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MENSAGEM PASTORAL 

O Brasil é conhecido internacionalmente como 
o “País do futebol e o País do carnaval”. Esta é 
uma realidade que, queiramos ou não aceitá-la, 
está presente. Quanto a segunda identificação, 
percebemos que todos os anos é a mesma 
coisa. O País “para” por alguns dias para 
celebrar a festa da depravação e da 
carnalidade.

A palavra "carnaval" está relacionada com a 
ideia de deleite dos prazeres da carne. Sua 
origem é latina "carnisvalles". "Carnis"– carne. 
"Valles" – prazeres, adeus. Literalmente: 
“prazeres da carne”; “livres da carne”.

Qual é a origem desta festa? Muitos associam 
sua origem ao Egito antigo com suas 
divindades como, por exemplo, o boi Ápis e a 
deusa Ísis. Na festa ao boi Ápis, os egípcios 
pintavam um boi e cortejavam festivamente 
pelas ruas, com a sociedade fantasiada e 
mascarada, até o rio Nilo, quando o afogavam. 
A deusa Ísis era homenageada com folguedos 
populares e devoção.

Para outros, a origem do carnaval está 
relacionada à Grécia antiga, com sua mitologia 
diversificada. As festividades traziam consigo 
as divindades gregas como o culto a Dionísio, 
considerado o filho de Júpiter. Sendo Dionísio o 
deus do vinho, em sua homenagem o povo se 
embriagava, saía em grandes procissões com 
toda sensualidade e devassidão pelas ruas.

Para outros, a origem está ligada à Babilônia, 
ao Império Romano, etc, etc... O certo é que 
toda essa junção aponta para os primórdios 
desta festa mundana. O que não podemos 
negar é que, neste período, a vazão da 
i m o r a l i d a d e ,  d a  l i b e r t i n a g e m ,  d a  
licenciosidade, da depravação “campeiam 
livremente”.

Em nosso País, o carnaval chegou junto aos 
colonizadores. Segundo os historiadores, a 
primeira manifestação carnavalesca se deu em 
1641, no Rio de Janeiro. Desde então, ficamos 
estupefatos a cada ano com mais e mais 
inovações deprimentes. 

Em meio a essa realidade, surge uma pergunta 
inevitável: Qual o posicionamento de nós, 
cristãos, perante tal evento?

 

A princípio a resposta é obvia! Evidentemente, 
que o carnaval não é festividade condizente 
com a conduta cristã. O carnaval é festa idólatra 
para deuses pagãos. Sua “origem”, como 
vimos, mostra isso. Para aqueles que negam 
essa associação nos seus primórdios, focamos 
então na depravação.

O carnaval é festa carnal. A concupiscência 
(tendência),desejo desenfreado da carne, se 
mostra como nunca nesta festa mundana e 
pervertida.

Como cristãos comprometidos com a Santa 
Palavra, nossa única regra de fé e prática, 
precisamos buscar orientação das Sagradas 
Escrituras para sabermos viver nestes dias de 
maneira santa, piedosa e sensata.

O que diz Gálatas 5? Paulo fala neste texto 
sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. No 
que diz respeito às obras da carne, o apóstolo 
retrata perfeitamente o que acontece nesta 
festa.

Devemos nos lembrar que o objetivo da Carta 
aos Gálatas é refutar os judaizantes. Eles 
ensinavam que os crentes gentios tinham que 
cumprir a Lei judaica para então serem salvos. 
Paulo corrige este erro e chama os crentes à 
liberdade em Cristo.

A controvérsia mais significativa na Igreja 
primitiva era em relação aos crentes gentios 
com as leis judaicas. Foi preciso um Concílio, o 
primeiro da Igreja, realizado em Jerusalém, 
para solucionar tal questão, At 15.

Na carta aos gálatas, Paulo explica aos irmãos 
da galácia que o evangelho nos liberta da Lei 
concernente à salvação e capacita-nos a 
vivermos uma vida de liberdade no Senhor.

O capítulo 5 consiste em uma exortação a 
fazermos bom uso da liberdade cristã, a qual 
deve configurar a vida do cristão. Nessa seção 
está incluído o catálogo de vícios e virtudes, 
melhor conhecido como “as obras da carne e o 
fruto do Espírito”.

Paulo exorta aos gálatas e consequentemente 
a nós, a andarmos no Espírito e jamais a 
buscarmos a satisfazer a concupiscência, 
(tendência) da carne. O apóstolo nos exorta a 

OBRAS DA CARNE X FRUTO DO ESPÍRITO - Gl 5
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No carnaval vemos a lascívia, a embriaguez, a 
farra, a orgia, as procissões noturnas, 
“noitadas”, em evidência. Observem que os 
três primeiros elementos citados por Paulo 
estão diretamente l igados ao sexo. 
Prostituição; impureza; lascívia. No carnaval a 
promiscuidade e a libertinagem sexual são 
totais e irrestritas. 

