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MENSAGEM PASTORAL

SANTOS SEREIS
“Sede santos, porque eu o SENHOR sou
santo” (1Pe 1.15-16). O padrão do SENHOR
é elevado, por isso podemos afirmar que a
santificação é o processo pelo qual
progredimos na piedade no decurso da
nossa vida e na busca de nossa vocação. Sem
a santificação, diz o escritor aos hebreus,
ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14).
Segundo o Professor de teologia sistemática
Rev. Antony Hoekema, santificação é “a
operação graciosa do Espírito Santo, que
envolve a nossa participação responsável,
por meio da qual, como pecadores
justificados, ele nos liberta da corrupção do
pecado, renova toda a nossa natureza
segundo a imagem de Deus e nos habilita a
viver uma vida que é agradável a ele”.
Santificação é a mortificação da carne e a
vivificação do espírito e é diferente da
justificação pois, ao contrário desta, aquela
exige “nossa participação responsável”,
onde buscamos o aperfeiçoamento da vida
interior. Não é um ato legal, mas
restaurador, sendo um processo que nunca
alcança a perfeição nesta vida.
Já o Catecismo Maior de Wesminster (pg.
77) faz as seguintes distinções: na
justificação, Deus imputa a justiça de Cristo;
na santificação, o seu Espírito infunde a
graça e dá forças para a busca de uma vida
de lutas contra a prática de tudo que nos
afasta de Deus. Na justificação, o pecado é
perdoado; na santificação, ele é subjugado.
A justificação liberta todos os crentes da
condenação do pecado e da ira de Deus de
forma igual e de modo perfeito na presente
vida (Rm 8.1). Já a santificação não é igual
em todos os crentes e embora não seja plena
em nenhum deles nesta vida, o crente
verdadeiro deve dizer com convicção:
“quanto a mim, não julgo havê-lo
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alcançado; mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que para trás
ficam e avançando para as que diante de
mim estão, prossigo para o alvo, para o
prêmio da soberana vocação de Deus em
Cristo Jesus.” (Fp 3.13-14)
Por sua vez, o Reformador João Calvino diz
que a base da santificação é a justificação e o
alvo da justificação é a nossa santificação e
glorificação. Não obstante ser uma obra de
Deus (1Ts 5.23; Hb 2.11), o cristão pode e
deve cooperar para essa obra bendita pelo
uso diligente dos meios que Deus colocou à
sua disposição (2Co 7.1; Cl 3.5-14; Hb 12.14;
1Pe 1.22). Daí as contínuas advertências
contra os males e tentações (Rm 12.9,16-17;
1Co 6.9; Gl 5.16-23) e as constantes
exortações a um viver santo (Mq 6.8; Jo
15.4-7; Rm 8.12; 12.1; Gl 6.7,15).
Dois aspectos principais do processo de
santificação são a remoção gradual da
impureza e corrupção da natureza humana
(Rm 6.6; Gl 5.24) e o desenvolvimento
paulatino da nova vida em consagração a
Deus (Rm 6.4-5; Cl 2.12; 3.1-2; Gl 2.19).
Esses dois aspectos equivalem à linguagem
bíblica da “mortificação do velho homem”
(Rm 6.6; Gl 5.24) e da “vivificação do novo
homem” (Ef 4.24; Cl 3.10), e embora ocorra
no coração do ser humano, a santificação
afeta todos os aspectos da vida (Rm 6.12;
1Co 6.15, 20; 1Ts 5.23), pois a
transformação do homem interior
necessariamente irá acarretar uma
mudança na vida exterior. É como uma
torneira que ao ser aberta revela a qualidade
da água que está no reservatório: se a água
estiver suja, sairá água suja; se a água estiver
limpa, sairá água limpa. Assim, a verdadeira
santificação redundará em mudança do
comportamento e das ações do crente.

