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MENSAGEM PASTORAL 

mas em que Jesus Cristo, através do Espírito 
Santo, os preserva. João nos diz que Jesus 
Cristo se comprometeu com o Pai (Jo 6.37-40) 
e diretamente com seu povo (Jo 10.28-29), no 
sentido de guardá-lo, de modo que esse povo 
nunca perecerá. Na sua oração por seus 
discípulos, depois de terminar a Última Ceia, 
Jesus pediu que aqueles que o Pai lhe tinha 
dado (Jo 17.2, 6, 9, 24) fossem preservados 
para a glória. Cristo continua a interceder por 
seu povo (Rm 8.34; Hb 7.25), e é inconcebível 
que sua oração em favor deles fique sem 
resposta. O apóstolo Paulo celebra a presente 
e futura segurança dos santos no amor 
onipotente de Deus (Rm 8.31-39). Ele se 
regozija na certeza de que Deus completará a 
boa obra que começou na vida dos crentes (Fp 
1.6; 1Co 1.8-9; 1Ts 5.23-24, 2Ts 3.3; 2Tm 1.12; 
4.18). Os regenerados são salvos perseve-
rando na fé e na vida cristã até o fim (Hb 3.6; 
6.11; 10.35-39), como Deus os preserva.

Agora preste bem atenção! Esta doutrina não 
significa que todos aqueles que já professaram 
ser cristãos serão salvos. Os que tentam viver a 
vida cristã baseados em sua própria 
capacidade decairão (Mt 13.20-22). A falsa 
profissão de fé por parte de muitos que dizem a 
Deus “Senhor, Senhor” não será reconhecida 
(Mt 7.21-23). Os que buscam a santidade do 
coração e o amor ao próximo e, assim, mostram 
terem sido regenerados por Deus, adquirem o 
direito de se considerarem crentes seguros em 
Cristo. A crença na perseverança propriamente 
entendida não nos leva a uma vida descuidada 
e à presunção arrogante.  Não nos 
descuidemos, pois, os regenerados, podem 
mostrar-se relapsos e cair em pecado. Quando 
isso ocorre, eles se opõem à sua nova natureza 
e o Espírito Santo os convence do seu pecado, 
Jo 16.8, e os compele a arrepender-se e a 
serem restaurados à sua condição de 
justificados. Quando os crentes regenerados 
mostram o desejo humilde e grato de agradar a 
Deus, que os salvou, o reconhecimento de que 
Deus se comprometeu a guardá-los salvos para 
sempre aumenta esse desejo.

Como podemos aplicar essa doutrina de 
maneira prática em nossas vidas? 
a)  Ela nos anima para que continuemos nossa 
peregrinação rumo ao céu. As intempéries da 
vida, o tempo nebuloso, as tempestades, tudo 

A DOUTRINA DA PERSEVERANÇA DOS SANTOS

A nossa Confissão de Fé no seu capítulo 17, 
falando sobre a doutrina da perseverança dos 
santos assim afirma: “
seu bem-amado, os que ele chamou 
eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não 
podem decair do estado da graça, nem total, 
nem finalmente; mas, com toda a certeza hão 
de perseverar nesse estado até o fim e serão 
eternamente salvos, Fp 1.6; Jo 10. 28-29; 1 Pe 
1.5, 9. Esta perseverança dos santos não 
depende do livre arbítrio deles, mas da 
imutabil idade do decreto da eleição, 
procedente do livre e imutável amor de Deus 
Pai, da eficácia do mérito e intercessão de 
Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da 
semente de Deus neles e da natureza do pacto 
da graça; de todas estas coisas vêm a sua 
certeza e infalibilidade, 2 Tm. 2.19; Jr 31.3; Jo 
17.11, 24; Hb 7.25; Lc. 22.32; Rm. 8.33, 34, 38-
39; Jo 14.16-17; 1 Jo 2.27 e 3.9; Jr 32.40; 2 Ts 
3.3; 1 Jo 2.19; Jo 10.28. Eles, porém, pelas 
tentações de Satanás e do mundo, pela força 
da corrupção neles restante e pela negligência 
dos meios de preservação, podem cair em 
graves pecados e por algum tempo continuar 
neles; incorrem assim no desagrado de Deus, 
entristecem o seu Santo Espírito e de algum 
modo vêm a ser privados das suas graças e 
confortos; têm os seus corações endurecidos e 
as suas consciências feridas; prejudicam e 
escandalizam os outros e atraem sobre si juízos 
temporais, Sl 51.14; Mt 26.70-74; 2 Sm 12.9, 
13; Is 64.7, 9; 2 Sm 11.27; Ef 6.30; Sl 51.8, 10, 
12; Ap 2.4; Is 63.17; Mc 6.52; Sl 32.3-4; 2 Sm 
12.14; Sl 89.31-32; 1 Co 11.32.”

