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MENSAGEM PASTORAL  

"Meus irmãos, tende por motivo de toda 
alegria o passardes por várias provações, 
sabendo que a provação da vossa fé, uma 
vez confirmada, produz perseverança. Ora, a 
perseverança deve ter ação completa, para 
que sejais perfeitos e íntegros, em nada 
deficientes". (Tg 1.2-4)

Os seguidores de Cristo enfrentam muitas 
dificuldades neste mundo e algumas dessas 
dificuldades são comuns a todos os homens. 
Contudo, os cristãos são um povo escolhido, 
salvo e iluminado por Deus, e por isso devem 
interpretar suas vidas à luz do Evangelho.

Jesus Cristo nos salva da amargura e da 
rebelião e transforma nossas perspectivas e 
atitudes de modo a glorificarmos o seu nome. 
De fato, ele nos apresenta a única 
perspectiva verdadeira e as únicas atitudes 
adequadas. Jesus nos mostra que, embora 
tenhamos um futuro glorioso nele, embora o 
caminho dos justos brilhe cada vez mais, 
este mundo segue caído e corrompido. Ainda 
não somos completamente perfeitos aqui e o 
crescimento nas virtudes de Cristo envolve 
dificuldades duradouras nesta vida, 
dificuldades que não são agradáveis nem 
encorajadoras, mas o SENHOR nos capacita 
a enfrentá-las com alegria porque 
compreendemos que, quando as abordamos 
à luz do evangelho, elas exercitam nossa 
paciência e aumentam nossa resistência. 
Para isso, devemos entesourar as virtudes 
de Cristo mais que os confortos deste 
mundo; devemos ter em mente as coisas de 
Deus mais do que as coisas dos homens (Cl 
3).

Aqueles que foram regenerados pelo 
Espírito de Deus, recebem dele a sabedoria 
para enfrentar a vida com essa perspectiva. 
Tiago nos recomenda: "Se alguém necessita 
de sabedoria, peça a Deus...." (Tg 1.5). Com 
a sabedoria do alto seguiremos o exemplo de 
Jesus, que persistiu não apenas em meio às 
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dificuldades típicas deste mundo, mas 
também perseverou frente à incredulidade, 
calúnia, infâmia e perseguição que o levou à 
morte, mas como um Cordeiro mudo, honrou 
o Pai e redimiu seu povo, isto é, os crentes de 
todas as gerações.

Visto que chegamos ao arrependimento e ao 
conhecimento da fé cristã pela iluminação do 
Espírito, não importa o que enfrentamos 
nesta vida. Devemos sempre lembrar que 
em Jesus Cristo já escapamos do pior tipo de 
problema, isto é, a ira vindoura de Deus 
sobre os filhos da desobediência, presente 
na escuridão intelectual de uma mente 
incrédula e na depravação moral de um 
pecador que vive sem o poder do Evangelho. 
Por tan to ,  sem ar repend imento ,  a  
consequência será a condenação eterna. 

Ao contrário dos ímpios, os cristãos têm 
liberdade definitiva e crescente, pois 
estamos sendo educados na verdade, pela 
Palavra de Deus e pelo seu poder, salvos e 
santificados na sua graça maravilhosa, 
sendo refinados em graça e coragem pelo 
Espírito Santo que nos foi outorgado (Rm 
5.5). 

Sendo assim, diante da realidade dos 
sofrimentos desta existência indagamos: 
Qual deve ser nossa atitude ao enfrentarmos 
as provações desta vida? Então Tiago 
responde: "Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 
provações, sabendo que a provação da 
vossa fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança. Ora, a perseverança deve ter 
ação completa, para que sejais perfeitos e 
íntegros, em nada deficientes" (Tg 1.2-4). 

Ao invés de murmurar, de reclamar, de ficar 
amargo, de esconder-se numa caverna, de 
culpar os outros, devemos nos alegrar 
i n t e n s a m e n t e .  E s s a  a l e g r i a  é  a  
demonstração da confiança segura na 
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Rev. Edson Costa Silva 

SOCIEDADE 
AUXILIADORA FEMININA (SAF) 

Reunião Virtual de Oração, terça-feira, 23/06, 8h30 e 14h30.

Mês de junho, mês do Amor. Motivos de oração:

