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Tenho que crer. Tem sido assim desde que me morreu e ressurgiu assim? A sublimidade, 

entendo por gente. Nem conseguia falar direito nobreza e consolo de Sua Palavra são 

e minha mãe, me pondo no colo, colocava superlativas, são inolvidáveis. 

comida na minha boca e dizia: "Coma, meu 

filho, é bom para fazer você crescer." Bebi Entre os e-mails que recebi durante este 

muito óleo de fígado de bacalhau, odiando o tempo de luto e lágrimas, estava o de um 

sabor, mas minha mãe dizendo: "Você vai ficar grande amigo, cujo amor mútuo sempre me 

forte..." Detestava, mas acreditei na palavra de edificou. Rick Perrin, presidente da 

minha mãe e engolia. Bem, não sei... Mas o Fraternidade Reformada Mundial. Eu, ele e um 

meu neto acha que o tamanho da minha amigo-irmão mexicano, trabalhamos 

barriga é sinal de que eu sou forte. Há quem visionariamente pela organização desta 

conteste... entidade mundial. Por anos Rick sofre de um 

câncer que o tem levado a penosas 

A vida é assim... Acreditamos nas palavras operações. Nos encontramos, há algum 

ditas. Mesmo que possamos questionar, tempo,  pela última vez, na África do Sul. Não 

jamais questionaremos o bastante para que pude sequer pegar na mão dele, visto que ele 

venhamos a saber completa e exaustivamente tem evitado qualquer possibilidade de 

tudo e, finalmente, detenhamos todo o contaminação, o que lhe seria fatal. Ele me 

conhecimento. Em parte conhecemos, em dizia: "Ludgero, tenho sido submetido a tantas 

parte profetizamos. Nosso senso crítico foi operações, que parece que colocaram um 

colocado por Deus em cada um de nós. No zíper na minha barriga, tal é o abre e fecha." 

entanto,  entre o "ver para crer", e o  "crer para 

ver", permanece o dilema. No meio de sua dor pessoal e entre todas as 

suas limitações, ele me trouxe grande conforto 

"Se creres verás!", é o desafio para o qual a em seu e-mail. Amigo raro. Entre outras 

Palavra de Deus nos alerta, o aperto, o sufoco coisas, ele devaneou, colocando seu 

inicial  e, afinal,  a libertação. entendimento sobre o texto do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. 

Evidente, cremos baseados na dignidade de Entende que quando da ressurreição de Cristo 

quem nos fala, pois se quem nos fala é digno muitos ao experimentarem a ressurreição ... 

de nossa confiança, confiamos e vivemos mais Bem, veja o que ele escreveu: 

pela fé do que pelo empirismo. É assim que 

nos comportamos diante das palavras de Meu querido Ludgero (...)

Cristo. Muitas delas jamais fizeram parte de Em Mateus 27. 51-53 (...) o uńico dos 

nossa experiência concreta, mas cremos aposì tolos que reconta um fato 

porque quem falou provou cabalmente ser a estranho.

Verdade, pela sublimidade de sua vida, o No momento da ressurreica̧~o de 

propósito divino de sua morte e a prova cabal Jesus, Mateus diz: “A terra tremeu; e 

de seu poder manifestado na sua inusitada as rochas se partiram; e as tumbas 

ressurreição. Afinal, quem jamais viveu, se abriram; e saindo das tumbas 
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aposì  Sua ressurreica̧~o eles entraram Jesus Cristo, seguindo fábulas 

na cidade santa e apareceram a artificialmente compostas; mas nós 

muitos.” Quem eram os santos? Eles mesmos vimos a sua majestade.

teriam que ser pessoas mortas 

recentemente, (...). Porquanto ele recebeu de Deus Pai 

honra e glória, quando da magnífica 

Especulando, eles provavelmente glória lhe foi dirigida a seguinte voz: 

voltaram asÌ  suas propì rias casas, Este é o meu Filho amado, em quem 

para suas familì ias, para seus me tenho comprazido. E ouvimos 

amados, cedo pela manha,Þ  e foram esta voz dirigida do céu, estando nós 

recebidos com uma alegria rompante com ele no monte santo; e temos, 

e gloriosa surpresa. Eles mui firme, a palavra dos profetas, à 

provavelmente naoÞ  ficaram por muito qual bem fazeis em estar atentos, 

tempo, provavelmente somente por como a uma luz que alumia em lugar 

poucos minutos. Mas cada um veio escuro, até que o dia amanheça, e a 

trazendo uma mensagem para estrela da alva apareça em vossos 

aqueles que ainda estavam vivos: corações. 

