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MENSAGEM PASTORAL  

Vivemos em um mundo no qual o ser humano 
é recompensado por suas habilidades e 
competências, por aquilo que realiza e pode 
oferecer. Com isso podemos ter um 
entendimento equivocado quanto às coisas 
espirituais, achando que podemos ser 
recompensados por Deus porque somos 
bons e, portanto, merecedores de sua graça. 
Esse raciocínio pode nos levar a achar que 
seremos recompensados por nossos méritos 
e esforços, mas a graça de Deus é 
dispensada a nós não porque merecemos 
algo da parte dele, mas sim, por sua vontade 
livre e soberana e por seu amor. A Bíblia diz 
que Deus nos amou de tal maneira, isto é, de 
maneira tão específica, tão particular, mas 
também tão intensa, que esse amor O levou 
a enviar seu filho Jesus Cristo para morrer 
em nosso lugar (Jo 3.16) e o grande 
Reformador Martinho Lutero dizia que se a 
Bíblia fosse apenas João 3.16, já seria o 
suficiente para entendermos a dimensão do 
amor de Deus por nós. 

Temos inúmeras passagens na Palavra de 
Deus que retratam esse amor, essa graça, 
que é um favor divino imerecido, impossível 
de ser restituído. Uma dessas passagens é a 
parábola dos trabalhadores da vinha 
registrada em Mt 20.1-16. O termo parábola 
traz a ideia de comparação, colocar uma 
coisa ao lado de outra com o objetivo de 
esclarecer uma delas. Literalmente o termo 
grego traduzido por parábola significa "pôr do 
lado" ou "lançar ao lado de". Jesus contou 
dezenas de parábolas, aproveitando o 
contexto da região, usando coisas simples 
para ensinar grandes verdades, grandes 
lições espirituais, ora para facilitar o 
entendimento das pessoas ou, às vezes, 
para ocultar verdades a respeito do Reino de 
Deus (Mc 4.10-12).

A parábola dos trabalhadores da vinha é uma 
das parábolas que diz respeito ao reino de 
Deus. As palavras e os atos do empregador,  

A GRAÇA QUE TRANSCENDE O MÉRITO HUMANO
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teologicamente falando, apontam para Deus, 
que livremente dá suas bênçãos aos 
homens. A parábola é contada por Jesus 
devido à pergunta do Apóstolo Pedro: "...Eis 
que nós tudo deixamos e te seguimos; que 
será, pois, de nós?" (Mt 19.27). Jesus 
responde rapidamente a Pedro mostrando-
lhe que existe, sim, uma bendita recompensa 
para os seus seguidores, porém, essa 
recompensa não é distribuída da forma que 
muitos pensam. Para que Pedro e os demais 
Apóstolos pudessem entender melhor que 
as benesses do reino são consequência da 
graça soberana de Deus e não do 
merecimento humano, Jesus conta a 
parábola dos trabalhadores da vinha 
ensinando que a graça de Deus transcende, 
isto é, excede, a justiça e o mérito do homem. 
Vejamos três características da Graça de 
Deus apresentadas na parábola.

I - A Graça de Deus iguala a todos.
(v.8-9) "Ao cair da tarde, disse o senhor da 
vinha ao seu administrador: Chama os 
trabalhadores e paga-lhes o salário, 
começando pelos últimos, indo até aos 
primeiros. Vindo os da hora undécima, 
recebeu cada um deles um denário".

Viajemos para dentro da parábola. Embora 
não seja citada a época, sabemos que era 
tempo da colheita de uvas e o dono da vinha 
resolveu colhê-las. A jornada de trabalho era 
de doze horas (6h às 18h), descontando 
apenas o intervalo das refeições e os 
momentos de oração. O dono da vinha 
ajustou o salário com os trabalhadores a um 
denário, que era o salário de um dia de 
serviço, o necessário para o sustento de uma 
família. Mas, na terceira hora do dia, entre 
oito e nove horas da manhã, o proprietário 
resolve contratar mais empregados. E 
contrata mais trabalhadores na hora sexta 
(meio dia), na hora nona (três da tarde), e 
finalmente na hora undécima, isto é, faltando 
uma hora para o término do dia, por volta de
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17h (Mt 20.3-7). No momento de pagar os  
trabalhadores, uma surpresa! O dono da 
v inha não faz  acepção ent re  os  
trabalhadores quanto ao valor a ser pago e 
entrega UM denário para cada um, 
independentemente das horas trabalhadas, 
afinal, ele sabia que um denário era o 
necessário para todos eles e todos eram 
necessitados. Ele age igualando a todos. 
Assim é a graça de Deus. 

II - A Graça de Deus é justa para com 
todos.  
(v.13) "Mas o proprietário, respondendo, 
disse a um deles: Amigo, não te faço 
injustiça; não combinaste comigo um 
denário?"

