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MENSAGEM PASTORAL  

“Sabendo Jesus que era chegada a sua 
hora de passar deste mundo para o Pai, 
tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até ao fim.” (Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo João, cap. 13, 
verso 1b)

Dentre os quatro evangelistas, João 
distingue-se por desvelar aos seus leitores 
as mais profundas afeições do Filho de 
Deus. Em sua obra, a frequência das 
citações do verbo amar supera as citações 
dos demais Evangelhos Sinóticos juntos. 
Já foi dito que, se os Evangelhos revelam a 
Pessoa do Mediador, os primeiros 
mostram o seu corpo e o derradeiro, por 
sua vez, traz à luz a sua alma. Ademais, o 
autor do quarto Evangelho ensina que em 
Cristo contemplamos a face do Pai Celeste 
outrora escondida (Leia João 1:18). 
“Quem me vê a mim, vê o Pai”, atesta o 
próprio Senhor (João 14:9). Com efeito, o 
verso em evidência revela o entranhável 
amor d'Aquele que é o resplendor da glória 
e a expressão exata do Ser de Deus (Hb 
1.3). 

A breve passagem citada ensina que o 
Senhor Jesus não foi surpreendido pela 
iminência de seu sacrifício, pois ele sabia 
da sua premente partida do reino deste 
mundo em retorno à casa do Pai. A partir 
de então, Ele estaria ausente em sua forma 
física e seus discípulos, acostumados à sua 
terna e bendita presença, sentir-se-iam 
deveras desconsolados. 

Esta realidade era também conhecida do 
Mestre e o autor sagrado acrescenta que 
Cristo, sabendo de sua morte e tendo 
amado os seus discípulos, os amou até ao 
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2

fim. A partir deste verso, até o momento da 
prisão e da morte do Senhor, João registra 
o gracioso cuidado do Redentor ao 
antecipar-se em acalentar os seus 
corações, mais uma prova do seu puro 
amor. “Não se turbe o vosso coração”, 
“tende bom ânimo; eu venci o mundo” 
(João 14:1; 16:33) são algumas das 
profusas e reconfortantes palavras que 
saíram dos lábios de Jesus para os ouvidos 
a t e n t o s  d e  s e u s  d i s c í p u l o s .  A  
impressionante mensagem de despedida, 
coroada com uma oração pelos discípulos 
e por aqueles que ainda lhe seriam dados 
pelo Pai, revela o sublime amor do Senhor 
Jesus Cristo (Leia João 17:20-21). 

Entendemos pelas Escrituras que o amor 
demonstrado por Jesus enquanto na terra, 
é o mesmo amor que habita em seu 
coração nos céus, pois suas próprias 
palavras revelam a eternidade desse seu 
amor: “Não vos deixarei órfãos”, “como o 
Pai me amou, também eu vos amei” (João 
4:18; 15:9). 

Neste momento nosso Senhor está no 
tabernáculo celestial, com sua natureza 
humana, intercedendo junto ao Pai por 
nós. Quando pecamos, seu coração não se 
inunda de ira, antes enche-se da mais 
terna compaixão (Leia Hebreus 4:15). 
Diante de Deus o Pai, Ele não implora com 
súplicas; Ele exibe nas mãos as marcas da 
morte que morreu por nós, mostrando que 
a justa sentença divina contra a nossa 
desobediência foi satisfeita por seu 
sacrifício de amor. Ninguém tem maior 
amor do que este (Leia João 15:13). O 
coração de Cristo nos céus mantém-se 
propício a nós, pecadores na terra. Suas 
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orações sustentam a obra iniciada em 
nossos corações e seu Santo Espírito nos 
traz consolo e nos inclina a retribuir tal 
amor no desejo sincero de obedecê-lo. Em 
verdade, o Senhor nos ama e deseja 
encontrar-se conosco: “Pai, a minha 
vontade é que onde eu estou, estejam 

também comigo os que me deste, para que 
vejam a minha glória que me conferiste, 
porque me amaste antes da fundação do 
mundo” (João 17:24). 