Portanto, essa gloriosa doutrina afirma que os 
eleitos continuarão no caminho da salvação por 
serem eles o objeto do eterno decreto da 
eleição e por serem eles o objeto da expiação 
realizada por Cristo, visto que o mesmo poder 
de Deus que os salvou os preservará e os 
santificará até o final, não obstante os 
obstáculos da caminhada. Ao declarar-se a 
eterna segurança do povo de Deus, talvez seja 
mais claro falar de sua preservação do que de 
sua perseverança.

Perseverança significa contínuo apego. Porém, 
não devemos e nem podemos esquecer de que 
a razão por que os crentes perseveram na fé e 
na obediência, não está na força de sua própria 
dedicação, ou seja, em suas performances, 

Os que Deus aceitou em 
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Rev. Edson Costa Silva 
Fonte bibliográfica: Bíblia de Estudo de Genebra
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“E esta é a confiança que temos para com ele: 
que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua 
vontade, ele nos ouve.” 
 I João 5.14

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Noeme 
Relatora: Mirian

Reunião Executiva: 
Início com a reunião de oração.

isso enfrentaremos, mas o fim bem-aventurado 
está garantido. Deus é fiel as suas promessas, 
e elas dizem respeito a nós, alvos do seu amor. 
Se nos trabalhos seculares a garantia de um 
êxito motiva o trabalhador, imaginem na 
caminhada espiritual. Saber que não corremos 
em vão. Somos preservados em Cristo Jesus, 
guardados pelo poder de Deus por meio da fé 
para salvação. O deserto e a peregrinação 
deste mundo é didática, pois prepara o crente 
enchendo seu coração de esperança para 
receber a coroa da justiça. Esta coroa jamais 
perderá sua cor. A coroa reservada para mim é 
minha; A coroa reservada para você que crê em 
Cristo, é sua! Ninguém mais pode usá-la. Você 
se lembra de Paulo? 2 Tm 4.7-8. “Combati o 
bom combate, completei a carreira, guardei a 
fé. Já agora a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará 
naquele Dia; e não somente a mim, mas 
também a todos quantos amam a sua vinda”.  
Essas verdades eternas nos estimulam a 
corrermos a carreira, certos de que a vitória nos 
foi assegurada em Cristo. Hb 12. 

b)  Nesta perseverança estimularemos outros. 
Aqueles que negam essa doutrina oferecem 
aos pecadores uma pobre salvação, 
desvalorizada, que você pode perder a 
qualquer momento, revelando assim, 
insegurança total. Ao ver em nós a segurança 
eterna que só Cristo pode dar e trazer, outros 
serão estimulados.

Depositemos nossa confiança e destino eterno 
no Senhor que nos salvou e levará nossa 
salvação em segurança até o final. Não 
deposite sua confiança nos seus méritos. Diga 
como Paulo :“Porque eu sei em quem tenho 
crido e estou certo de que ele é poderoso para 
guardar o meu depósito até aquele Dia”. 2 Tm 
1.12. Que o Senhor nos abençoe e nos dê 
sempre essa bendita convicção, amém.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando Horácio, 
César, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, Arthur, 
Marco Túlio, Tiago Muzel
Segunda-feira:Marcos Egg
Quinta-feira: Rodrigo Pitta
Sexta-feira: Saul Nogueira
Sábado: Aldemir Bissaco, Carlos Galvão

CULTO DAS 7 PALAVRAS DA CRUZ
PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 30/03

Na próxima sexta-feira, dia 30, às 19h30min, 
na chamada “sexta-feira santa ou da paixão”, 
teremos aqui em nossa Igreja um culto de 
louvor a Deus pelo sacrifício expiatório de 
Jesus Cristo na Cruz do calvário remindo 
assim os nossos pecados.