O dono da vinha não fez distinção entre os 
trabalhadores e as horas trabalhadas, 
porém, os homens que trabalharam desde 
cedo se sentiram injustiçados. O dono da 
vinha era um homem muito generoso e 
demonstra a todos ali que não estava sendo 
injusto, pois havia combinado o valor de UM 
denário com eles, e estava pagando a eles o 
que fora acertado. 

O problema é que eles pensavam como os 
fariseus, que por causa da sua justiça 
própria, achavam ter méritos diante dos 
homens e diante de Deus. Precisamos 
admitir que provavelmente nós também 
pensaríamos que estava havendo injustiça 
ali.  Eles não entenderam a Graça do dono 
da vinha e as misericórdias derramadas 
sobre a vida dos que chegaram mais tarde 
causando ciúme e inveja nos outros. Eis uma 
lição preciosa: o cristão deve se alegrar com 
aqueles que se convertem e chegam para o 
reino de Deus, e não ter inveja desses como 
os primeiros trabalhadores da vinha tiveram 
daqueles que chegaram por último, mas 
foram igualmente recompensados. Deus não 
comete injustiça ao recompensar igualmen-
te, com a mesma graça, a quem chegou 
primeiro ou por último, afinal graça é graça, é 
favor imerecido (Mt 20.16). Não há justos, 
nenhum sequer, para reivindicar méritos 
diante de Deus. 

III - A Graça de Deus independe da 
vontade humana. 
(vs 14-15) "Toma o que é teu e vai-te; pois 
quero dar a este último tanto quanto a ti. 
Porventura, não me é lícito fazer o que quero 
do que é meu? Ou são maus os teus olhos 
porque eu sou bom?"

Esta parábola nunca será aceita por aqueles 
que querem ter mérito na salvação e com 
isso impor regras e estipular condições à 
salvação, mas no reino dos céus, como as 
Escrituras nos ensinam, não existe a 
burocracia  humana. 

O dono da vinha é autônomo, livre para com 
suas posses e da mesma forma Deus tem 
toda autonomia para recompensar os seus 
da forma que lhe apraz. A nós cabe esperar 
por esta graça, pois ela independe da 
vontade humana. A graça de Deus é plena e 
livre para com todo aquele que venha a ele 
pela fé.

A graça iguala a todos e não há injustiças em 
sua aplicação, existindo apenas o favor 
imerecido da parte de Deus, a quem cabe a 
iniciativa exclusiva de dispensar esse favor 
aos homens. Todos nós, crentes no Senhor 
Jesus, temos recebido igualmente a graça de 
Deus. Mas, como temos nos portado perante 
este fato? Somos daqueles que nos 
achamos merecedores de uma recompensa 
maior, porque estamos há mais tempo na 
obra? Não somos salvos por obras de justiça 
praticadas por nós, somos salvos pela Graça 
mediante a fé e isso não vem de nós é dom 
de Deus (Ef 2.8). A graça de Deus transcende 
a justiça e o merecimento humano, é igual 
para todos que são chamados segundo o 
propósito do SENHOR, é justa para com 
todos e não depende da vontade humana. 
Por isso cantamos, "maravilhosa graça, 
maior que o meu pecar, como poder contá-la, 
como hei de começar? Pois alivia a minha 
alma e vivo em toda calma, pela maravilhosa 
graça de Jesus". Louvado seja o SENHOR 
por sua graça.  Amém.

Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 21/7, 8h30 e 14h30.

Mês de Julho  – Mês dos Pastores Jubilados e Viúvas de Pastores

Motivos de Oração:

✔Agradecendo a Deus o livramento, o cuidado, e as misericórdias 
derramados sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
✔Pelos Pastores jubilados e pelas viúvas de pastores; 
✔Para que Deus derrame bênçãos de conforto e consolo aos nossos irmãos e 
suas famílias que atravessam momentos de enfermidades;
✔ Pelas famílias enlutadas de nossa igreja; 
✔Suplicando ao nosso Deus orientação para os pais na educação cristã de 
seus filhos e pela formação de cidadãos comprometidos com a Palavra.
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias; 
 ✔Pelas sociedades internas e pela liderança da Igreja;
✔Pelo CRC, ASPACAM, Congregações e Hospital Evangélico;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes na adoção de medidas para 
minimizar os efeitos da pandemia;
✔Pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente no socorro e 
cuidados à população
Outros pedidos de oração podem ser postados no Grupo de whatsapp até 
08h00 da terça- feira. 