Rev. Marco Antônio

SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
  

CONVOCAÇÃO: REUNIÃO PLENÁRIA, 03/02 
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião 
Plenária que será realizada em 03/02, quarta-feira, às 14h30, através da 
plataforma virtual Zoom, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da 
Sociedade. 

O “link” estará no grupo de whatsapp da SAF para você acessar a Reunião. 
Contamos com a participação das irmãs. 
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2021
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 02/02, terça-feira
(cada Departamento escolherá o melhor horário para o grupo):

Principais motivos de oração
- Pelo povo brasileiro, pelos líderes da Nação e por nossa cidade, para que os 
cristãos possam continuar tendo liberdade de culto;
- Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sua liderança (Pastores, Missionários e 
suas respectivas famílias), pela Direção dos nossos Seminários e pelos 
Seminaristas;
- Por nossa Igreja, seu Conselho, Pastores, Diáconos e famílias, pela Escola 
Dominical, Corais e demais Sociedades Internas;
- Pelo fortalecimento de nossa vida cristã ;
- Pelos nossos filhos, sobrinhos e netos biológicos e espirituais (mães de 
oracão);
- Pelo retorno daqueles que se distanciaram da fé; 
- Pelos enfermos e enlutados; 
- Pelos profissionais da área da saúde;
- Por medicamentos e vacinas seguros e eficazes no tratamento da pandemia.
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MEDITAÇÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO

GRAÇA E PAZ DE DEUS
“João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros” 
(Livro do Apocalipse, cap. 1, verso 4).

A graça é a ação amorosa de Deus que nos assiste em nossas necessidades, 
porque ele é bom. Não devemos esquecer que somos salvos pela graça, 
mediante a fé e a rica misericórdia de Deus, motivada por seu grande amor por 
nós, nos dá vida em abundância ao nos ressuscitar da morte dos nossos 
pecados através da fé em Jesus (Ef 2.4-6). Essa é a riqueza da graça! Ela nos 
basta e é suficiente para nos sustentar e nos fazer suportar os espinhos na carne 
– os problemas da vida (2Co 12.9). Se Deus diz a você “minha graça basta”, 
quão enorme providência nos é disponibilizada!

A paz é a presença de Deus em nosso coração de forma a nos levar pelos pastos 
verdejantes e tranquilos de seu amor (Sl 23.2-3) e essa paz é tão abençoadora, 
que excede a todo o entendimento, sendo capaz de nos guardar o coração e a 
mente das perturbações da ansiedade (Fl 4.7). A paz de Deus é o divino ato 
limitador da ação desastrosa da ansiedade na vida dos crentes e se torna 
capacete e escudo que protege a mente e o coração para que essa ansiedade não 
seja tal que impeça a graça de se tornar gratidão (ações de graças) em nosso 
coração.

Resumindo, a graça é Deus cuidando de nós e a paz é Ele conosco. Seja esse o 
nosso desejo permanente às pessoas que conosco têm contato. Que a graça e a 
paz de Deus sejam com elas! Que a graça e a paz de Deus sejam com você!
(Adaptado de J. A. Lucas Guimarães, em acesso em www.saforaonline.com.br, 
28/01/2021) 
Com gratidão, 
Rosane Arumaa
Presidente

ESCOLA DOMINICAL VIRTUAL

  
Todos os domingos no horário habitual, 9h às 10h, temos nossa Escola 
Dominical ministrada pelo Rev. Raimundo, exibida em seu canal no Youtube. 
Basta você digitar no Youtube “Raimundo Montenegro” ou copiar o link: 
https://youtube.com/c/RaiMontenegro
Não deixe de acessar e seja abençoado pela Santa e Bendita Palavra de Deus

http://www.saforaonline.com.br,
http://www.saforaonline.com.br
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RETORNO DO REV. EDSON    

  
Após três semanas de férias, o Rev. Edson está de volta às atividades da Igreja. 
Oremos em favor de nossos Pastores e de suas famílias. 

