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MENSAGEM PASTORAL  

Iniciamos o ano de 2019 com novos 
agentes políticos no Governo Federal, 
nos  Governos Estadua is ,  nas 
Assembleias Legislativas, na Câmara 
dos Deputados, bem como no Senado 
Federal, neste caso com a renovação 
de dois terços dos integrantes daquela 
Casa Legislativa. Contudo, resta a 
pergunta: Tudo isso se manifestará em 
melhorias efetivas da realidade pública 
brasileira? Certamente, como cristãos, 
nos cabe oferecer orações e apoio aos 
governos eleitos, a fim de “[...] que 
vivamos vida tranquila e mansa, com 
toda piedade e respeito” (1Tm 2.2); 
entretanto, não é sábio depositarmos 
expectativas irreais nem confiança cega 
em quaisquer governos humanos, pois 
já nos adverte o texto bíblico: “Não 
confieis em príncipes, nem nos filhos 
dos homens, em quem não há salvação” 
(Sl 146.3). É crônica a tentação do povo 
brasileiro de depositar as suas 
esperanças em seus messias, pois 
h i s to r i camente  nascemos  sob  
convicção sebastianista e desen-
volvemos uma cultura caudilhesca. 
Entre outras consequências, a nossa 
piedade social é falha, visto que até a 
nossa suposta generosidade cristã é 
terceirizada à Igreja como um corpo 
oficial, uma vez que comumente 
esperamos das instituições gestos que 
dever iam ser f rutos de ações 
conscientes de piedade e generosidade 
pessoais.

A verdadeira piedade cristã deve 
produzir o amadurecimento da 
consciência individual dos crentes 
quanto à sua responsabilidade em 

todas as esferas da vida, o que deve 
incluir a nossa autoimagem (self) como 
a imagem de um agente da graça divina, 
p o i s  s e  c r e m o s  q u e  f o m o s  
individualmente libertos de uma vida 
egoísta para uma vida altruísta, 
expressão do nosso código moral que 
se resume no real amor voltado para 
fora de nós mesmos (tanto para cima, 
Deus, quanto para o lado, o próximo), 
devemos demonstrar tal salvação 
graciosa por meio de atos que 
e v i d e n c i e m  u m a  v e r d a d e i r a  
transformação de coração. As boas 
obras cristãs são todos os atos de 
consciente obediência bíblica que 
visam o bem alheio e à glória de Deus, 
sendo expressões da fé verdadeira e do 
genuíno arrependimento, conforme já 
alertara João Batista (Mt 3.7-10).

As atitudes bíblicas são marcas e frutos, 
concedidos pela graça de Deus, 
legítimos e necessários à verdadeira fé 
salvadora. Sendo assim, tais boas 
obras devem estar presentes na vida de 
todos os cristãos, pois Deus continua a 
trabalhar na vida daqueles em quem 
começou a agir graciosamente e o fará 
até que sua obra em nós esteja 
completa (Fp 1.6). O esforço cristão 
para crescer na sua vocação (Fp 3.12-
14) é uma marca da verdadeira fé, 
devendo demonstrar ao mundo, através 
das nossas atitudes, o poder da graça 
divina de transformar e usar pecadores 
para a Glória de Deus (Mt 5.16 e 
1 Pe 2.12). 
O grande julgamento final (Mt 25.31-46) 
incluirá os atos individuais de caridade 
cristã entre os critérios de verificação da 
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verdadeira fé e religião (1Jo 3.7; 
Tg 1.22,26,27), em oposição à 
indiferença para com o mundo em que 
vivemos. A relação que há entre a 
salvação graciosa pela fé somente e as 
boas obras praticadas pelos cristãos é a 
de causa e efeito, sendo as obras a 
consequência esperada da salvação 
pela graça, tais como a relação entre os 
frutos bons e as árvores boas (Mt 
7.19,20).

Sendo assim, concluímos que depois de 
ter sido regenerado pela graça do 
Espírito Santo atuando interna e 
espir i tualmente no coração do 
pecador(Jo 3.3-7), o verdadeiro cristão 
não apenas recebe a fé salvadora e o 
perdão purificador de pecados, mas 
também um novo coração (Ez 36.25-27)
devido à sua união espiritual com Cristo 
(2Co 5.17); desta forma, o pecador 

regenerado tem em Cristo o poder, a 
saúde e o vigor espirituais necessários 
para frutificar para a glória de Deus 
(Jo 15.1,2,5); tal capacidade vem 
exatamente desta união espiritual com 
Cristo, sem a qual nada ele teria 
condições de fazer (Jo 15.16). Portanto, 
o que fazer em 2019, diante dessa 
reflexão? Oremos, sim, por dias 
melhores, mas não apenas através da 
instrumentalidade dos governantes; 
acima de tudo, rogue ao Senhor e 
disponha-se voluntariamente nas suas 
mãos, sozinho e com outros, para ser, 
você mesmo, instrumento da graça 
divina na vida do seu próximo; na 
construção de um Brasi l  mais 
abençoado.