✔Famílias 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;
✔Jovens de nossa Igreja pois neste mês comemoramos o "Dia do Jovem 
Presbiteriano"; 
 ✔Nossos Pastores, Missionários e suas famílias;  
✔Sociedades Internas; 
✔Recuperação dos enfermos; 
✔Consolo aos enlutados e familiares;
✔Nossos Projetos de Ação Social, Hospital Evangélico, Congregações e 
Parcerias;
✔Agradecendo a Deus o livramento, seu cuidado, suas misericórdias, suas 
bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, nossa Igreja;
✔Nossos governantes para que Deus os ilumine na adoção de medidas 
necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, pelos profissionais da 
saúde que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população;

soberania de Deus, de que ele está no 
controle, sabe o que está fazendo e para 
onde está nos levando. Podemos em alguns 
momentos até mesmo perder o controle do 
barco da existência, mas devemos lembrar 
que o timoneiro maior, o que conduz o leme, 
é o nosso Deus e Pai e com ele no barco tudo 
vai muito bem e passa o temporal. Não é 
assim que ensinamos os nossos filhos cantar 
desde a mais tenra idade? Portanto, 
devemos tomar muito cuidado com a 
impaciência e ao enfrentarmos as aflições 
destes dias maus, saber que, como crentes, 
devemos servir ao Senhor com temor e 
fidelidade, não obstante nossas fragilidades. 
Reconheçamos cotidianamente que Deus 
age em todas as coisas para o bem daqueles 
que o amam (Rm 8.28) e esses momentos 
difíceis são parte da boa obra que Deus 
começou nos seus eleitos e haverá de 
concluí-la até o Dia daquele cuja imagem 

está sendo esculpida em nós (Fp 1.6, Rm 
8.29). Após passar pela prova, deixamos de 
conhecer o SENHOR só de ouvir falar, como 
afirmou Jó (Jó 42).

Louvado seja o SENHOR, que em meio as 
crises e calamidades da existência humana, 
santifica o seu povo e renova sempre a sua 
esperança de estarmos juntos com Cristo 
para sempre. Aquietemo-nos, alegremo-nos 
e santifiquemos nossas vidas, sabendo que 
Ele é Deus (Sl 46.10) e tenhamos humildade 
em reconhecer que Ele sabe o que está 
fazendo ou permitindo e sabe para onde nos 
conduz (Is 55.8-9). Não importa se nas 
desventuras ou nas provações, assim como 
cantamos, reafirmamos: "Deus cuidará de ti, 
na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, 
Deus cuidará de ti".  Amém!
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Outros pedidos de oração podem ser enviados para o Grupo de whatsApp, 
preferentemente até às 8h da manhã de terça feira.
Para nossa meditação:  

PERGUNTAS DE HOMENS E PERGUNTAS DE DEUS
"Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu 
favor?" (Sl.77.7)

O Salmista está desesperado. Ele está supondo o pior. O seu espírito pergunta: 
"Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu 
favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? 
Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão?" 
(Sl 77.7-9). Ele está convencido do pior e diz que a razão da sua dor era que a 
mão direita do Altíssimo não agia mais (Sl.77.10). A crise que se abateu sobre o 
autor deste Salmo o deixou confuso e pessimista. Ele precisa enxergar de novo 
o braço do Senhor que "não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido 
tão surdo que não possa ouvir." (Is. 59.1). Deus deu ao Salmista a liberdade de 
fazer perguntas, mas o Senhor também nos faz perguntas como no Livro do 
Profeta Isaías, quando indaga ao povo se o seu braço era curto demais para 
resgatá-los, ou se não tinha forças para redimi-los (Is.50.2). No decorrer do 
Salmo 77, o Poeta recupera o ânimo e faz uma pergunta diferente das 
anteriores: "Que deus é tão grande como o nosso Deus?" (Sl.77.13). Mais 
adiante no Livro dos Salmos há uma extraordinária profissão de fé quando 
lemos, vinte e seis vezes consecutivas, que "o amor de Deus dura para sempre" 
(Sl.136).
(Adaptado do livro "Refeições Diárias com o Sabor dos Salmos", Elben M. Lens 
César, 2006)

Se Deus assim o permitir, na próxima terça feira, dia 23/06, estaremos reunidas 
de forma virtual, conforme abaixo ou em horário mais conveniente ao 
Departamento (o importante é que não deixemos de orar em grupo):  
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

Lembremos que podemos orar individualmente ou em duplas, via telefone, com 
uma de nossas irmãs de Departamento, ou ainda formar um grupo no 
Departamento usando a tecnologia de tele ou vídeo conferência. Além disso 
podemos fazer vídeo chamadas para até oito irmãs ao mesmo tempo, pelo 
WhatsApp.
Com gratidão, Rosane Arumáa - Presidente
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RETORNO GRADUAL AOS CULTOS DOMINICAIS 
  

O Conselho, reunido nesta semana, em oração e no temor do SENHOR, 
decidiu por iniciar o retorno gradual aos Cultos dominicais, de forma 
presencial, a partir do domingo 28/06, portanto o próximo Domingo. 

Os irmãos pertencentes ao grupo de risco (idade e doenças crônicas como 
diabetes, cardiopatias, etc) ou que acompanham pessoas do referido 
grupo, com contato intenso, são orientados a se resguardar, continuando a 
acompanhar os Cultos através do canal da Igreja no Youtube. 

Os demais irmãos, avaliando os riscos, sempre pedindo a orientação do 
Espírito Santo, devem ponderar sobre a conveniência do comparecimento 
aos Cultos. 
 