“Eu vim lhes dizer que e ì tudo 

verdade! Tudo aquilo que nosì  cremos Sabendo primeiramente isto: que 

sobre a vida aposì  a morte, sobre o nenhuma profecia da Escritura é de 

ceuì  e todas as suas glorì ias, sobre a particular interpretação. Porque a 

salvaca̧~o que Deus nos prometeu, e ì profecia nunca foi produzida por 

tudo verdade! Eu estive la ì e e ́tudo vontade de homem algum, mas os 

real!” homens santos de Deus falaram 

inspirados pelo Espírito Santo." 

 Então, o meu amigo Rick concluiu: (...) Se a (Segunda Carta de Pedro 1.16-21) (grifo 

Regina pudesse voltar por alguns minutos meu).

para voce,̂ ela lhe diria isso. (...)

O que Pedro está dizendo? Estava 

categoricamente afirmando que, mesmo a 

Seria bom, não é mesmo? Mesmo que fosse transfiguração, ocorrida diante dos olhos 

por uns poucos instantes. Mas não vai estupefatos de Pedro Tiago e João, quando 

acontecer. Se isto foi o que aconteceu lá, apareceram a eles, numa completa 

especulando, foi dentro de uma excepcionalidade, Moisés e Elias, (vejam só! 

excepcionalidade bendita, pois Deus tudo Impressionante! Moisés e Elias vindo dos 

pode. No entanto, Deus age de forma páramos  eternos e ali se apresentando em 

consistente com seus planos e sempre de culto a Cristo transfigurado), quando Deus, o 

acordo com o seu santo e imutável caráter. Pai, revelou a glória de Jesus, numa 

experiência inigualável e irrepetitível, de deixar 

O rei Davi experimentando a dor da morte de qualquer um boquiaberto, maravilhado.  Ainda 

seu filhinho, pontuou, quanto à sua criança: assim, Pedro superiorizou e priorizou a 

"Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, "Palavra dos Profetas", colocou a Palavra de 

porém ela não voltará para mim..." (2Samuel Deus, as Escrituras, até mesmo acima daquele 

12.23a) evento estupendo.

Acabei sendo levado ao texto de Pedro... Não foi sem razão que Jesus colocou na boca 

do pai Abraão palavras que ele, Jesus, proferiu 

"Porque não vos fizemos saber a na parábola do Rico e Lázaro. ... Veja o diálogo 

virtude e a vinda de nosso Senhor estabelecido nesta impressionante parábola: 
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melhor preservação e propagação da 

"... está posto um grande abismo verdade, para o mais seguro 

entre nós e vós, de sorte que os que estabelecimento e conforto da Igreja 

quisessem passar daqui para vós contra a corrupção da carne e malícia 

não poderiam, nem tampouco os de de Satanás e do mundo, foi 

lá passar para cá. E disse ele: Rogo- igualmente servido fazê-la escrever 

te, pois, ó pai, que o mandes à casa toda. Isto torna indispensável a 

de meu pai, pois tenho cinco irmãos; Escritura Sagrada, tendo cessado 

para que lhes dê testemunho, a fim aqueles antigos modos de revelar 

de que não venham também para Deus a sua vontade ao seu povo." 

este lugar de tormento. Disse-lhe (Grifo duplo meu)

Abraão: Têm Moisés e os profetas; 

ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Suficiente Palavra. Inerrante. Autoritativa. Esta 

Abraão; mas, se algum dentre os é, efetivamente, digna de toda a nossa 

mortos fosse ter com eles, confiança e aceitação. As palavras que temos 

arrepender-se-iam. Porém, Abraão ouvido aqui e ali são dúbias. Falam com um 

lhe disse: Se não ouvem a Moisés e canto da boca e desdizem com o outro canto 

aos profetas, tampouco acreditarão, da mesma boca. A Palavra de Deus não. 

ainda que algum dos mortos Apresenta-nos a Verdade e nos traz grande 

ressuscite." (Lucas 16. 26-31) conforto.