Teremos uma exposição bíblica das 7 
palavras proferidas por Jesus na Cruz antes 
de se entregar por nós. 
Venham participar conosco.

SEXTA JOVEM

Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa 
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus. 

Se você ainda não participa, não perca essa 
oportunidade. Esperamos por você.  
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MINISTÉRIO DISQUE PAZ

Testemunho de uma aconselhada: “Estava passando por momentos muito difíceis. Após orar 
pedindo socorro a Deus, recebi mensagem da Suely do Disque Paz me convidando para as 
palestras sobre depressão. Imediatamente confirmei presença e relatei que há 5 anos havia sido 
diagnosticada com transtorno bipolar (variação do humor) e estava com o encaminhamento do 
psiquiatra para fazer terapia. Fui às palestras e agendei tão logo o aconselhamento bíblico com o 
pastor Eduardo Santos que me apresentou a Bíblia como manual do cristão. Fui a seis 
atendimentos de aconselhamento bíblico. Meu marido e filhos perceberam claramente a minha 
mudança com os atendimentos e as atividades de casa que me foram passadas. Em Efésios 
4.22,23 despojar-se do velho homem e que o coração e a mente fossem completamente 
renovados e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus.

Hoje vejo que o aconselhamento bíblico e pastoral que marcou esta nova etapa na minha vida, foi 
em Colossenses 3.17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do 
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Estou pronta para não deixar mais ser conduzida 
pela emoção, mas sim pela Palavra de Deus”.

Atividades realizadas e atividades a serem realizadas
O Disque Paz promoveu no ano de 2017 três palestras em nossa igreja sobre Depressão, 
ministradas pelo Rev. Eduardo Santos em 5 de maio, 2 de junho e em 9 de junho com uma 
frequência média de 80 pessoas em cada palestra. O resultado foi imediato, durante as palestras 
sete participantes nos procuraram para agendar aconselhamento bíblico pessoal. Duas fizeram 
classe de catecúmenos, se batizaram e frequentam a nossa igreja. Os demais estão frequentando 
outras igrejas evangélicas. Temos feito sempre contato com eles. Entendemos que o 
aconselhamento bíblico pode ser um meio apropriado para ajudar as pessoas a enfrentarem seus 
dilemas. Estas palestras serviram para demonstrar que as Escrituras podem dar esperança, pois 
a Palavra de Deus tem as respostas para os anseios da alma.
Distribuímos 2.165 unidades do exemplar “Cada Dia Natal” doados por um de nossos irmãos. 200 
unidades foram disponibilizadas para o doador e 165 para o Disque Paz. Repassamos para os 
irmãos 1.863 unidades no valor de 2,00 ficando um valor de 3.726,00 para o Disque Paz usar nas 
suas necessidades. Estaremos providenciando Bíblias para doar aos aconselhados que não têm, 
livros para auxiliar os voluntários nos treinamentos, material para atendimentos, armário e mesa 
para a sala do Disque Paz. Já estamos colhendo os frutos desta semeadura.

Ouvintes das mensagens diárias – 10.956
Aconselhados - 62
Aconselhamentos - 98
Folhetos e literaturas distribuídos – 460
Visitas – 15
Cartazes – 95
Cartões de visitas – 2.000 
Folhetos e literaturas distribuídos. 1.300

Temos providenciado os panfletos com as atividades da igreja os quais têm sido muito úteis para o 
Ministério Portas Abertas, pois com esta distribuição muitos ligam para ouvir a mensagem do 
Disque Paz e deixam seus nomes e telefones.

