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MENSAGEM PASTORAL

UMA REFLEXÃO SOBRE A QUARESMA

A “quaresma” é o período de jejum,
penitência e arrependimento,
tradicionalmente observado pela
Igreja Católica Apostólica Romana,
em preparação para o Domingo da
Ressurreição e muitos estudiosos
dizem que a duração de quarenta dias
do jejum da quaresma foi estabelecida
no século IV. Durante este período, os
participantes vivem em abstinência,
em especial nas sextas-feiras,
deixando de ingerir algum tipo de
comida, como por exemplo carne
“vermelha”, ou praticar alguma ação
habitual.
A chamada “quarta-feira de cinzas” e a
quaresma começaram como uma
forma dos adeptos da prática
lembrarem de arrepender-se de seus
pecados, de forma semelhante a
alguns exemplos do Antigo
Testamento, onde as pessoas se
arrependiam com panos de saco,
cinzas e jejum (Ester 4.1-3; Jeremias
6.26; Daniel 9.3; Mateus 11.21). No
que concerne ao período de quarenta
dias, a literatura hebraica traz alguns
números para exemplificar totalidade
ou fechamento de ciclo, sendo o
número quarenta um deles, mas não
somente este, mas também 7, 10 e 12,
entre outros. Muitos entendem que
abrir mão de algo prazeroso na
quaresma, é uma maneira de ganhar a
bênção de Deus, estando implícita
nesta atitude a salvação pelas obras, o
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que é contrário à Salvação realizada e
oferecida por Cristo na Cruz (Ef 2.810).
Como Igreja Reformada, sabemos que
a Salvação é um ato da Graça de Deus,
não existindo ações humanas que
gozem de qualquer mérito junto ao
SENHOR e como consequência, as
ações humanas não podem prover
salvação (Isaías 64.6). Por outro lado,
o Novo Testamento nos ensina que
nossos atos de jejum e
arrependimento devem ser praticados
de forma que não atraiam a atenção de
outrem, conforme nos ensina o
Senhor Jesus no magnífico Sermão da
Montanha, no Evangelho segundo
Mateus: “E, quando jejuardes, não
vos mostreis contristados como os
hipócritas; porque desfiguram os
seus rostos, para que aos homens
pareça que jejuam. Em verdade vos
digo que já receberam o seu
galardão. Tu, porém, quando
jejuares, unge a tua cabeça, e lava o
teu rosto, para não pareceres aos
homens que jejuas, mas a teu Pai, que
está em secreto; e teu Pai, que vê em
secreto, te recompensará
publicamente” (6.16-18).
Assim, o jejum é algo bom quando
praticado sob a ótica bíblica e é
agradável a Deus quando leva ao
abandono de hábitos e práticas
pecaminosas, não havendo nada de

errado em alguém guardar um tempo
no qual se dedica a refletir na morte e
ressurreição de Jesus Cristo. Não é
obrigatório jejuar diariamente, mas se
alguém se sente movido pelo Senhor
para observar um período de
consagração a Deus com essa
disciplina espiritual, seja livre para
fazê-lo, porém, tal pessoa deve
certificar-se de que irá se concentrar
em arrepender-se dos pecados e não
em tentar ganhar bênçãos, como
numa barganha com o SENHOR.
De acordo com o ensino da Santa
Palavra, a atitude de arrependimento
deve ser constante na vida do crente
pois, como pecadores que somos,
pecamos sempre e por isso, cada vez
que pecamos contra o Senhor
(Tg 4.1-10), confessar e abandonar o
pecado deve ser uma atitude amiúde e
não apenas em determinado período
do ano. O que o Senhor exige de nós
não é um ato simbólico, mas viver em
novidade de vida, pois como diz o
Apóstolo Paulo: “Quer comais ou
bebais ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus” (1Co
10.31).
Em nosso País, vemos com tristeza um
período de “festa da carne” no qual
tudo é permitido e a depravação
humana é evidenciada com toda a sua
licenciosidade, para depois, como
num ato de remorso ou pesar, muitos
aderirem a um período quaresmal
como uma maneira de aplacar a
consciência diante de Deus.

