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MENSAGEM PASTORAL  

Possivelmente a consciência cristã 
individual de mordomia seja uma das 
necessidades mais gritantes em nosso 
meio, pois tanto é frágil a consciência da 
responsabilidade individual do brasileiro 
diante do outro, quanto é individualista e 
egoísta a nossa típica religiosidade, 
embora haja muita ação social 
corporativa sendo desenvolvida em 
nossa sociedade, assim como 
iniciativas emergenciais em nossas 
igrejas.

Biblicamente, devemos afirmar que a 
verdadeira religião deve se manifestar 
também com sensibilidade para com os 
f i s i camente  e  esp i r i t ua lmen te  
necessitados e desprovidos de socorro, 
pois não nos basta comodamente 
professarmos uma fé teologicamente 
correta; é preciso que essa fé se 
evidencie através de obras que 
confirmem que temos um novo coração, 
mais sensível e atuante, pronto para 
socorrer os que são carentes em nosso 
meio(Tg 2.18). Não devemos reduzir a 
piedade cristã à nossa conduta 
individual, como se não tivéssemos 
nenhuma responsabilidade para com os 
tantos carentes em nosso meio.

Não se trata apenas de comida, mas 
também de atenção, paciência, 
capacitação, oportunidades e outros 
recursos que lhes possibilite sair da 
situação de carência extrema na qual se 
encontram; estes recursos são as obras 
necessárias a serem praticadas como 
evidências de uma verdadeira fé, que 
mobiliza o nosso coração para nos 
dirigirmos às pessoas, procurando 

ajudá-las a serem promovidas do 
estado de miséria no qual se 
encontram. Em circunstâncias assim, 
quais seriam as boas obras para as 
quais Deus nos preparou de antemão 
para que andássemos nelas (Ef 2.10)?

Devido às graves diferenças sociais 
presentes em nossa sociedade, temos 
ações cristãs a desempenhar, as quais 
não devem ser mero assistencialismo 
perpetuador da dependência de 
esmolas, sejam estas individuais ou 
institucionais. É preciso socorrermos os 
carentes próximos a nós em suas 
necessidades e os ajudarmos a 
superarem as barreiras que se 
levantam entre essas pessoas e os 
acessos aos recursos que lhes 
proporcionará melhores perspectivas 
de vida, tais como educação, 
qualificação profissional, condições de 
sobrevivência e responsabilidades 
pessoais. 

A carência daqueles que estão 
próximos a nós é também um campo de 
atuação tanto para a igreja institucional, 
quanto para cada cristão individual-
mente, pois ambos devemos evidenciar 
concretamente que a graça de Deus 
não nos foi revelada apenas para a 
redenção da nossa alma, mas também 
para manifestar a glória de Deus 
através de atitudes concretas (Mt 5.13-
14, Tt 1.16; 2.14; 3.8). O episódio do 
encontro de Zaqueu com Cristo nos 
ensina que quando a soberana graça 
providencia um encontro salvador de 
um pecador com o Filho de Deus, a fé 
salvadora decorrente deste encontro se 

EXPRESSÕES DE AMOR AO PRÓXIMO
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manifesta ao menos na sincera 
disposição de dar-se aos outros 
(Lc 19.8-10).

O apóstolo João explica que quando um 
pecador se torna verdadeiramente 
cristão, ele deverá manifestar que foi 
salvo por Deus através do amor fraterno 
(para com outros irmãos na fé 
e s p e c i a l m e n t e ,  m a s  n ã o  
exclusivamente), evidenciado em atos 
de dedicação e cuidado para com o 
próximo, e não apenas em palavras, o 
que é o amor de fato e de verdade, pois 
assim como Deus fez, nós também 
devemos provar o verdadeiro amor 
através de atos de sacrifício em 
benefício daqueles a quem afirmamos 
amar (Jo 3.16; 1Jo 3.16-18), o que o 
apóstolo Paulo confirma em Romanos 
5.8. Diante do quadro social presente e 
reinante em nossos centros urbanos, 

resta-nos a pergunta: Como podemos 
demonstrar aos carentes próximos a 
nós de forma mais adequada e 
relevante que verdadeiramente temos o 
amor de Deus derramado em nossos 
corações (Rm 5.5)?