TREINAMENTO DA APMT  

  
Cumprindo requisitos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais 
(APMT), o Rev. Raimundo e sua família, mercê divina, estarão em Campinas 
(SP) entre 1 e 5 de fevereiro, participando de um Curso oferecido pela Autarquia. 
Oremos pela viagem dos irmãos e pelo treinamento que deverão receber, em 
mais uma etapa visando o regresso ao ministério transcultural.

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)

Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais, “sem 
cessar”. Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto mais em tempos 
de pandemia!

Continuemos nossas intercessões em favor dos irmãos de nossa Igreja que 
enfrentam a Covid-19, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se 
recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas 
constantes intercessões. 

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. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 19h

  
Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: Às 
segundas-feiras das 19h às 20h. Todo o Protocolo de segurança sanitária já 
utilizado nos Cultos será observado para este momento de reunião. Convidamos 
aos irmãos que puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 
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REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30

  
Às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos grupos 
de whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 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 tradicional 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. 

SERMÕES EM ECLESIASTES - VALORES X FUTILIDADES.

  
Neste domingo o Rev. Edson retorna às exposições no livro do Eclesiastes. 
Ao aplicar Eclesiastes no contexto pandêmico que a humanidade vive, 
descobrimos que o livro é riquíssimo em lições sobre VALORES versus 
FUTILIDADES, afinal, dentre as lições que a pandemia tem nos ensinado, 
está a necessidade de repensar nossa vida e nossos valores. O que devemos 
priorizar? O que são valores eternos? O que são futilidades? Quem sabe o 
que é melhor para nós? Será que não temos, muitas vezes, corrido atrás do 
vento? Quem controla o nosso futuro? 

Mercê de Deus, finalizaremos o estudo do Capítulo 9, do verso 11 ao verso 18. 
Convidamos você a mergulhar no estudo comprometido dos doze capítulos 
do Livro do Eclesiastes e a se deixar instruir pela Santa e Bendita Palavra de 
Deus.

Que o SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos concedendo 
crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu Excelso Nome. 
Oremos e participemos!



PRONUNCIAMENTO
  

27 de janeiro de 2021

“Em razão de manifesto assinado por vários religiosos, no dia 26 de janeiro de 
2021, pedindo “impeachment” do Presidente da República, e por constar a 
referência a presbiterianos no rol dos signatários, a Igreja Presbiteriana do 

Brasil vem a público informar que não deliberou sobre esta matéria, e nem se 
imiscui nos negócios civis do Estado (CFW, Cap. XXXI, alínea IV)*

Rev. Roberto Brasileiro Silva - Presidente do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil 

*(CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - Cap. XXXI, alínea IV. "Os sínodos e 
concílios não devem discutir, nem determinar coisa alguma que não seja 

eclesiástica; não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por 
humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de 

consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo".)
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR

  
Faleceu na madrugada da última segunda-feira, o Sr. José Batista Mendes, 
esposo de nossa irmã Damares, Corista da nossa Igreja. O Sr. José Batista 
era crente da Assembleia de Deus, tinha 81 anos e lutava contra um câncer. 
Homem de oração, viveu 53 anos ao lado da nossa irmã Damares e agora 
descansa de suas lutas terreais, gozando do repouso eterno.

O sepultamento aconteceu no mesmo dia do falecimento, no Cemitério 
Terra Santa em Sabará. O Rev. Rogério Bussinger representou nossa Igreja 
levando uma palavra de consolo, conforto e esperança à família enlutada. 

Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, com seus paternais 
cuidados e graça, console D. Damares e sua querida família com o bálsamo 
suavizador do Espírito Santo, neste momento tão difícil, de vale de luto e 
dor.

 "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". 
Sl 46.1
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ANIVERSARIANTES 

01/02
    Hildaléia Soares 

    Meire Ferreira Faria
    Saulo Batista Carvalho Barbosa 

02/02
    Adriano Bastos Marques 

 

   
04/02

    Liciane Faria Traverso Gonçalves 

    
05/02

    Adriano Alves Faria
    Célia Maria Freire 

    Erdman Ferreira da Cunha 
    Lucas Vince Ribeiro

    Theodoro Duarte Bastos Oliveira 

06/02
        Gustavo Dias Lopes