Temos a Palavra de Deus em nossas mãos, Tenho uma prima querida, Célia Bonilha. 

confortadora, como "luz para os nossos Recebi um e-mail dela e ela me fez lembrar o 

caminhos", norte bendito, aliada ao Espírito seguinte texto: Isaías 51:3 -  "Porque o 

Santo, que a usa para produzir em nossa alma Senhor consolará a Sião; consolará a todos 

sentimentos tão maravilhosos e pacíficos, os seus lugares assolados, e fará o seu 

mesmo nas horas mais agônicas às que deserto como o Éden, e a sua solidão como 

estamos sujeitos a cada quadrante de nossa o jardim do Senhor; gozo e alegria se 

caminhada, sempre nos garantindo: "O Senhor achará nela, ação de graças, e voz de 

está contigo!".  "Jamais te deixarei!" melodia." 

A Confissão de Fé, que nossa Igreja adota E minha prima acrescentou: "Um dia, muito 

como padrão doutrinário e exposição fiel das difícil para mim, Deus (...) em Isaías 51:3  (...) 

Sagradas Letras, assim declara,  afirmando a trouxe consolo e descanso, por isso divido com 

singularidade das Escrituras, mesmo acima você."  Deus fez da solidão de minha prima 

das antigas visões, profecias e teofanias: como o "jardim do Senhor".  Gozo e alegria, 

ações de graça, voz de melodia, Deus 

"Ainda que a luz da natureza e as promoverá na nossa solidão. Ele mesmo o 

obras da criação e da providência de fará! Quer mais? 

tal modo manifestem a bondade, a 

sabedoria e o poder de Deus, que os Você já tinha ouvido este texto tão confortador? 

Palavra bendita. Nela me firmo e vejo homens ficam inescusáveis, contudo 
pensadas as minhas feridas, amainadas as não são suficientes para dar aquele 
minhas dores, sonhando com aquele Dia conhecimento de Deus e da sua 
bendito, quando definitivamente serão vontade necessário para a salvação; 
enxugadas todas as lágrimas da minha face, por isso foi o Senhor servido, em 
quando ouvirei a bendita voz de meu Senhor. 

diversos tempos e diferentes modos, 
Por enquanto, a Palavra de Deus, aplicada 

revelar-se e declarar à sua Igreja 
pelo Espírito ao meu coração, me basta! E 

aquela sua vontade; e depois, para 
como! O hino que cantamos em louvor a Deus 
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reflete bem este entendimento: "Os espinhos 

tantos que nos vem sangrar, são remédios Devemos nos lembrar sempre de que do lado 
santos, para abençoar." de cá, mesmo nas horas que nos parecem mais 

escuras, temos esta lâmpada maravilhosa, que 

é a Palavra de Deus escrita, e que está em Mesmo na minha mais intensa dor, tenho ouvido 
nossas mãos e no nosso coração. E esta palavras que procuram rasgar ainda mais as 
vereda está destinada a brilhar mais e mais até minhas feridas, como se desejassem promover 
ser dia perfeito. Não é isto que temos aprendido mais dor à minha alma. Não podem! No entanto, 
em textos que tais?:a Palavra de Deus as pensa todas. Benditas 

palavras, as das Escrituras! E muitas vezes 

palavras estas que o Senhor coloca na boca de 2 Coríntios 3:18
seus servos e que são bálsamo precioso. Mas todos nós, que com a face 

descoberta contemplamos, como por 

Sabendo que toda a Escritura é inspirada meio de um material espelhado, a 

(soprada) por Deus como se fosse, e é, a viva glória do Senhor, conforme a sua 

voz do Senhor, falando e declarando Sua glória, imagem estamos sendo 

Seus propósitos, Seu amor e Sua graça. transformados com glória crescente, 

na mesma imagem que vem do 

Senhor, que é o Espírito. "Toda a Escritura é divinamente 

inspirada, e proveitosa para ensinar, 

para redargüir, para corrigir, para 2 Coríntios 5:7

instruir em justiça; para que o homem Pois vivemos por fé e não pelo que 
de Deus seja perfeito, e perfeitamente nos é possível ver.
habilitado para toda a boa obra." 

Segunda Carta de Paulo a Timóteo, 3. 16 Romanos 8:18
e 17. Estou absolutamente convencido de 

que os nossos sofrimentos do 
Bendita a Palavra de Deus! Quanto conforto presente não podem ser comparados 
para a nossa alma! Quanta instrução! Nela com a glória que em nós será 
encontro os pensamentos de Deus e recebo a revelada.
mente de Cristo. Nela está o sopro divino que 