Paulo conclui a apresentação das obras da 
carne fazendo uma afirmação peremptória: 
“Não herdarão o reino de Deus os que tais 
coisas praticam”, v.21  

Por isso, ao avaliar esta festa mundana pelo 
prisma da Santa Palavra, o cristão se posiciona 
como “alheio a tal celebração”, convicto de que 
sua conduta cristã não se harmoniza com tal 
festa. O cristão está no Espírito. Paulo, então, 
apresenta as características do fruto do 
Espírito: Amor, alegria (a verdadeira), paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio próprio. 

Nos versos 24 a 26 o apóstolo conclui de forma 
definitiva, para não deixar nenhuma dúvida: “E 
os que são de Cristo Jesus crucificaram a 
carne, com as suas paixões e concupiscências. 
Se vivemos no Espírito, andemos também no 
Espírito. Não nos deixemos possuir de 
vanglória, provocando uns aos outros, tendo 
inveja uns dos outros”.1 Pe 4.1-3; Tt 2.11-12; 
Fp 4.21-23

O cristão se alegra no SENHOR. Ele não 
precisa de uma alegria ou euforia ilusória, mas 
vive e se alegra em Deus, que lhe concede a 
verdadeira realização de vida. A minha alegria 
é o SENHOR! Ora, a Palavra de Deus é 
categórica em combater a licenciosidade, 
Rm 8.4-8,13; 12.1-2;  1Co 6.20 

Nestes dias de feriado, cabe a nós como Igreja, 
revelar que temos princípios santos. A Igreja 
nasceu de princípios estritamente ligados ao 
seu propósito: “Adorar a Deus e fazer 
conhecido ao mundo um Deus que, dentre 
muitos atributos, é Santo. Por ser santo, exige 
de todos aqueles que aproximam dele, 
santidade de vida. Santos sereis porque eu o 
SENHOR sou santo, Lv 19; 1 Pe 1.16”.

Que Deus nos dê a graça de vivermos 
separados do mundo, no sentido de não fazer 
parte de festas como esta que acontece no 
carnaval, e de sermos consagrados a Ele.

Rev. Edson Costa Silva

lutarmos contra a propensão da carne e não a 
nos entregarmos a ela como acontece no 
carnaval.

É preciso entender a questão da liberdade 
cristã. Liberdade de quê? Para quê? Liberdade 
Cristã é liberdade do pecado, não liberdade 
para o pecado. Liberdade para o pecado é 
libertinagem.

Cristo nos libertou. A salvação em Cristo é 
libertação. Ele nos libertou do jugo da Lei como 
meio de salvação. Fomos livres do domínio do 
pecado. Tendo transformado o nosso coração, 
somos motivados pelo sentimento de gratidão 
pelo dom da graça que nos salvou e 
energizados pelo Espírito Santo para vivermos 
em novidade de vida e não segundo a carne.

Paulo usa o termo “carne” pelo menos em três 
sentidos. Refere-se ao que é humano. Refere-
se ao corpo físico. Refere-se à natureza 
pecaminosa. 

Nos versos 19 a 21, Paulo apresenta as obras 
da carne. A lista é grande, são quinze obras 
mencionadas.

1) Prostituição – Adultério

2) Impureza – Imoralidade sexual

3) Lascívia – Indecência e impudicícia

4) Idolatria – Adoração a falsos deuses

5) Feitiçarias – Drogas que envenenam

6) Inimizades – Ódio

7) Porfias – Contenda e disputa

8) Ciúmes – Zelo em excesso

9) Iras – Raiva e fúria

10) Discórdias – Intriga por um ofício, 
partidarismo

11) Dissensões – Divisão

12) Facções – Seita partidária

13) Invejas – Decadência moral

14) Bebedices – Embriaguez
 
15) Glutonarias – Farra, orgia e procissão 
noturna 
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade 
de Deus em Cristo Jesus para convosco.”
1 Ts 5.18

Queridas irmãs e sócias
Como é do conhecimento de todas, não 
teremos nossa reunião de oração na terça-
feira, visto que será feriado, mas convocamos 
a todas para estarmos em oração em nossos 
lares. 

No dia 03/03, sexta-feira teremos o dia de 
oração das SAF do Brasil. Também teremos 
uma reunião às 8h30min com os seguintes 
departamentos: 
Evangelina Deslandes,  Henriqueta Bergo e 
Noeme.

Às 14h30min os outros departamentos: 
Priscilla,  Rosa Ziller,  Rute e Terezinha Lara.
Contamos com a presença de todas as sócias 

Também no dia 03/03 às 19h30min teremos 
um culto na IP Nazaré com a presença da 
Presidente da SAF Ana Maria, com o tema: 
Reforma e a Mulher Cristã. 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DA SEDE!