REFLEXÃO PARA  A  REUNIÃO

Bons tempos!
"Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e 
aos decretos que Ele lhes dava." (Salmo 99, verso 7)

Quais foram os bons tempos da nossa vida? Quais foram os bons tempos da 
nossa família? Quais foram os bons tempos da nossa Igreja? Quais foram os 
bons tempos da história do povo de Deus?
Certamente os bons tempos, os bons mesmo, não são tempos de fartura, os 
tempos de vacas gordas, os tempos de currais cheios de bois e ovelhas, de 
canteiros cheios de verdura e de campos cheios de cereais, de bosques 
cheios de árvores frutíferas e de florestas cheias de árvores silvestres.
Numa análise criteriosa, os bons tempos são aqueles em que o salmista traz à 
memória, num poema laudatório: "Falava-lhes [o Senhor] da coluna de nuvem, 
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e eles [Moisés e Arão] obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que 
Ele lhes dava." (Sl.99.7)
Quando Deus fecha a boca e pára de falar é uma desgraça. O maior de todos 
os castigos é quando Deus se torna incomunicável. Que o diga o rei Saul 
(ISm.28.6)! O que provoca o silêncio de Deus é a desobediência humana. 
Portanto, bons tempos são aqueles em que Deus fala e o homem obedece.
Bons tempos são os tempos de verdadeira comunhão com Deus. Tempos não 
de altivez. Tempos de reuniões de oração. Tempos de santidade privada e de 
santidade pública. Tempos de adoração. Tempos sem atritos na família e na 
Igreja. Tempos sem traição conjugal, sem separação, sem divórcio. Tempos de 
testemunho marcante. Tempos de envolvimento na sociedade. Tempos de 
paixão pelas almas e pela obra missionária. Tempos do chamado "primeiro 
amor". Tempos de avivamento sério. Tempos de derramamento do Espírito!
(Extraído de "Refeições Diárias com o sabor dos Salmos", de Elben M. Lenz 
César, pág. 205,  Ed. Ultimato, 2006)

Obs: Lembremos de orar individualmente, ou em duplas com uma das irmãs 
do Departamento, por telefone. Também podemos formar um Grupo no 
Departamento, com até  oito pessoas, usando a tecnologia de tele ou vídeo 
conferência, pelo whatsapp.   

De 08h30 às 09h00 – Departamento Evangelina Deslandes
De 09h00 às 09h30 – Departamento Henriqueta Bergo
De 09h30 às 10h00 – Departamento Noeme
De 14h30 às 15h00 – Departamento Rosa Ziller
De 15h00 às 15h30 – Departamento Rute
De 15h30 às 16h00 – Departamento Terezinha Lara
Com gratidão, 
Rosane Arumáa - Presidente

DÍZIMOS E OFERTAS
  

Nestes dias de calamidade, nossa Igreja tem demonstrado entendimento do 
momento e tem contribuído com seus Dízimos e Ofertas, com fidelidade e 
alegria, permitindo a Igreja continuar sustentando seus diversos ministérios. 
Temos a firme convicção que assim continuaremos a proceder como Igreja de 
Cristo, para louvor da glória de Deus.

Registramos nossa gratidão a Deus pelos membros, que de forma zelosa e 
responsável, têm depositado suas contribuições nas contas bancárias da 
Igreja. Continuemos exercendo a mordomia fiel daquilo que o SENHOR tem 
colocado em nossas mãos. A  Deus  toda  glória!
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CONFERÊNCIA ON-LINE DA UNIÃO PRESBITERIANA DE 
ADOLESCENTES (UPA)

  
Tradicionalmente, na última semana de julho, nossos adolescentes realizam 
uma semana de Acampamento de Inverno no Acampamento Ebenézer. 
Porém, neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, será realizada uma 
Conferência on-line em lugar do Acampamento de Inverno.

Quem é o Espírito Santo? O que Ele faz? Como atua no mundo, na Igreja e em 
nossas vidas?
Pensando nesses e em outros questionamentos, a UPA organiza sua 1ª 
Conferência On-line:  "Conhecendo mais sobre o Espírito Santo". 

Data: de 29 de julho a 1 de agosto, sempre às 20h

Palestrantes:
Rev. André Ruela, Igreja Presbiteriana de Barroso (MG);
Rev. Jonatas Miranda, Igreja Presbiteriana da Barra Funda, São Paulo Capital; 
Rev. Gustavo Henrique Q. Franca da Primeira Igreja Presbiteriana de Montes 
Claros (MG);
Rev. José Góes, Igreja Presbiteriana de Aldeia da Serra, Santana do Parnaíba 
(SP)