Rev. Raimundo Monteiro 
Montenegro Neto

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou 
Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR.”(Primeiro Livro do Profeta 
Samuel, capítulo 7, verso 12).

Reunião de Oração:
Segunda-feira às 14h30min 
Departamento Responsável: Evangelina Deslandes
Terça-feira às 8h30min 
Departamento Responsável:  Henriqueta Bergo
Terça-feira às 14h30min  
Departamento Responsável: Noeme
Quarta-feira às 14h30min 
Departamento Responsável: Rosa Ziller
Quinta- feira às 14h30min 
Departamento Responsável: Rute
Sexta-feira às 14h30min 
Departamento Responsável: Terezinha Lara
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Todas as Sócias estão convocadas para esta semana, independente de qual 
seja o dia do seu Departamento. Que estejamos unidas em oração para mais 
um Ano que se inicia, onde devemos agradecer as bençãos de Deus e  rogar a 
Ele por nossa Pátria, nossa família, nossa Igreja e tantos outros pedidos.

Na terça-feira, dia 08 de janeiro às 15h, após a Reunião de Oração, 
convocamos toda  Diretoria da SAF para juntas na primeira reunião do ano, 
decidirmos assuntos pertinentes à SAF.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando 
Horácio, César, Jessé Oliveira, Paulo 
Cassete e Tiago Müzel
Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Terça-feira: Carlos Galvão
Quarta-feira: Frederico Porto
Quinta-feira: João
Sexta-feira: José Maria
Sábado: Luiz Neto

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO
VERÃO – 2019

A Temporada dos Acampamentos de 
Verão está chegando.
UCP-UPJ (06 a 13 anos)
Data: 14 a 19/01 
Investimento 250,00

UPA (14 a 18 anos)
Data: 21 a 26/01 
Investimento 270,00

Inscrições abertas.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – 9h

O Rev. Edson e o Rev. Raimundo 
estão ministrando aulas especiais, 
no Templo, sobre o Tema que 
trabalharemos em 2019: 
DISCÍPULOS SANTIFICADOS 
ENVIADOS  PARA  MISSÃO.

Este tem sido um tempo oportuno 
para fortalecermos as nossas 
convicções bíblicas sobre a nossa 
vida com Deus e sobre nossa missão 
de levar as boas novas de salvação 
aos que ainda jazem nas trevas, sem 
Cristo e sem esperança. 

Participe conosco!

CALENDÁRIO DE LEITURA 
BÍBLICA ANUAL

Disse  Jesus :  “Examina i  as  
Escrituras, porque julgais ter nelas a 
vida eterna, e são elas mesmas que 
testificam de mim” (Evangelho de 
Jesus Cristo segundo o Apóstolo 
João, capítulo 5, verso 39).
Como de costume, distribuímos o 
Calendário de Leitura Bíblica Anual. 
Nossos irmãos, Presbítero Cassiano 
e D. Martha, oferecem esse precioso 
Calendário com muito amor e desejo 
de que todos se apliquem à leitura da 
Santa Palavra. Os Calendários 
estão à porta da Igreja. Não deixe de 
levar o seu exemplar e aproveite 
esse auxílio para aprofundar-se no 
conhecimento do nosso Senhor 
Jesus  nes te  ano  que  es tá  
começando.
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JANEIRO
SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO

07 A 12/01

Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem cessar”. (1Ts 5.17)

No Calendário de Datas Comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o 
ano novo começa com a Semana Universal de Oração.

Iniciaremos na segunda-feira, dia 07/01, se estendendo até o sábado dia 
12/01.

Para um maior envolvimento de toda a Igreja estamos promovendo a seguinte 
escala.
 

*Segunda-feira, 07/01: UCP-UPJ
Responsabilidade dos Conselheiros e Orientadores

*Terça-feira, 08/01: Junta Diaconal
Responsabilidade do Presidente da Junta e Diáconos

*Quarta-feira, 09/01: SAF
Responsabilidade da Presidente e Diretoria

*Quinta-feira, 10/01: UPA e UMP
Responsabilidade dos Presidentes e 
Diretorias das referidas Sociedades

*Sexta-feira, 11/01: Conselho da Igreja
 Responsabilidade do Vice-Presidente do Conselho

*Sábado, 12/01: UPH
Responsabilidade do Presidente e Diretoria

As Reuniões acontecerão sempre das 19h30min às 20h30min.
Participemos com alegria!

“E perseveravam..., na oração”. 
(Livro dos Atos dos Apóstolos, cap. 2, verso 42)

FÉRIAS PASTORAIS

O Rev. Edson gozará vinte dias de férias neste mês de janeiro, nos períodos de  
01 a 10 e 21 a 30. 
O Rev. Rogério também estará de férias neste mês, por quinze dias, no 
período de 07 a 21. 
O Rev. Raimundo atenderá às necessidades da Igreja. Oremos em favor de 
nossos Pastores.
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CATECISMO DE HEIDELBERG 

Uma das principais características da Reforma Protestante do Século XVI foi a 
produção de um grande número de declarações doutrinárias na forma de 
Confissões de Fé e Catecismos. Essas declarações resultaram tanto de 
necessidades teológicas quanto pastorais, à medida que os novos grupos 
definiam a sua identidade em um complexo ambiente religioso, cultural, social 
e político. 

