Domingo,
19 de junho de 2016

SANTIFICAÇÃO
Há uma relação inseparável entre desejar estar com
Cristo no céu após a morte e desejar parecer-se mais
com Cristo nesta vida. 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 de santificação.
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 a 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 a termos 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
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casa celestial. Isso é santificação. Mortificação da
carne, vivificação do espírito.
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 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 realizar,
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 só começa 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.
O crente obediente experimenta essa libertação do
pecado gradualmente em sua vida sobre essa terra.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

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.

ACAMPAMENTO INVERNO – 2016

Hoje:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

UCP-UPJ
Data: 18/07 a 23/07

Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

UPA
Data: 25/7a 30/07
Tema: IGREJA – Corpo de Cristo
Preletor: Sem. Bruno Melo

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

Inscrições a partir de Julho.

Equipe 2:
Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/401 – São Bento
Tel.: 3296.0496

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit,
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William
Fernandes, João
Segunda-feira: Éder Mello

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

Quinta-feira: Fernando Boson
Sexta-feira: Fernando Ferreira

www.primeiraipbh.com.br
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

CORO JOVEM

REUNIÃO DE ORAÇÃO:
Terça-feira dia 21/06 às 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia - Tel: 3023.6316

Queridos irmãos! Dia 26 de junho, após o culto
vespertino, teremos o Strogonoff do Coro Jovem,
prosseguindo com a campanha de arrecadação
para a produção do nosso CD.

Estejamos todas unidas em oração, e se possível
vamos participar dessas reuniões.

Estamos recebendo doações de batata palha,
creme de leite e polpa de tomate. Aqueles que
desejarem contribuir podem deixar as doações na
igreja durante a semana na secretaria ou podem
entregá-las aos domingos para o Pedro Reis,
presidente da UMP ou Rayssa Pacheco, presidente
da UPA.

"Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre
de ti nas minhas orações"; Fm 1.4

Pedimos que coloquem em suas agendas esse
evento, aproveitando a oportunidade para juntos
desfrutarmos de momentos agradáveis mais uma
vez.

“TODO SER QUE RESPIRA LOUVE AO
SENHOR, ALELUIA!”
SALMO 150.6
A SAF oferecerá:
Oficinas de Culinária por meio do trabalho voluntário
de nossas sócias.
Os recursos arrecadados serão destinados para
nossa Secretaria de Ação Social.
Faça sua inscrição:

Oficina I: Pratos principais
Ministrante: Rosane Arumáa
Dia: 29/06/2016
Horário: de 15 às 17 horas.
Local: Salão João Calvino e cozinha.
Vagas: 10
Taxa de colaboração: R$ 20,00
Inscrições até dia 26.06.2016, com Valéria –
Telefone: 9211.9733
email: vmoliveira0330@gmail.com
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É com muita alegria que encaminhamos a
divulgação do II Seminário de Música organizado
pelo Centro Presbiteriano de Estudos Musicais CEPEM. Nosso ensejo é que possamos contar
com a participação de todos os irmãos.
Receberemos como palestrante o Dr. Parcival
Módolo, Maestro e Teólogo para uma discussão
sobre “Música - Culto e Fé Reformada”.
Esperamos momentos de aprendizado e
crescimento espiritual, estudando sobre aspectos
do culto que prestamos ao nosso Deus.
As inscrições poderão ser feitas através de ficha
própria, à disposição dos irmãos à porta da igreja
ou pelo endereço www.cepem.art.br. O valor da
inscrição será de R$15,00 por pessoa, incluindo o
material que será usado no curso. As palestras
serão de interesse de toda a igreja, e não somente
dos irmãos envolvidos com o Ministério de Música,
visto que serão abordados temas de relevância
para toda a comunidade cristã.
Contamos com a presença de todos!
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CEIA NA CONGREGAÇÃO BELÉM
Hoje, por ocasião do culto vespertino, o Rev.
Rogério Bussinger estará pregando e ministrando
a Ceia do SENHOR na Congregação Belém.
Louvamos a Deus por esta preciosa congregação
que tem, pela graça de Deus, experimentado um
significativo crescimento.
Oremos em favor do Sem. Ronaldo que tem feito
um belíssimo trabalho nesta preciosa
congregação.

UMP
SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram a Deus e meditam em Sua Palavra.
Durante este semestre temos estudado as cartas
de Paulo a Timóteo. Se você ainda não participa,
não perca essa oportunidade. Esperamos por
você.
CORAL JOVEM
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens
que desejam cantar para os ensaios que
acontecem todos os sábados a partir das 17h no
templo de nossa igreja. Venha louvar a Deus!
ESCOLA DOMINICAL
Convidamos os jovens para estarem conosco
todos os domingos às 09h, na sala da UMP para
juntos estudarmos a apostila ''As Grandes
Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev. Leandro
Lima.
NA ROÇA: UPA + UMP
Ontem tivemos a nossa festa caipira junto com a
UPA na casa do Lucas Maciel. Foram momentos
descontraídos e de grande comunhão.
Agradecemos a todos que participaram.