Conforme amplamente divulgado, neste 
domingo, 26/02, não teremos atividades em 
nossa Sede, em virtude da inquietação 
provocada pelos blocos de carnaval ao 
derredor de nossa Igreja.

Reiteramos o convite aos irmãos para que 
congreguem em nossas congregações e 
Igrejas filhas de acordo com a proximidade de 
suas residências. A suspensão dos trabalhos 
acontecerá entre os dias 24/02, sexta-feira, 
até o dia 28/02, terça-feira. 

Não deixe de cultuar neste domingo. 

No próximo, mercê de Deus, estaremos de 
volta à nossa Sede para cultuarmos o Nome 
Excelso do Senhor Nosso Deus. 

SÍMBOLO ARTE & FÉ

A Igreja do Senhor, desde os tempos 
apostólicos, identificou-se por meio de 
símbolos que apontam para um rico conteúdo 
teológico. Era uma poderosa forma que a 
Igreja revelava suas convicções e ao mesmo 
tempo velava-se em tempos de perseguição. 
Alguns destes símbolos fazem parte do 
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. 
Neste espaço, apresentaremos estes 
símbolos e a verdade relacionada para a qual, 
eles apontam.

REVELAÇÃO
Cremos que Deus ama dar-se a conhecer, 
porque Ele é luz. Ele não vive nas trevas, na 
sombra, não! O próprio céu manifesta a Deus. 
“.... O firmamento anuncia as obras de suas 
mãos”. Em outras palavras, o Deus vivo e 
verdadeiro é comunicado. Ele dá a conhecer 
os seus planos e propósitos em sua Palavra, 
as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo 
Testamentos.

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

Próximo Encontro: 

Dia 01 de abril
Coloque em sua agenda! 

FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS
MINISTÉRIO DE CASAIS!
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VENHAM PARA A ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe das senhoras

 

Participe da Escola Dominical! Valorize a Palavra de Deus, pois, ela é nosso alimento. Valorizar a 
Escola Dominical significa valorizar o ensino da Sagrada Escritura. Como Igreja, precisamos cada vez 
mais estarmos envolvidos com esta agência do reino de Deus. 

Que o SENHOR nos abençoe e nos renove para que domingo após domingo, todos juntos, estejamos 
engajados no ensino e no aprendizado das Sagradas Escrituras. À Deus toda Honra e Glória!

 - No salão João Calvino com o Rev. Raimundo Montenegro. 
 - No quarto andar com o Pb. Marcos Vieira. 
 - No quarto andar com os PbsErdman e Marco Paiva. 

 – Com os professores Pb. Rômulo, Pb. Cassiano e Fátima na sala da SAF.

Além das classes para jovens, UMP, terceiro andar, para os adolescentes, UPA, quarto andar, e 
demais classes do departamento infantil, intermediário, enfim, as diversas faixas etárias sendo 
atendidas para o estudo da santa e bendita Palavra de Deus. 

CLASSE DE CATECÚMENOS

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é na 
classe de catecúmenos! Lembramos a todos que esta classe visa não somente a preparação para a 
pública profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se tornar membros de nossa 
Igreja.

Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do 
século XVI, sua forma de governo, suas convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja de 
Cristo. 
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma Igreja local por coerção de 
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de preparo 
oferecido a todos!

Se você deseja participar conosco, se dirija à sala 301 – 3º andar. Não é necessária inscrição prévia, 
basta se dirigir para a classe e você será matriculado. As aulas acontecem aos domingos no horário da 
Escola Dominical, 9h.  

CLASSE ITINERANTE 

Este ministério idealizado pelo saudoso Pb. Osvaldo Ribeiro, 
visa atender àqueles irmãos que, por motivo de idade ou 
doenças, não podem mais vir à Igreja. Tendo em vista ser este 
um trabalho importante, o Rev. Rogério solicita o apoio de 
todos com suas orações. 
Aquele irmão ou irmã que quiser fazer parte deste ministério, 
procure o Rev. Rogério William Bussinger.
Registramos nossa visita no último domingo, dia 19/02, à 
querida irmã D. Odete Vieira Alves. Com seus 101 anos nossa 
querida irmã evidencia uma fé inabalável na rocha eterna 
singular, Cristo Jesus. 
Oremos pelos idosos e em favor deste precioso ministério em 
nossa amada Igreja. 
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ACAMPAMENTO – UMP

Desde sexta-feira, 24/02, os jovens de nossa Igreja estão no acampamento Ebenézer. 

“ é o tema deste ano que está sendo ministrado 
pelo Rev. Raimundo. O estudo tem como base o livro do profeta Amós.

Pedimos à Igreja que ore em favor do acampamento, dos nossos jovens e da liderança ali 
presente.