O Conselho também aprovou um cuidadoso protocolo de medidas a serem 
observadas por todos que acorrerem à Igreja e dentre as medidas de 
segurança foi adotada a duração de UMA HORA para os Cultos, sendo que 
o Culto MATUTINO será celebrado das 11:00 às 12:00 em virtude da Escola 
Dominical (que permanecerá na forma virtual), onde algumas classes 
terminam as aulas às 10h30min. O Culto VESPERTINO será das 19 às 
20H.

O Templo foi mapeado pela Junta Diaconal e a capacidade máxima será de 
90 pessoas (72 na nave e 18 na galeria) mantendo o distanciamento 
necessário entre os participantes, com uso de máscaras e disponibilidade 
de totens com álcool em gel e tapetes sanitizantes na entrada. 
Será organizada uma lista para os irmãos se inscreverem previamente para 
o comparecimento aos Cultos. Outros detalhes serão informados 
posteriormente.  

O Conselho estará atento ao andamento do cenário atual e semanalmente 
avaliará a necessidade de outras medidas. Caso o Poder Público venha a 
decretar "lockdown" em nossa cidade, as atividades voltarão a ser 
suspensas.

Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a 
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude, descansando e 
confiando que Ele fará isso em seu tempo. Que Deus nos abençoe e nos 
conduza sempre nos caminhos de sua Santa Palavra. 
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DÍZIMOS E OFERTAS
  

Nestes dias de restrições e isolamento social, 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 de nossa Igreja, que de 
forma zelosa e responsável, não obstante o impedimento da presença nos 
cultos dominicais no Templo, têm depositado suas contribuições nas contas 
bancárias da Igreja. 

A Deus toda glória! 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Plataforma virtual Zoom
  

Segunda-feira, 22/06, das 19h30 às 20h30min, 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! 

PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus 
ouvidos à oração que se fizer neste lugar". (2Cr 7.14-15)

Mesmo sendo Deus soberano, também escolheu agir por meio das orações do seu 
povo. Uma Igreja de joelhos tem um poder grandioso e quando a Igreja ora, a 
promessa de Deus é: "eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra". Os grandes 
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da Igreja, sendo o 
derramamento do Espírito sempre precedido pelas orações, vindo em resposta a 
elas. Deus tem nos concedido motivos sobejos para a oração neste ano. 
Que sejamos despertados para oração humilde, fervorosa e perseverante. 
Oremos sem cessar.  
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LIÇÕES ESPIRITUAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA
  

Por termos uma cosmovisão bíblica, somos chamados a extrair lições 
espirituais à luz da Palavra de Deus em todos os momentos, sejam momentos 
de crises ou de calmaria e contribuir com a sociedade, levando a luz do 
Evangelho, apontando para o caminho da verdadeira paz e descanso que é a 
reconciliação com Deus por meio do Sacrifício de Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor e Redentor.

Olhando para o cenário atual, perguntamos:
Quais lições podemos extrair diante desse quadro? 

Eis algumas lições:

• Reconheça a dificuldade de tomar decisões e colabore com as autoridades 
superiores;
• Evite comentário irrefletido e simplista;
• Reconheça que a crise atinge a todos e que temos responsabilidades para 
com todos;
• Reconheça a fragilidade humana e a necessidade de ORAR mais, sempre e 
sem cessar; e
• Reconheça a oportunidade de falar de JESUS, nossa única esperança 
salvadora.

Que possamos clamar e afirmar como Josafá no momento em que se viu em 
meio a uma crise: "... os nossos olhos estão postos em ti" (IICr 20.12b).

"LIVES" NO YOUTUBE
  

Visando edificar o povo de Deus nestes dias de confinamento, nossa Igreja 
está promovendo uma série de "Lives" às terças-feiras, no Canal da Igreja no 
YouTube. O Rev. Edson tem recebido "feedbacks" de muitas pessoas dizendo 
da bênção que tem sido estes momentos. 

Nesta terça-feira, 23/06, às 21h, receberemos como convidado especial o 
Prof. Pb. Solano Portela, Professor de Educação Cristã no Centro 
Presbiteriano de Pós Graduação Andrew Jumper (SP). 

Certamente o bate papo será uma grande bênção! Divulgue estes encontros 
para o seu círculo de relacionamento, ore e participe. Aguardamos você.
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21/06
Fernanda Ramos Brandão

22/06
    Rev. Raimundo M. Montenegro Neto 

    Anderson Fleming de Souza
    Ilton Elias de Freitas 

    Shirley Doweslei Bernardes Borja 

23/06
    José Ronaldo de Souza Maciel 

24/06
    Davi Boaventura Lehman Figueiredo

    Flávio Sérgio Gibram Silva 
    Gleisson Fagundes Fernandes 

    Samuel Boaventura Lehman Figueiredo

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

26/06
    Henrique Medeiros Rodrigues Paschoal 

    Marcos José Guimarães Rodrigues Asmar

27/06
    Alexandre Pereira Arantes 
    Saulo Siqueira de Castro

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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