Planejamento do Disque Paz para 2018
“Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma cousa, como se partisse de nós; 
pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus”.  2 Co 3.5

Criar uma página na Internet para divulgar o Disque Paz e evangelizar através das mensagens. Já 
estamos trabalhando neste projeto. Ter Bíblias e livros para os aconselhados. Estamos 
selecionando o material necessário.
Contamos com a presença do Pastor Eduardo Santos desde o dia 15 de fevereiro fazendo 
aconselhamentos bíblicos no Disque Paz; ele estará conosco dois dias na semana a cada 15 dias. 
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MINISTÉRIO DISQUE PAZ

Ampliar a participação dos irmãos no trabalho do Disque Paz. Foram preparadas 4 aulas pelo 
pastor Eduardo para serem ministradas a cada 15 dias. Já tivemos duas aulas em 02/03 e 16/03 
às 20h. Alguns irmãos estão sendo treinados pelo Rev. Eduardo para aconselhamento bíblico. 
Ministrar novas palestras para a Igreja e convidados. Pretendemos realizar uma palestra em cada 
semestre (a agendar) com os seguintes temas: “Medo” (Social e Espiritual) e “Desafios da 
Terceira Idade” (tema de sua tese de mestrado, morte abandono, invalidez). Distribuir no mês de 
dezembro 3.000 exemplares do “Cada Dia”.
Nossas Atividades em janeiro – 1.710 ouvintes, 12 aconselhados, 14 atendimentos e 6 visitas.
A Ele toda Honra Louvor e Glória!  Amém! Miss. Suely C. Maciel  

MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS – “UM REMIDO A ENTRAR NO CÉU”

Amados irmãos! Vivemos na semana passada um momento maravilhoso no Ministério Portas 
Abertas aqui de nossa Igreja. Em novembro de 2009, D. Neusa, nossa missionária, começou a 
atender o Sr. Marco Antônio, morador de rua, vivendo em situação muito degradante. Entre idas e 
vindas, Marco nunca deixou de comparecer, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, 
para os atendimentos quando ouvia o evangelho. Foi acometido por um câncer em 2010, e 
começou seu tratamento. Foi morar em Sete Lagoas, porém, seu tratamento era aqui em BH. 
Sempre que chegava aqui para fazer seu tratamento passava em nossa Igreja para ser atendido 
pelo nosso ministério. Sempre dizia que a Igreja dele era a nossa. 

A doença se agravou espalhando pelo seu corpo, e recentemente foi totalmente desenganado 
pelos médicos, estando extremamente frágil. Mas disse que não queria partir sem ser batizado e 
professar sua fé em Cristo, na Igreja onde conheceu o evangelho que transformou sua vida. Sem 
ter condições de frequentar uma classe de catecúmenos ou sequer vir aos cultos dominicais, D. 
Neusa o preparou e o Rev. Edson, após examiná-lo quanto às suas convicções, fez a sua pública 
profissão de fé e o batizou. A alegria deste homem foi alguma coisa contagiante, que confesso, 
ainda não tinha visto. Lembrei-me de Filipe e o eunuco no caminho de Jerusalém a Gaza, naquele 
deserto, At 8.26-40. Após o batismo ele saiu do Templo numa alegria contagiante, erguendo as 
mãos para o céu e agradecendo a Deus por salvá-lo. Confesso ter vivido um dos momentos mais 
gratificantes do ministério. A Deus toda Honra e toda Glória.

PRÓXIMO DOMINGO: CULTO DA 
RESSURREIÇÃO – 1 DE ABRIL: 6H

No próximo domingo, dia 01/04, teremos uma 
programação especial, como de costume em 
nossa igreja.

6h - Culto da Ressurreição e Ministração da 
Santa Ceia

7h30min - Confraternização da Igreja – Café 
Comunitário

9h – Escola Dominical
Não teremos o culto das 10h20min

19h – Culto Vespertino, normalmente

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA 
18 A 20 DE MAIO

“Eu, e a minha casa, serviremos ao 
SENHOR”,  Js 24.15

Realizaremos em nossa Igreja no mês de 
maio, nos dias 18 a 20, um Seminário sobre 
Família. Receberemos como preletor 
especialmente convidado o Rev. Samuel 
Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana de 
Anápolis-GO. Teremos a participação dos 
corais de nossa Igreja em todos os dias, 
abrilhantando assim o nosso Seminário.