cura a alma. Nela, que é a Verdade, a realidade 1 João 3:2
me é descortinada, sem subterfúgios como as Amados, agora somos filhos de Deus, 
das sutilezas e armadilhas dos homens. e ainda não se manifestou o que 
Confiança completa, porque quem fala é digno havemos de ser, todavia, sabemos 
de toda confiança. Nela encontro mais do que que quando Ele se manifestar, 
maravilhosas ideias, nela Jesus se me seremos semelhantes a Ele, pois o 
apresenta e nele, eu sei: Deus é meu Pai! E eu veremos como Ele é.
dele sou! Ele é o meu Pastor e Ele me 

apascenta. 
Apocalipse 22:4

Eles contemplarão a sua face, e o seu 
O fato é que agora, "enxergamos apenas um 

Nome estará sobre as frontes dos 
reflexo obscuro, como em um material 

seus servos.
polido; entretanto, haverá o dia em que 

veremos face a face. Hoje, conheço em 

parte; então, conhecerei perfeitamente, da 
Ó Deus bendito, a Tua Palavra é a Verdade! mesma maneira como plenamente sou 
Céus e terra passarão, mas da Tua Palavra, conhecido". (Primeira Carta de Paulo aos 
nem um  til.Coríntios, capítulo 12, verso 13).
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Terça-feira, dia 15 de dezembro: 
Reunião de oração - 8h30min e 14h30min 
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia Ribeiro - 3023.6316
Reunião da Comissão Executiva às 15 horas.

DIA DA BÍBLIA

 "Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino...a fim de que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente habilitado para toda boa obra." (2 Tm 
3,16-17)

Sobre um velho tronco apodrecido as aves deixaram 
uma sementinha tão pequena como a semente de 
mostarda do Evangelho.

A semente produziu uma árvore cujas raízes se 
aprofundaram  até o chão. O velho tronco se rompeu, 
deixando apenas um ou  outro fragmento apegado ao 
novo tronco, que se fortaleceu e deitou ramos 
frondosos.

É assim o Evangelho: se ele atinge o coração e deita 
raízes, há de romper com o velho homem, fazendo a 
nova criatura, cheia de seiva e verdor, que no devido 
tempo produz o seu fruto e cujas folhagens não 
murcham.

"Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita 
nele dia e noite..." (1 Js 1,8)

Simone Vilela Paes
Secretária de Causas da IPB

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje: Fernando Boson, Zuelton, Frederico Mendes, 
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Fernando Ferreira, 
Armando Melillo

Segunda-feira: Frederico Mendes

Quinta-feira: Paulo Gibram 

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Marina de Avila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

REUNIÕES DE ORAÇÃO!

Recomenda-nos a palavra de Deus: 
“Orai sem cessar”. 

Tome nota e participe conosco!
Segunda-feira: 19h30min.
Terça-feira: 8h30min e às 14h30min 
Quarta-feira: às 8h. 

QUINTA-FEIRA 
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN!

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar a 
Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça e 
no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.

Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos torna 
perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa 
obra. 2 Tm 3.17

CORAL JUVENIL

Encerramos hoje nossas atividades pelo ano de 2015. 
Estamos fechando em grande estilo, celebrando com 
nossa família o Natal de Jesus! Foi um prazer muito 
grande trabalhar com todos vocês por mais um ano e 
agora, passar um tempo com os pais foi alegria 
dobrada. Com certeza nosso Deus foi engrandecido e 
exaltado através de nossos louvores!!

Aos coristas que tanto se dedicaram, Parabéns!! Tudo 
está muito lindo!! Aos queridos pais que nos apoiaram 
mais uma vez, muito, muito obrigada.

Que toda a igreja participe de nosso louvores
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Para espanto de muitos e incredulidade de crescendo. Os corais sendo usados por 

alguns, chegamos ao final do ano colhendo Deus para abençoar a todos. O púlpito 

imensos e sazonados frutos dados pelos permanece fiel. Calvino foi quem disse que 

Senhor à vida de nossa Igreja. Deus nos quando Deus quer abençoar uma Igreja, Ele 

mostrou que no meio das crises que o nosso coloca em seu púlpito um pregador fiel à Sua 

país enfrenta, Sua boa mão continua nos Palavra. Deus o tem feito. O trabalho 

sustentando em graça e bondade. Devemos missionário que a nossa Igreja sustenta... 

confiar e jamais nos submeter aos temores bênção!  Tivemos há poucos dias o 

que amedrontam os incrédulos. Quando testemunho do Rev. Gilberto, nosso 

passarmos pelo fogo, ele não nos alcançará, missionário na Romênia e ele nos afirmou 

pois o nosso refúgio é o Senhor. que a Primeira Igreja tem se mantido fiel e é 

para ele a maior contribuição para o seu 

Recebemos neste ano mais de 120 novos sustento e da obra ali naquele país. O Rev. 

membros, tanto aqui na sede como em Marco Antonio, Rev. Benício, Rev. 

nossas congregações. A Congregação de Raimundo...