Aprendemos pela Escritura que a
garantia do perdão de nossos pecados
está tão somente alicerçada na Obra
de Cristo na Cruz do Calvário, que já se
sacrificou por nós definitivamente
(1Jo 1.8-10; 2.1-2).
Por tudo isso, como Igreja Reformada,
não vemos razões na Santa Palavra
para observarmos a “quaresma”, não
sendo esta uma prática evangélica.
Não obstante, devemos nutrir
respeito para com aqueles que a
observam e aproveitar a oportunidade
deste período para anunciar a todos
que uma vez que Cristo nos chama à
plenitude de vida cotidianamente, não
apenas em certo período do ano,
devemos consagrar nossas vidas a
Deus num ato de contínuo
arrependimento e busca por vivermos
sempre em novidade de vida, afinal, se
alguém está em Cristo é nova criatura
(2Co 5.17, Sl 1.2).
Busquemos sabedoria em Deus sobre
este assunto, pois, caso contrário,
pode transparecer a ideia de que
somos contra a piedade de quem
assim a expressa nestes dias. Mas
devemos lembrar que o Senhor deseja
e espera de nós não alguns dias de
dedicação, mas sim, a vida aos pés de
Cristo, com a totalidade de nosso ser.
O sacrifício agradável a Deus, diz Davi
no Salmo 51.17, “É um espírito
quebrantado; coração compungido e
contrito”, isso o Senhor não despreza.
Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.”
(Fp 4.6)
A Bíblia nos orienta a não andarmos ansiosos, pois a ansiedade não nos ajuda em nada,
pois não temos o controle da nossa vida, do nosso futuro, do que vai nos acontecer
amanhã. Mas o texto nos diz "que as vossas petições sejam conhecidas diante de
Deus".
Ou seja, apesar de Deus saber o que está na nossa mente, no nosso coração, saber de
todas as nossas necessidades, Ele quer que as levemos a Ele em oração e a
consequência desse ato de fé é que “... a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” (Fp 4.7)
Reunião de Oração Presencial
Terça-feira, às 14h.
Obs.: Pedimos às irmãs que não puderem comparecer que estejam em oração em
seus lares. Comece o dia falando com Ele, exalte-o, seja agradecida por tudo que Ele
fez e ainda fará na sua vida e não murmure. Busque diariamente conhecê-lo através
de sua Palavra, em um relacionamento constante através da oração.
No Livro das Crônicas, cap. 4, verso 10, aprendemos sobre Jabez, um homem que,
diante do histórico infeliz de sua família, pediu ao Senhor que alargasse suas
fronteiras. Jabez orou ao Senhor, suplicando favor para sua situação triste e difícil e
sua oração foi ouvida. Mas o Senhor não espera de nós eloquência ou palavras
lindas. O que Ele deseja ouvir de nós é um coração contrito, arrependido, humilde e
sincero diante Dele. Queridas irmãs, oremos sem cessar (1Ts 5.17).
Reunião Plenária, 09/03
Quarta-feira às 14h30 no Salão João Calvino. Esperamos todas as Sócias. Convide
uma amiga ou uma irmã da Igreja para que ela venha conhecer o trabalho da SAF de
perto.
Adiamento do “Encontro de Mulheres”
Por motivo de força maior nosso encontro foi adiado. Assim que definirmos a nova
data, divulgaremos à Igreja.
"O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do
SENHOR." (Pv 16.1)
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
SABEDORIA E CONHECIMENTO
Uma pessoa sábia não teme buscar o conselho dos outros. De fato, alguém que tem bom siso irá
receber bem o conhecimento do outro e isso lhe será proveitoso (Pv 2.11). Aqui é importante fazer
distinção entre conhecimento e sabedoria, pois ao falarmos de sabedoria não estamos nos referindo a
conhecimento – pelo menos não à definição de conhecimento feita pelo mundo. Embora a maior
parte das pessoas defina o conhecimento como “astúcia” ou “intelectualismo”, a Bíblia o iguala ao
discernimento ou entendimento, particularmente na medida que se aplica a Deus e seus caminhos.
Senão, vejamos:
“O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino” (Pv 1.7);
“Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso
coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo.” (2Co 4.6);
“Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir
que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento
espiritual;” (Cl 1.9);
“antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a
glória, tanto agora como no dia eterno.” (2Pe 3.18).
Em vez de louvar a astúcia, a Palavra exalta o caráter atraente do bom julgamento ou discernimento,
pois quando está em dúvida, uma pessoa insensata pode confiar em seu conhecimento, mesmo que
seja falho ou distorcido. Por outro lado, uma pessoa sábia não teme recorrer ao conhecimento de
outros. Essa é somente outra maneira pela qual a sabedoria causa impacto em nossos
relacionamentos.
Lembro-me bem de uma noite quando meu filho reclamou de uma dor intensa no estômago e sem
levá-lo muito a sério, disse que aquele mal-estar era consequência de má alimentação ou alimentação
exagerada. Sua mãe, mais preocupada, logo me alertou que pela intensidade da dor eu o levasse ao
hospital e assim o fiz. Poucas horas depois ele estava diante de um cirurgião que lhe removeu o
apêndice, terrivelmente infeccionado, que teria supurado se eu não tivesse sido persuadido a levá-lo
ao hospital.
A sabedoria não tem sentido até que a nossa própria experiência lhe dê sentido... e existe sabedoria
em escolher a sabedoria. Deus não quer que conheçamos tudo e por isso ele nos cerca amorosamente
de pessoas que possuem uma grande variedade de aptidões, talentos, percepções e capacidade
excepcionais. Glória a Deus!
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal! Sejamos firmes, inabaláveis e SÁBIOS
Homens Presbiterianos.
Pb. Crysthian Purcino – Presidente da UPH
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Por favor, informem os números
de seus telefones a algum membro da Diretoria para que possamos incluí-lo no nosso Grupo de
WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e programações;
2.Participe de nossas Reuniões de Oração aos domingos, das 17h às 17h30, na Igreja;
3. No sábado, 12/03, às 18h, teremos a palestra sobre “Saúde do homem” com o Pb. Glauberson, no
Templo. Agende e não perca;
4. Convidamos os amados irmãos para intercedermos pelas mulheres de nossa Igreja ao longo desta
semana, especialmente no dia 08/03, conhecido como Dia Internacional da Mulher; e
5.Convidamos para o Culto na Congregação Nova Suíça, Domingo 20/03, às 17h30, quando a UPH
conduzirá aquele serviço de adoração.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
Para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam se tornar membros comungantes dela,
temos a Classe de Catecúmenos, onde ministramos aulas com as principais doutrinas bíblicas,
segundo a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), com vistas à pública Profissão de Fé.
Nesta Classe você conhece as origens da IPB (desde a Reforma Protestante do século XVI),
forma de governo, forma de Culto, convicções doutrinárias, enfim, nossa identidade como
Igreja de Cristo.
Aos interessados em participar neste semestre, informamos que a Classe terá início neste
domingo, não sendo necessária inscrição prévia, bastando dirigir-se à Sala 301 (3º andar), no
horário da Escola Dominical, às 09h30.
Aguardamos você com muita alegria!