Coloque em sua agenda! Reserve este final de 
semana! Certamente o Senhor tem bênçãos 
especiais reservadas para você e sua casa.  
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ACAMPAMENTO DE CASAIS
NOVEMBRO 2018

A liderança do Ministério de Casais bloqueou 
junto ao Maquiné Park Hote l ,  em 
Caetanópolis, a 95 km de Belo Horizonte, 50 
apartamentos para realizar o Acampamento 
de Casais de 2018, no período de 16 a 18 de 
novembro.

O Hotel oferece uma excelente estrutura de 
acomodação e lazer para os seus hóspedes, 
contando também com salão de convenções e 
reuniões.

Confira no site:

As inscrições estarão sendo recebidas desde 
já através do e-mail do Pb. Erdman 

 permitindo-se o 
pagamento à vista, com desconto, ou o 
parcelamento. 

Ore pelo nosso encontro. Aproveite a 
oportunidade. Invista em seu relacionamento 
conjugal e familiar.

http://www.maquineparkhotel.com.br.

erdmanfc@gmail.com,

NOTA DE FALECIMENTO

"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte 
dos seus santos". Sl 116.15

Foi chamada à presença do SENHOR na 
última terça-feira, 20/03, nossa querida irmã 
Célia Fonseca de Paiva, aos 91 anos. Viúva 
do saudoso Pb. Wilson Serra Negra, D. Célia 
faleceu em sua casa no aconchego de sua 
família. Tomou posse da coroa da justiça 
reservada por Cristo, aos seus escolhidos. 

Nossa irmã Célia foi recebida aqui em nossa 
Primeira Igreja no dia 27/11/1943. Louvamos a 
Deus por tão preciosa vida.  O velório de seu 
corpo aconteceu no Cemitério Parque da 
Colina na quarta-feira, 21/03, com o culto 
fúnebre realizado no mesmo local.

Aos filhos, Nelson, Francisco, Rubens e Célia, 
aos netos e bisnetos, bem como aos demais 
familiares, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor 
doador e mantenedor da vida, que console 
estes corações.

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.

REV. EDSON E CORAL DA IGREJA EM 
PATROCÍNIO-MG

O Coral da Igreja e o Rev. Edson viajaram 
neste final de semana para participar das 
comemorações do aniversário da Igreja 
Presbiteriana do bairro Constantino na cidade 
de Patrocínio. Esta Igreja é pastoreada pelo 
Rev. Roberto Brasileiro, presidente do 
Supremo Concílio de nossa denominação. 

Nosso pastor e o Coral aceitaram o convite 
com muita alegria e roga ao SENHOR que 
esse trabalho redunde em copiosas bênçãos 
sobre a Igreja aniversariante, bem como sobre 
todos que participam desse momento festivo. 
Oremos em favor desta viagem.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Iraídes S. Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

Equipe 2:
Flausina F. Jordão
Rua D. Lucy, 281 - Palmeiras
Tel.: 3374.3746

Próximo Domingo
Equipe 1:
Gianfranco Zorzin
Rua Júlio de Castilho, 133/804 - Torre 2
Palmeiras

Equipe 2:
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 - Serra
Tel.: 3227.3273

http://www.maquineparkhotel.com.br
mailto:erdmanfc@gmail.com,
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Dislene Nice de Assis
25/03

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

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. W. Judson Fialho -  Cursando o 3º ano no 
Seminário

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).
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!

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

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

Angela Maria da Silva Barbosa Gonçalves

Anna Kelita Gonçalves Garcez 

Cleunice Crispim da Costa 

Isandra Raasch Loureiro

Juliana Campos Brasileiro 

Thiago Matias Brey Gil 

26/03

Cleuza Gomes de Almeida Lima
27/03

Leonardo Mattos de Oliveira

Marcelo Cali 

Suely Cardoso Maciel

28/03

Ana Laura Reis Miranda
29/03

Adriana Letícia Saraiva L. Rodrigues

Kely Estrela Scherrer Fulloni

30/03

Ana Laura Amorim Gomes 

Ana Paula Siqueira 

Davi Macedo de Oliveira 

Joseane Reis de Camargo Generoso 

Maria Flávia Bolivar Moreira 

31/03