O Catecismo de Heidelberg tem sido destacado como a mais bela das 
Confissões de Fé produzidas pela Reforma Protestante, a mais generosa e 
pessoal dentre as exposições do calvinismo. Trata-se de uma Confissão 
constituída de 129 perguntas e respostas, tendo a sua sequência baseada na 
Epístola aos Romanos. As duas primeiras perguntas são introdutórias.  A 1ª 
pergunta, “uma jóia de confissão existencial”, estabelece o teor do 
documento, e a 2ª pergunta esboça o que vem a seguir: “meu pecado e 
miséria”, “como sou redimido” e “como devo ser grato”.
 
O documento tem três divisões principais: a 1ª Parte – “Nosso Pecado e 
Culpa: A Lei de Deus” (perguntas 3 a 11), é uma confissão da pecaminosidade 
humana e do desprazer de Deus. A 2ª Parte – “Nossa Redenção e Liberdade: 
A Graça de Deus em Jesus Cristo” (perguntas 12 a 85), revela o Plano de 
Redenção e inclui uma exposição do Credo dos Apóstolos. A 3ª Parte – “Nossa 
Gratidão e Obediência: Nova Vida através do Espírito Santo” (perguntas 86 a 
129), apresenta a gratidão obediente como o fundamento das boas obras e 
inclui uma exposição dos Dez Mandamentos e da Oração Dominical.  Esta 
seção vê a vida cristã como a resposta de gratidão do crente às bênçãos de 
Deus. Constitui-se em um “pequeno clássico da vida devocional”.

Por mais de quatrocentos anos o Catecismo de Heidelberg tem sido uma fonte 
de conforto, encorajamento e alimento espiritual para muitas gerações de 
cristãos em vários continentes. Ele não só tem proporcionado inspiração a 
homens e mulheres que enfrentam pressões externas e lutas interiores, mas 
também tem sido um poderoso incentivo ao diálogo e à aceitação mútua entre 
diferentes grupos e tradições cristãs. Isto se tornou possível, por um lado, 
graças às circunstâncias peculiares que contribuíram para a sua composição 
e, por outro lado, devido à maneira feliz com que seus autores expressaram as 
antigas verdades de um modo que se tornou relevante e significativo para os 
seus contemporâneos naqueles dias turbulentos. 

O Catecismo é dividido em 52 domingos, portanto, um ano. Ao lermos suas 
perguntas e respostas nos cultos dominicais ao longo deste ano de 2019 em 
nossas Liturgias, nosso desejo é que possamos conhecer e utilizar melhor 
esse valioso documento de nossa herança reformada. Oremos por esse 
solene e santo objetivo.  



VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça – Parceria 
IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro 
Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 
19h30min

Congregação Belém – Parceria IP 
Itatiaia
Rua Real Madrid 162 – Bairro São 
Salvador 
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 19h

Congregação Redenção – Parceria 
Nossa Missão e IP Vespasiano
Bairro Providência – Em breve, 
divulgaremos novo endereço

Plantação de Igreja – Cidade de Pará 
de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais - JMN

Plantação de Igreja – Cidade de Bom 
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais - 
JMN

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa– Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger– Pastor 
Auxiliar
Rev. Marco Antônio– Missionário
Rev. Élcio Cardoso dos Reis - 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
(Em processo de transferência para o 
PBHZ e nossa Primeira Igreja) 
Sem. David Freitas – 2º ano no 
Seminário / Crianças, Juvenis e 
Adolescentes da Igreja 
Sem. W. Judson - 4º ano no 
Seminário / Congregação Redenção

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!

CONTA DA IGREJA

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

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23
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ANIVERSARIANTES 

 06/01
    Alaíde Maria de Andrade 

    Alex Sandro Alves 
    Cláudia Simone V. P. Figueiredo

    José Carlos Cardoso Maciel 
    Rubem Pacheco Santos Júnior 
    Wânia Cristina C. N. Fernandes 

    07/01
    Rachel Brigagão do N. Nogueira

    08/01
    Letícia Cioglia C. de Oliveira 

    Paula Lobenwein Martins
    

     09/01
    Cristiana Azevedo B. Galante

    João Marcelo D. Pirfo Galuppo
    João Vitor Alvarenga Cabaleiro

    Martha Rúsia Benites Gonçalves 
    Paulo Ribeiro Ferreira

    Thiago Furtado Fonseca 

    10/01
    Déborah Zaghi Borges Reis
    Rafael Cavalcante da Costa  

    11/01
    Laura Helena Boy Paiva 

    Rhode Rocha S. de Oliveira 

    12/01
    Júlia Luck Stocks 

    Rayssa do Rêgo P. Santos 
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