A aliança com Deus: Julgamento e Redenção” 

ACAMPADENTRO DA UPA!

Como em anos anteriores, nossos adolescentes durante os feriados de carnaval participam do 
“acampadentro”, aproveitando esses dias para se refugiar em oração e no estudo da Santa 
Palavra de Deus.

Nossos adolescentes estarão indo para a casa do casal de orientadores Pb. Hildemar e Marise, na 
segunda-feira, 27/02, onde permanecerão até a quarta-feira, 01/03, de manhã. Se você adolescente, 
ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Faça contato com a diretoria e participe!
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DECISÕES DO CONSELHO 

O Conselho de nossa Igreja esteve reunido nesta terça-feira passada, dia 21 de fevereiro, quando 
recebeu o seu livro de Atas referente ao ano de 2016, com as anotações feitas pelo Presbitério Belo 
Horizonte o qual o examina anualmente, verificando da legalidade e da coerência dos atos e das atas 
do conselho. As atas do ano de 2016 foram todas aprovadas e os registros do Presbitério Belo 
Horizonte fazem parte dos anais de nossa Igreja.

Dentre as deliberações, destacamos as seguintes:

1) O Conselho recebeu relatório da Comissão de Patrimônio e Obras e decidiu pelo início imediato das 
obras no salão social da Igreja e banheiro masculino;

2) Aprovou os nomes dos irmãos Pb. Marco Paiva e irmã Thaís Eller para a coordenação dos cultos 
infantis dominicais matutinos e vespertinos;

3) Aprovou o nome da irmã Denise Miranda para a coordenação do trabalho da UCP-UPJ, junto aos 
orientadores;

4) Aprovou relatório da Comissão de Exames de Contas da tesouraria referente ao segundo semestre 
do ano de 2016;

5) Aprovou relatório do Disque Paz, apresentado pelo Pb. Hildemar, orientador do Conselho junto a 
este importante ministério de nossa Igreja, louvando a Deus pela vida da Missionária Suely e equipe 
do Disque Paz. A partir de abril o Disque Paz oferecerá aconselhamento especializado voltado para o 
tema “depressão”. Em momento oportuno daremos maiores detalhes!

6) O Conselho decidiu realizar um Encontro dos Oficiais do Conselho com as famílias na residência do 
Pb. Hildemar no dia 11/03. 

Louvamos a Deus pela vida do Conselho de nossa Igreja que tem incansavelmente, em oração, 
administrado a Igreja com temor e tremor diante do cabeça da Igreja, Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo, a quem devemos Honra e Glória! 

PREGAÇÃO EXPOSITIVA! 

Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Escritura, faz dele o 
ponto principal do sermão e o aplica à vida das pessoas. Em nossa Igreja primamos pela pregação 
expositiva da Santa e Bendita Palavra de Deus.  

Série – Carta aos Romanos
A maior e mais rica declaração de Paulo sobre o evangelho. Este é o conceito de muitos teólogos 
sobre a carta de Paulo aos romanos. Alguém a chamou de “evangelho dentro do evangelho”, dado 
à forma linear, sistemática, profunda e completa pela qual seu autor expõe sua compreensão do 
plano da salvação.

Os Reformadores viam em romanos a chave divina para o 
entendimento das Escrituras.

No próximo domingo, 05/03, daremos continuidade aos 
estudos nesta impressionante carta. Oremos para que a 
Palavra de Deus realize os seus benditos propósitos em 
nosso meio. 



Murielle Bastos Matos Eller 
    26/02

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para 
ser Pastor Auxiliar)
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio –  Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h Escola Dominical 
      10h20min Culto Matutino 
      19h Culto Vespertino. 

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
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

Ponto de Pregação Bairro Itapoã 
Reuniões às terças-feiras na casa do Diác. Éder
Melo e Ana Lúcia.
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(98483- 8901).

Ana Luisa Peixoto Silva 

Ana Teresa Silva Furtado 

Juliana Picorelle da Cruz 

Mateus Randolpho Costa Galvão 

    27/02

Ana Clara Rodrigues Santos

Hidelzita Magalhães 

Jandira Ferreira Lima 

LuisAntônio Castro de Souza 

Mirtes das Graças Alves Sampaio 

Patrícia Torres Gandini Bomfá 

Sérgio Correia Brasil 

    28/02

Graziela Aparecida Silva Soares Carvalho

Marta Lemos Barbosa 

     01/03

Arthur Traverso Bitencourt 

Denise Chaves Werner Lanza Campolina

Sérgio Pinto Júnior 

Veronica Ferreira Cury 

     02/03

Ana Clara Nunes Ribeiro 

Richard Wagner Andrich de Freitas 
Santos 

     03/03

Ana Paula Caldeira Miranda dos Santos

Priscila Barbosa Gonçalves Moreira 

Vinícius de Oliveira Alves 

     04/03


