (segunda-feira) será o segundo e último lote de desconto nas inscrições. O link
de inscrição é: bit.ly/ump2018.
Maiores esclarecimentos façam contato com a presidente Helen Cunha ( 98460-8764) e Ivan
Câmara (98367-1333).

PONTUALIDADE TAMBÉM É
SERVIÇO A DEUS!

CALENDÁRIO DE LEITURA
BÍBLICA ANUAL

Deus se agrada de nossa
pontualidade, afinal,
entendemos ser ela também
culto a Deus. Procure chegar
antes dos horários dos cultos!

Disse Jesus: “Examinais as Escrituras, porque
julgais ter nelas a vida eterna, e são elas
mesmas que testificam de mim”. Jo 5.39.
Como de costume, distribuímos ao final do
ano, o calendário de leitura bíblica anual.

Utilize os minutos que antecedem a Escola
Dominical e 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.

Nossos irmãos Pb. Cassiano e D. Martha
oferecem com muito amor e desejo de que
todos se apliquem à leitura da Santa Palavra.
Os calendários estão à porta da Igreja. Não
deixe de levar e exercitar!
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

14/01
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. Waslan Judson - Cursando o 3º ano no
Seminário

Allyne Perillo de Carvalho
Daniel Henrique Silva Miranda
Fabrícia Fabiana da Silva
Jonathan Rocha Ferreira de Faria

15/01
Mariana Gonçalves de Freitas

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

16/01

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!

Dalva Augusta de O. Campolina

Bernardo Nacif Chequer Lopes

Mateus Bessa de Oliveira Terenzi
Rúbia Francisca da Silva Lenza
Zilá de Magalhães Souza

17/01
Cássio Dutra Tostes
José Guilhermino Barbosa Filho
Mirian Vilela Ribeiro

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

Walisson Junio de Magalhães Lima

18/01
Maria Virgínia Lima
Ricardo Ferreira de Assis

19/01

Ana Clara Figueiredo Sadi
Carolina Amorim Campos
João Pedro Silva Furtado
Ricardo Medeiros Rodrigues Paschoal

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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20/01
Arthur Barbosa Câmara
Eliana Dias dos Santos