GRATIDÃO PELO ACAMPAMENTO DA UNIÃO DA
MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”.(1
Tessalonicenses 5.18)
Louvamos ao Senhor por sua imensa graça, dispensada a nós durante este tempo precioso no
Acampamento Ebenézer. O Tema da temporada foi “Vivendo em Comunhão, desenvolvendo a
Missão”, quando estudamos e meditamos na Carta de Paulo aos Efésios. Tivemos um número
expressivo de acampantes, com o envolvimento em todas as atividades, com muita disposição e
alegria.
Além de momentos de oração em dupla e ótimas conversas, tivemos atividades eletivas com
convidados especiais, que ministraram Palestras cujos temas foram:
1) Limiares entre a “questão espiritual” e “desordem mental”, ministrada pelo nosso irmão
Dr. Simonton e pelo Rev. Eduardo;
2) A obra missionária e seu impacto na vida do missionário, seus relacionamentos e a
comunhão, ministrada pelos Rev. Eduardo e Rev. Marco Antônio.
Com imensa alegria registramos a visita constante de Conselheiros e do Rev. Edson, o que
demonstra o cuidado da liderança para com a Mocidade. Agradecemos a toda a Igreja pelas
orações e colaboração para que este Acampamento pudesse acontecer de forma tão agradável.
Neste domingo no Culto Vespertino, teremos a oportunidade de agradecer pelo Acampamento
de nossos jovens. A Deus honras e glórias!