Não obstante o que acabamos de afirmar, o
desenvolvimento espiritual e moral dos
crentes permanece imperfeito nesta vida e
eles defrontam-se com o pecado enquanto
vivem (1Rs 8.46; Pv 20.9; Tg 3.2; 1Jo 1.8),
sendo suas vidas caracterizadas pelo
constante conflito entre a carne e o espírito,
daí a necessidade de confissão constante (Jó
9.3,20; Sl 32.5; 130.3; Pv 20.9; Is 64.6; Dn
9.7; Rm 7.14; 1Jo 1.9), de suplicar o perdão
de Deus (Sl 51; Dn 9.16; Mt 6.12; Tg 5.15) e
buscar maior perfeição (Rm 7.7-26; Gl 5.17;
Fp 3.12-14).
“Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito
é o vosso Pai Celestial”, assim disse o Mestre
(Mt 5.48), confirmando a exigência citada
no início do texto, que ecoa Lv. 20.26.
Porém, o fato de que devemos lutar e buscar
a perfeição não torna alguns de nós
perfeitos, pois a palavra “perfeito” no texto
do Evangelho não significa “livre do
pecado”. O Apóstolo Paulo é categórico em
Rm 3.10 ao dizer que “não há um justo
sequer”. Mas é lícito entender que o
processo de santificação leva a uma vida de
boas obras, afinal, as boas obras são frutos
da santificação, mas não são obras perfeitas;
essas obras derivam do princípio do amor e
da fé em Deus (Mt 7.17; 12.33,35; Hb 11.6),
que são praticadas de forma consciente com
a vontade revelada dele (Dt 6.2; 1Sm 15.22;
Tg 2.8) e que têm como alvo final sua glória
(1Co 10.31; Cl 3.17,23).
O Teólogo e Professor J.I. Packer também
nos apresenta alguns princípios da
santidade, quando diz que “a natureza da
santidade é transformação através da
consagração (Rm 12.1); O contexto da
santidade é a justificação por meio da fé em
Cristo; A raiz da santidade é a crucificação e
a ressurreição com Cristo; O agente da
santidade é o Espírito Santo que habita no
crente; A experiência da santidade exige
esforço e conflito (o valor das provações); A

regra da santidade é a lei de Deus
(obediência); O coração da santidade é o
espírito de amor”. O próprio Jesus Cristo é a
nossa santificação (1Co 1.30) e pela união
com ele a santificação é realizada em nós.
Enfim, santidade tem a ver com o coração,
com o temperamento, com nossa
humanidade, com relacionamentos. A
comunhão da Igreja será maior à medida
que seus membros viverem em maior grau
de santidade e neste ano, ao trabalhar o
tema “As Bênçãos da Comunhão no Corpo
de Cristo”, estamos certos de que, quanto
mais santos buscarmos ser, mais comunhão
haverá na Igreja.
Portanto, santifiquemos nossas vidas
utilizando os meios de santificação (meios
de graça) deixados pelo SENHOR, embora
sabendo que quem nos santifica é Deus, a
solene advertência é que, mesmo se não
buscarmos a santificação, utilizando os
meios que o SENHOR deixou, Ele nos
santificará. Porém, a negligência em não
utilizar aqueles meios implicará em que o
SENHOR proverá outras formas para nossa
maior e melhor comunhão com Ele e com a
Igreja, mas estes outros meios nem sempre
serão do nosso agrado. Além da Palavra e da
Oração, as ações da providência, inclusive
as provas e aflições, a comunhão na Igreja e
os sacramentos, também são meios de Deus
para nos santificar. E não nos esqueçamos
de que os objetivos da santificação são o
aperfeiçoamento dos santos (1Co 15.49; 1Jo
3.2; Ef 5.27; Hb 12.23; Ap 22.14) e acima de
tudo a glória de Deus (Ef 1.6,12,14).
Portanto, segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual ninguém verá o
SENHOR (Hb 12.14).

Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome ó Altíssimo,
anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade”
(Salmo 92.1-2).
Queridas irmãs e Sócias, como é bom render graças ao Senhor! Como Deus tem sido
bom para conosco e por isso devemos render graças e dar louvores a Ele a todo
instante, pois Ele é um Deus que nos ama, perdoa nossas iniquidades e nos acolhe. Que
possamos sempre ter um coração grato a Deus por tudo que Ele fez, pelo que faz e por
tudo que fará em nossas vidas e na vida da Igreja.
Reunião de Oração, terça-feira, dia 25:
Não deixamos de orar, seja pelo telefone, WhatsApp ou presencialmente, às 14h30 na
Sala da SAF.
Alguns motivos de Oração:
- Temporada de Acampamentos;
- Enfermos;
- Enlutados;
- Desempregados;
- Lideranças e Sociedades Internas da nossa amada Igreja;
- Por aqueles investidos de autoridade em nosso País.
ATENÇÃO:
Nossa Reunião Executiva, acontecera após a reunião de Oração. Aguardamos a
Diretoria para juntas definirmos a agenda do mês de fevereiro.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade,
afinal entendemos ser ela também uma
forma de prestar culto a ele.
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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A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 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.” (2 Cr 7.14)
Os Reformadores diziam que a confiança em que nossas orações serão respondidas não
surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo em nós. Na vida dos crentes, a fé e a
esperança vencem o temor, para que sejamos capazes de pedir “com fé, em nada
duvidando” (Tg 1.6). Isto significa que a verdadeira oração é confiante na resposta, por
causa de Cristo e do pacto, pois o sangue de nosso Senhor Jesus sela o compromisso que
Deus fez conosco. Assim os crentes se aproximam de Deus confiantemente, com ousadia e
entusiasmo, porque essa confiança é necessária à verdadeira invocação, que se torna a
chave que nos abre a porta do reino dos céus.
Continuemos nossas intercessões em favor dos enlutados, desempregados, dos irmãos que
enfrentam enfermidades, sejam a Covid ou outras, enfim, todos devem ser alvos de nossas
constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda
mais, a orar “sem cessar” e se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em
tempos de pandemia!
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois na intercessão
apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos irmãos a Deus e ao fazermos isso
exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
"E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma
de vossas necessidades". Fp 4.19