CAMPANHA DO AGASALHO
Continua nossa campanha do agasalho! Você
pode trazer sua doação e entregar para os
diáconos à porta da Igreja, ou durante a semana e
entregar para nossa irmã Kênia na administração.
Esvazie seu armário e aqueça o próximo.

ESTUDO BÍBLICO: POR QUE AMAMOS A
IGREJA
No último dia 04/06, tivemos o nosso primeiro
estudo do livro "Por que amamos a igreja'' de
Kevin DeYoung & Ted Kluck. Na oportunidade
estudamos e discutimos os capítulos 1 e 2 do
livro. Para o estudo do próximo mês estudaremos
os capítulos 3 e 4. Pedimos a todos que
aproveitem esse tempo para fazer a leitura
desses capítulos. Se você não tem o livro e
gostaria de se preparar, entre em contato com a
diretoria para que seja providenciada a
digitalização desses dois capítulos para você.
CRISTIANISMO TOTAL - FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias
08 e 09 de julho em nossa igreja. As inscrições
estão abertas desde o dia 04/04. Acesse o site
www.cristianismototal.eventize.com.br para fazer
sua inscrição. Para mais informações encaminhe
um email para: cristianismototal2016@gmail.com
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CORAL DA IGREJA EM RIO PARANAÍBA
O Coral da Igreja participou no final de semana
passado das celebrações dos 121 anos do
presbiterianismo na cidade de Rio Paranaíba-MG,
cidade do Rev. Edson Costa.

calorosamente acolhidos pelo dom da hospitalidade
demonstrado pela igreja anfitriã desde a nossa
chegada à cidade até o momento de retornar.
Uma placa comemorativa foi entregue pelo nosso
Coral ao Rev. Rômulo, pastor da Igreja anfitriã, como
símbolo do carinho de nossa igreja pela oportunidade
de participar de momentos tão solenes e significativos
na vida daquela igreja irmã.

Durante a viagem, o Coral participou de 3
programações, sendo a primeira ao ar livre, debaixo
de muito frio, no povoado de Palmeiras e as outras
duas na Igreja Presbiteriana Betel em Rio Paranaíba.
Nosso conselheiro, Rev. Edson, além de proclamar a
Palavra nestes 3 cultos, também pregou na
Congregação de Barreiros no domingo à tarde,
localizada na zona rural, área típica de fazendas com
uma paisagem bem característica.

O Coral se alegrou intensamente e se sentiu
privilegiado em ser instrumento por parte de Deus
para levar a mensagem da Salvação através de
belíssimos hinos a todos os amigos convidados
presentes.

O Coral foi composto por 34 coristas, além da pianista
Guilhermina e da regente Ana Elvira. Fomos

Agradecemos a Igreja pelas orações em favor desta
viagem. A Deus toda Honra e Glória!

SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS
A carta aos Efésios possui um foco definido - o “Mistério da Igreja”. A
Igreja é uma comunidade onde o poder de Deus de reconciliar as
pessoas a Si é experimentado e compartilhado. A Igreja é uma
construção de pessoas santas, “separadas” para a adoração ao Deus
Único e Verdadeiro. Ao escrever esta carta, Paulo encoraja a Igreja de
Éfeso levando-a à maturidade plena.
Do início ao fim da carta, Paulo procura mostrar à Igreja de Éfeso toda a
riqueza da qual ela é dona. Ela é a Família de Deus, portanto, precisa
viver de modo prático, de acordo com a riqueza que lhe foi dada. O Rev.
Edson tem pregado uma série de sermões sobre esta impressionante
carta. Oremos e participemos!
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LIVRARIA

Promoção do mês na livraria
Hoje:
Célia Fonseca de Paiva
Luciana Cioglia Carvalho Oliveira
Pedro Flausino Mendonça
20/06
Amaryllis Fadini Magalhães
Roberto Campos
21/06
Fernanda Ramos Brandão
22/06
Anderson Fleming de Souza
Ilton Elias de Freitas
Shirley Doweslei Bernardes Borja
Wanessa Kátia Rabelo Ramos
23/06
Hassuero Coutinho de Oliveira Gomes
José Ronaldo de Souza Maciel
24/06
Albina Ziller Fagundes
Flávio Sérgio Gibram Silva
Gleisson Fagundes Fernandes

REUNIÕES DE ORAÇÃO!
Recomenda-nos a palavra de Deus: “Orai sem
cessar”.
Tome nota e participe conosco!
Segunda-feira: 19h30min.
Terça-feira: 8h30min e às 14h30min
Quarta-feira: às 8h.

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN!
Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar
a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.

25/06
Eunice Batista Gonçalves Souza
Karla Martins Valadão Doehler
Marcony Vinicius Teixeira Reis