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal a pontualidade também é uma forma de servir ao
Senhor, principalmente nas coisas concernentes à adoração pública. Procure chegar antes dos
horários dos Cultos, utilizando os minutos que os antecedem para se preparar em oração para
este serviço santo e então dedicar-se a Deus de maneira conveniente.
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FILHOS DO PACTO, UM PRIVILÉGIO DA FAMÍLIA DA ALIANÇA
Os pais têm o grande privilégio de receber do SENHOR uma preciosa herança, que são os
filhos. Porém, esse privilégio é revestido de alta responsabilidade para com a educação
religiosa deles (Dt 6.6-7).
Na Bíblia temos 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,
pois a promessa da salvação não se restringe aos adultos, mas se estende aos filhos (At 2.39).
Paulo diz a um pai que seu ato de fé em Deus abriria a porta da salvação a toda a sua casa
(At 16.31) e em 1 Co 7.14 o mesmo Apóstolo diz que uma mulher crente santifica sua família a
ponto dos seus filhos serem contados entre os santos. Zaqueu, ao ser alcançado pela Graça,
ouviu de Jesus: “hoje veio salvação para esta casa” (Lc 19.9).
Portanto, é nossa responsabilidade como pais apresentar nossos filhos ao batismo. É
inadmissível estarmos no Pacto e nossos filhos não, pois eles são herança do SENHOR
(Sl 127.3). Eles pertencem ao Senhor assim como nós, são filhos do Pacto.
Os filhos dos crentes, que eram participantes do Pacto durante a Antiga Aliança, são
participantes da mesma forma na Nova Aliança, pois assim Deus determinou e Ele não
alterou seu Pacto (ver Gn 17.10 e Sl 89.34). Há um paralelo claro entre batismo e circuncisão
(Cl 2.11-12) e aqueles que eram circuncidados são agora batizados e admitidos no meio do
povo de Deus, o povo da Aliança, que é eterna.
SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextas-feiras
às 20h. Deus nos reserva momentos abençoados de edificação na Palavra, comunhão e
enlevo espiritual. Por isso, não fique de fora, convide um amigo ou amiga e junte-se a nós
CONVITE DOS CORAIS
Os Corais estão retomando as atividades e você que aprecia o canto coral e deseja louvar o
Senhor com este dom tão precioso, ingresse em um dos cinco Corais de nossa Igreja,
juntando-se a este precioso Ministério, que envolve mais de cem Coristas, para honra e glória
de Deus.
Conheça a composição dos nossos Cinco Corais:
Coral Infanto juvenil: Reúne crianças e juvenis de 7 a 12 anos, com ensaios aos domingos,
17h20;
Coral Jovem: Reúne adolescentes e jovens, com ensaios às segundas-feiras, 20h40;
Coral Feminino: Ensaios às quartas-feiras, 19h;
Coral Masculino: Ensaios às quartas-feiras, 20h30; e
Coral Misto: Ensaios às terças-feiras, 20h.
Louvamos a Deus pelos nossos Corais e aguardamos os Coristas com muita alegria e
entusiasmo. Que todos continuem sendo bênçãos na vida de nossa Igreja.
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SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a seguir os
horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.
Nesta segunda, 28/02, teremos a reunião de oração presencial normalmente.
QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no horário
das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão acompanhar os
Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

CULTO INFANTIL TAMBÉM À NOITE
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”.
(3Jo 1.4)
Amados pais,
A partir deste domingo retomaremos o Culto Infantil Vespertino, a exemplo do Culto Matutino,
para que as crianças recebam uma palavra específica como é costume em nossa Igreja. No Culto
das 19h, em ocasião própria, as crianças serão convidadas a dirigir-se a este momento de
adoração adequado e preparado especialmente para a edificação dos infantes.
Desejamos ver as famílias levando seus filhos a participarem assiduamente deste Culto
Vespertino, com as crianças usufruindo deste privilégio de adoração e crescimento espiritual.
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)

CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
“O SENHOR é o meu Pastor e nada me faltará”. Sl 23.1
Conforme anunciado nos Cultos do último domingo, registramos que foi chamado à presença do
SENHOR no sábado 26/02, na cidade de Caparaó (MG), aos 92 anos, o Sr. Francisco de Souza,
pai de nossa irmã Maria Diomar, esposa do Rev. Rogério Bussinger.
O Rev. Rogério e sua família viajaram àquela cidade para o velório e sepultamento, que
aconteceu no domingo, 27/02.
À nossa querida irmã Diomar, seus irmãos, irmãs, à sua querida mãe D. Delorides, bem como
aos demais familiares, expressamos nossos sinceros sentimentos. Que o Espírito Santo, o
bendito Consolador, amenize a dor da separação com o seu bálsamo suavizador de consolo.
Pedimos a Igreja orações em favor da querida família.
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PESCADORES DE VIDA
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. (Evangelho do Senhor Jesus,
segundo Mateus, cap. 5, verso 16).
Pela graça e misericórdia de Deus, nosso Pai, o alvo proposto para ajuda na compra
do carro para o ministério Pescadores de Vidas, em Manaus, foi alcançado.
Durante o mês de fevereiro tivemos a oportunidade de apresentar à Igreja o
dedicado trabalho realizado por nossos irmãos missionários na evangelização de
povos indígenas e ribeirinhos na região amazônica e a necessidade que eles têm de
um veículo para suas viagens.
Esta iniciativa partiu da decisão do Conselho, que, após analisar a proposta
apresentada pela Comissão de Missões, entendeu facultar a participação da Igreja
como sendo a melhor maneira de atender àquele desafio. Como sempre acontece,
as ações de Deus superam aquilo que sonhamos e pensamos, pois a receptividade
da Igreja foi maravilhosa e mais de uma centena de membros entenderam o
privilégio de participar com suas ofertas, pelo que louvamos o Senhor.
Já na quarta-feira, dia 02, enviamos os recursos arrecadados ao Pastor Esdras. Foi
um momento de grande alegria ver a emoção e a gratidão daquele servo de Deus
pelo apoio que tem sido dado à toda a equipe dos “Pescadores de Vidas”, situação
que nunca tiveram para a realização do “ide do Senhor”, como eles costumam dizer.
Conheça mais e colabore com esse trabalho abençoador acessando:
Instagram:
https://instagram.com/pescadoresdevidas_manaus?utm_medium=copy_link
Facebook:
https://www.facebook.com/missaopescadoresdevidas/
Estamos certos, pela Palavra, de que esse envolvimento de nossa Igreja com a obra
missionária produzirá muitos frutos para a expansão do Reino e trará ainda mais
bênçãos para nossa comunidade. Ore por esse e pelos demais Projetos com os quais
estamos envolvidos.
Em breve serão apresentadas outras oportunidades de contribuição para os
trabalhos missionários, de plantação de igrejas e de ajuda humanitária em diversas
localidades, no Brasil e no exterior.
“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os
seus feitos”. (Salmo 105.1)
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ANIVERSARIANTES

06/03
Armindo Furtado de Oliveira
Daniel Cunha Elias
João Guido Costa Galvão
Lídia Gonçalves Botelho
Marco Ramos D´Alcântara
07/03
André Gustavo Costa
Gabrielle Luck de Araujo
Maria Braz Boaventura
Paulo José Campos Pires
08/03
Adriana César Lehman Toledo
João Pedro Melo Diógenes
João Pedro Tameirão Pedroso Gregório de Souza
09/03
Lais Melo Cardoso
10/03
Arthur Oliveira Montenegro
Fabiana Corrêa Austério
Ieda Alvarenga França
Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro
11/03
Bruno Roger Ferreira
Cynthia Domusci Aliende Santana
Fabiano Caixeta D Alcântara
Gabriel Fontenelle Lima da Costa
Laura Morais da Costa
12/03
Aracy de Souza
Daniele Cássia dos Santos Silva Cavalcante
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