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.

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.
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TEMA ANUAL 2022
A pandemia da COVID-19 tem mexido com os nossos relacionamentos porque, em
um mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda e a pandemia é um
lembrete da nossa fragilidade e que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando
em desajustes em nosso convívio e falta de satisfação nos relacionamentos. Em
momentos de restrições para a frequência aos Cultos, ainda que essas restrições
hoje sejam menores que há alguns meses, existe o risco de esfriamento espiritual,
afetando a comunhão dos crentes, podendo trazer consequências danosas ao
Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar
com a Igreja o tema “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.
Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Com esse tema queremos unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades
Internas e demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de
comunhão. Supliquemos ao Pai Eterno que nos abençoe neste solene objetivo.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS EM JANEIRO
Como de costume, neste mês temos a Escola Bíblica de Férias para adultos. Estamos
estudando assuntos ligados ao Tema Anual “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO
CORPO DE CRISTO”, para estimular a Igreja a um compromisso maior com a
santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14).
As aulas acontecem no Templo, aos domingos às 9h30. Que Deus nos abençoe neste
propósito.

INÍCIO DO CULTO INFANTIL EM FEVEREIRO
A partir do domingo 06/02, retomaremos os Cultos Infantis.
Ao cultuar com os filhos pequenos, pedimos aos pais que os estimulem a fazerem
anotações dos comentários das passagens bíblicas, das palavras desconhecidas e
outras observações, para estudos ao longo da semana em casa. Isso produz
crescimento espiritual.
Além do Rev. Élcio e sua esposa Gleiciane, temos o Sem. Filipe e sua esposa Alzira,
recém-chegados à nossa Igreja, para nos ajudar na condução de nossos pequeninos
na Palavra, ao lado de uma Equipe preciosa, ensinando-os a cultuar o nome excelso
do SENHOR.
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NOVA CLASSE NA ESCOLA DOMINICAL (ED)
Pela Graça de Deus, no próximo dia 06/02 iniciaremos uma nova Classe em nossa
ED, destinada a todos que desejam relembrar e aprofundar-se nos conceitos
fundamentais das Doutrinas da Graça e àqueles que foram recebidos recentemente
em nossa Igreja.
Classe: Doutrinas Estruturais da Graça
Início: 06/02
N° Lições: 18
N° vagas: 15
Metodologia: aulas expositivas presenciais
Conteúdo Programático (amostra):
- É possível ter certeza da salvação?
- Dos ídolos para Deus
- O batismo com o Espírito
- Vida de Oração
- Os falsos Profetas
- Manifestações espirituais
- Esperando a vinda de Jesus
- Compartilhando a Fé
Oremos pelas bênçãos de Deus sobre o Professor da Sala, Pb. Valério, e sobre todos
os que participarão do estudo desses temas tão importantes para o crescimento na
fé.
PROFISSÃO DE FÉ - FILHOS DO PACTO
Louvamos a Deus por este precioso curso que visa o preparo de nossos filhos para
este tão importante passo na caminhada cristã. Temos presenciado várias
profissões de fé de nossas crianças e juvenis. Nossa Igreja tem procurado
conscientizar os pais de que eles são os agentes primários na educação de seus
filhos e também no preparo deles para este momento, sendo é claro,
acompanhados pela Igreja.
Neste domingo receberemos no culto matutino das 11h, para a pública profissão de
fé, Nicole Lobenwein Freitas e Helen Lobenwein Freitas, filhas de nossos queridos
irmãos Éder e Patrícia.
Que o SENHOR continue abençoando as queridas Nicole e Helen nesta nova etapa
de suas vidas, tendo sempre em mente que o sentimento de dependência do
SENHOR é o que nos torna aptos de carregarmos o nome de “seguidores de Cristo”.
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LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja e também são enviados para os
e-mails dos membros da Igreja ou para qualquer outra pessoa que desejar recebê-los
semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, saiba que ele está disponível nas lojas
virtuais de aplicativos para telefones móveis. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH”
em qualquer dessas lojas. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos bíblicos diários, o
Hinário Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as Liturgias dominicais, além de
notícias e comunicados urgentes, como por exemplo Notas de Falecimento.
Caso não tenha e-mail, nem deseja baixar o aplicativo, temos a opção do Boletim
impresso, disponível à porta da Igreja, juntamente com as Liturgias dos Cultos.
É importante que você LEIA o Boletim para conhecer os fatos da vida da nossa amada
Igreja. Sem desmerecer estes tempos de redes sociais e comunicações rápidas, saiba
que o Boletim é o ÓRGÃO OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA IGREJA, feito com muito
carinho e dedicação para uma informação clara e segura à Congregação da PIPBH.
Além disso, no Boletim você encontra a “Palavra Pastoral” para sua edificação e
crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, LEIA o Boletim e seja
informado e abençoado.

CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações"
(Sl 46.1).
Aprouve ao SENHOR chamar à sua presença no último dia 18, a mãe de nossa irmã
Claudia Almeida, D. Marilúcia Savarini de Almeida, aos 83 anos. D. Marilúcia era viúva
e no mês passado sofreu dois AVC. O velório de seu corpo aconteceu no mesmo dia do
falecimento no Cemitério do Bonfim onde ocorreu também o sepultamento. Nosso
Pastor, Rev. Edson, conduziu o ofício fúnebre levando uma palavra de consolo à
família.
Também foi chamado à presença do SENHOR, no dia 19, o sobrinho de nossa querida
irmã Lucilinha, Lauro de Tássis Cabral, aos 49 anos. Lauro fez uma grande cirurgia
cardíaca da qual infelizmente não se recuperou. O velório e sepultamento aconteceram
na cidade de Governador Valadares (MG).
Aos familiares da Claudia e da Lucilinha 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 das queridas
famílias.
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CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UNIÃO
PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (UPA)
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na
verdade” (3João 4).
Tema: "Avivamento e Unidade”.
Período: 24 a 29 de janeiro.
Saída: dia 24, segunda-feira, às 10h, da Praça Israel Pinheiro (Praça do papa),
esquina com Rua do Amendoim, em frente ao antigo templo da IP
Metropolitana.
ATENÇÃO: Chegue ao local com pelo menos 30 (trinta) minutos de
antecedência, pois não podemos esperar pelos retardatários.
Chegada: dia 29, sábado, às 12h, à rua Gonçalves Dias, 425, esquina com a rua
Ceará, bairro Funcionários. (“casa” da igreja).
O que levar:
- Bíblia;
- Certidão de Nascimento (cópia) ou Carteira de Identidade;
- 20 (vinte) máscaras;
- Roupas de cama e banho;
- Roupas para esporte e piscina;
- Produtos de higiene pessoal; e
- Roupas velhas para as brincadeiras.
O que não levar: Objetos de valor.
Noite especial: O tema da nossa Noite Especial será “Tribos Urbanas".
Prepare-se para se vestir a caráter.
Cantina: Os Acampantes poderão levar dinheiro para comprar refrigerantes e
guloseimas na Cantina do Acampamento.
Responsáveis:
Rev. Élcio: (031) 98237-5117 e Gleici: (031) 98458-8080
Oremos para que nosso Bondoso Deus proteja nossas crianças e juvenis e dê a
todos um tempo de aprendizado, comunhão e diversão na presença do Senhor.
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ANIVERSARIANTES
23/01
Paulo Sérgio Laguardia
Tiago Fonseca dos Reis
24/01
Lucas Rafael da Silva Mendes
Marina Arantes Silva
25/01
Ana Carolina Gadelha Gontijo
André Vinícius Caldeira Miranda
26/01
Celso Freire dos Reis
Cláudio Luiz Sadi
Eliane Mara Teixeira Reis
Estefânia Sarah Alexandre Gomes
Maria Isbela do Nascimento Bastos
Matheus Silva de Castro
27/01
Elaine Bernardes Falcão
Paola Hoffert Castro Cruz
28/01
Bárbara Luana Teixeira Pereira
Ester Oliveira Montenegro
29/01
Ozanam César de Oliveira
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares." Pv
3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