A Conferência será disponibilizada pela plataforma ZOOM, a fim de facilitar a 
interatividade dos participantes, que poderão fazer perguntas ao final de cada 
ministração.
Por isso, não perca tempo! Faça já a sua inscrição e nos ajude na divulgação 
do evento.
(Obs: Caso ultrapassemos o limite de inscritos para a plataforma ZOOM, 
migraremos para o YouTube).
Para mais informações, entre em contato:
Rev. Elcio no (31) 98237.5117 ou Filipe (Presidente da UPA - PIPBH) no 
(31)98626.9883

CULTO INFANTIL NO YOUTUBE
  

Todos os domingos, às 11h30, transmitimos o Culto Infantil, no Canal do 
YouTube do Rev. Élcio. Este momento é preparado com muito amor, zelo e 
criatividade pelo Rev. Élcio e sua esposa Gleiciane e é a ocasião de alimentar 
espiritualmente nossos pequeninos e toda a família. Não deixe de participar 
com seus filhos desse momento tão importante.
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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 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. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar 
uns pelos outros, e ainda mais, "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. 

SERMÕES DOMINICAIS NO YOUTUBE
  

A Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e aviva nossa esperança 
nestes dias conturbados. Todos os domingos, às 10h30 e às 19h, oferecemos 
este maravilhoso alimento, pelo Canal da Igreja no YouTube, através das 
mensagens pregadas do púlpito de nossa Igreja. Os Rev. Edson e Raimundo, 
estão pregando séries em Isaías e Êxodo. Os sermões são transmitidos ao 
vivo e também ficam disponíveis no canal do Youtube, podendo ser acessados 
a qualquer momento. Assista, ore e divulgue.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
  

Segunda-feira, 20/07, das 19h30 às 20h30, teremos nossa Reunião de Oração 
pela plataforma virtual "Zoom". O link será encaminhado aos Grupos de 
Wahtsapp da Igreja momentos antes da reunião. Acesse e participe conosco! 
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JUNTA DIACONAL – DOAÇÕES MISSÃO VIDA
  

"Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo." (Gl 6.4)

Neste final de semana nossa Junta Diaconal está promovendo uma campanha 
de doações para a Missão Vida. 

A Missão Vida nasceu no ano de 1983, em Anápolis (GO), sendo fundada pelo 
Rev. Wildo dos Anjos, que continua a frente da Missão até hoje, pela graça de 
Deus. Foi o primeiro ministério no Brasil voltado para a recuperação de 
homens em situação de mendicância.

Atualmente a Missão Vida oferece mais de oitocentas vagas inteiramente 
gratuitas em catorze Unidades distribuídas por nove estados da Federação. 
Duas dessas Unidades estão aqui em Minas Gerais, nos municípios de 
Governador Valadares e Uberlândia.

Com a coordenação da Junta Diaconal, nossa Igreja está centralizando o 
recolhimento das doações, que também estão sendo feitas por outras igrejas. 
Podem ser doadas roupas e calçados masculinos em bom estado e alimentos 
não perecíveis. Os donativos serão recebidos no sábado (18) e domingo (19), 
das 8h às 18h, pela entrada da Rua Ceará, número 1434.

Se você for membro de nossa Igreja e do grupo de risco para a Covid-19, e 
deseja fazer uma doação, a Junta irá buscar a doação na sua casa. Para isso, 
faça contato com o Diácono Rodrigo Pitta, Presidente da Junta, pelo telefone 
número (31) 98448 8332.

Participemos com alegria, lembrando do princípio bíblico: "Mais bem 
aventurado é dar que receber" (At 20.35b).

PEQUENAS DEVOCIONAIS DIÁRIAS
  

Nossos Pastores têm enviado mensagens diárias, no período da manhã e da 
noite, pelo WhatsApp e pelos seus canais do Youtube, bem como promovido 
encontros virtuais com os irmãos das diversas faixas etárias da Igreja, 
abençoando-lhes a vida com essas devocionais. 

Que o Poderoso Deus continue renovando as forças do seu rebanho com sua 
santa e bendita Palavra. 
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    19/07
    Alair do Carmo Alves

    Marilene Ferreira Silva 

    20/07
    Cláudia Magalhães Souza

    21/07
    Célia Maia Silva 

    Mauro Rodrigo Schneider 
    Zulmira Pereira de Souza 

    22/07
    Izabela Guimarães Muschioni

    Noeme Faria de Melo Nogueira 

    23/07
    Rian Castello Guimarães 

    24/07
    Luisa Tomelin Coelho

    Mateus Eleutério Lourenço

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça 
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação 1° de Maio 
Parceria IP Vespasiano 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém 
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de Minas  
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom Despacho 
Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-MG  
Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São João, 
Contagem-MG / Parceria IP Novo 
Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa Silva 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério William Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
1° de Maio

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)

Quarta-feira: 8h Reunião de oração no 
salão João Calvino

Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário

Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta Corrente: 13 000405-3

Banco Caixa Econômica Federal:  
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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