Caeté experimentando um crescimento tal, 

que solicitamos ao Presbitério Belo Recebemos uma carta da Igreja 

Horizonte a sua organização. A Presbiteriana do Conjunto Santa Isabel, que 

Congregação do Bairro Nova Suiça, também é ajudada pela Primeira Igreja, A 

caminhando célere, também, para a sua Igreja Redentor, A Igreja do Jardim Canadá,  

organização em Igreja, a qual contará com bem... tantas e tantas bênçãos que a nossa 

uma ajuda significativa do Plano Missionário Igreja tem sido e tem recebido.

Cooperativo da Igreja Presbiteriana do 

Brasil. Vamos ultrapassar, segundo informa o nosso 

Administrador, o alvo orçamentário deste 

O alvo orçamentário proposto, sendo ano em curso. Alvo significativo e que agora 

ultrapassado, ainda que muitos previam que ultrapassamos pela graça de Deus. 

nem sequer o atingiríamos. Mas, Deus é fiel 

e mostrou que os recursos vêm do Senhor. Bem... Continuamos nossa jornada... 

Agradecimento. Agradecimento. 

Todas as sociedades internas da Igreja em Agradecimento.  E uma visão mais alargada, 

pleno e harmonioso funcionamento e com mais fé, com mais ousadia em Deus!

CONTA AS MUITAS BÊNÇÃOS
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RELATÓRIO ANUAL 

DO MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS

“Com  efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por 
isso, estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam 
com júbilo ceifarão.” 
Salmo 126. 3,5

Estamos chegando ao fim de mais um ano. Muitas 
foram as lágrimas, mas vitórias e alegrias superaram 
nossas lágrimas e dores. 

Ao nosso Soberano Deus Consolador, que trabalha 
para aquele que Nele espera, seja dada toda glória e 
toda honra.  Isaías 64.4

Aconselhamento: 64
Evangelização: 184
Visitas nos hospitais e nos lares: 51
Folhetos distribuídos: 578
Disque Paz distribuídos: 426
Total de pessoas atendidas: 348

UCP – Faixa etária: 5 a 9 anos
Data: 12 a 16/01

UPJ – Faixa etária: 10 a 13 anos
Data: 18 a 23/01

UPA – Faixa etária: 14 a 18 anos
Data: 25 a 30/01

Encerramos na última sexta-feira, 04/12, o segundo 
semestre de nossa sexta jovem. Foram momentos 
abençoados. O Rev. Edson trabalhou ao longo deste 
ano dois importantes temas. No primeiro semestre, o 
tema: “Pós-modernidade: desafio para o jovem cristão”. 
No segundo semestre: “Valores x futilidades – Um 
Estudo no Livro do Eclesiastes”. 

A tarefa do jovem cristão é viver no mundo de tal 
maneira que o mundo seja levado a perguntar a ele 

sobre sua esperança manifesta em sua vida e em sua 
proclamação da verdade absoluta de Deus, 1 Pe 3.15. 
A nossa razão de viver está em Jesus Cristo, nele, 
encontramos razão e propósito para nossa existência.  

Agradecemos aos jovens de nossa igreja que 
participaram ativamente destes encontros. 

A SENHOR toda Honra e Glória pelos séculos dos 
séculos.  

SEXTA JOVEM – UM ANO DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL!

PARA COLOCAR NA AGENDA!
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13/12

    Ismaília de Moura Nunes 

Lucas Eler Ramos 

 Maria Cristina Salgado Andrich Santos  

    Maria Geralda Pedreira Goecking

14/12

 Livingstone Augusto Eller  

Noeme Freire Leitão  

15/12

Isabel Cristina Santos Ribeiro  

Silas Gonzaga da Cunha

18/12

Ester Vilela Paes Figueiredo 

Manoel Silva de Melo Rocha 

    Samuel Goecking de Araújo

19/12

Adenir Rodrigues de Oliveira 

José Alberto Muinhos 
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Temos o alvo de 150 mil reais e cremos em 

Deus que haveremos de alcançá-lo até o final 

deste ano. Participe. Há uma obra imensa e 

preciosa à nossa frente e precisamos dar conta 

dela, em nome de Deus.

CONTINUA O NOSSO 

DESAFIO

R$ 89.854,00

60%