Discuta com outros irmãos em Cristo e 
conhecidos interessados sobre 
possíveis maneiras de demonstrarmos 
concretamente amor pelos nossos 
próx imos.  Quais as pr inc ipais  
necessidades das pessoas que estão 
próximas a nós e como podemos ser 
úteis para ajudá-los a supri-las? Em 
seguida, combinem uma visita e uma 
contribuição concreta a algum trabalho 
de socorro e misericórdia a pessoas 
desassistidas.

Rev. Raimundo Monteiro 
Montenegro Neto

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“E que, desde a infância, sabes as 
sagradas letras, que podem 
tornar-te sábio para a salvação 
pela fé em Cristo Jesus.” 
(Segunda Carta do Apóstolo 
Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 
15)

Reunião de Oração:
Terça feira às 8h30min e 
14h30min
Departamento 
Responsável :  Evangel ina 
Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

Já estamos recebendo inscrições 
para a assinatura da Revista SAF.  

Você Sócia ou membro da nossa 
Igreja, procure a Valéria para 
fazer sua assinatura através dos 
telefones: 
3166-7145
99211-9733

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, 
Ariel, Armando Melillo, Alysson 
Bomfá, Hildemar Neto e Paulo 
Falcão
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Fernando Horácio
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PROGRAMA VERDADE E VIDA

O programa “Verdade e Vida”, com o 
Rev. Hernandes Dias Lopes, é 
exibido aos sábados às 12h30min, 
na TV Bandeirantes. São momentos 
de grande edificação espiritual, com 
o Rev. Hernandes abordando temas 
importantes para a vida cristã. 
Não perca!

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – 9h

O Rev. Edson e o Rev. Raimundo 
estão ministrando aulas especiais, 
no Templo, sobre o Tema que 
t r a b a l h a r e m o s  e m  2 0 1 9 :  
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!

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO
VERÃO – 2019

ACAMPAMENTO DA UPA
Continuam as inscrições para o 
A c a m p a m e n t o  d a  U PA q u e  
acontecerá no período de  21 a 
26/01, faixa etária14 a 18 anos.
Valor: R$270,00 (duzentos setenta 
reais)
Procure a Diretoria após os Cultos, 
no Salão Social, e se inscreva.

SANTA CEIA

“Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo, e, assim, coma do pão, e 
beba do cálice...”(Primeira Carta do 
Apóstolo Paulo aos Coríntios, 
capítulo 11, verso 28)

Na ministração da Ceia temos a 
reunião da família cristã em torno da 
mesa do Senhor, partindo o pão e 
compar t i lhando de  un ião  e  
intimidade. As pessoas reunidas 
para essa refeição são diferentes, 
expressam diversidade, mas estão 
ligadas na unidade produzida pelo 
Espírito mediante o sangue da 
aliança, derramado em favor delas. 
São indivíduos que entenderam o 
alto preço que custou a sua 
redenção e união em um só corpo.
Neste domingo, 13/01, por ocasião 
dos Cultos Matutino e Vespertino, 
estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para o banquete espiritual. 
Venham à mesa, convida o Senhor!  

PONTUALIDADE TAMBÉM É 
SERVIÇO A DEUS.

Deus  se  ag rada  de  nossa  
pontualidade, afinal, entendemos 
ser ela também culto a Deus. 
Procure chegar antes dos horários 
dos Cultos. Utilize os minutos que 
antecedem às atividades dominicais 
(Escola Dominical e Cultos), 
prepare-se em oração e assim 
participe desses momentos de 
maneira conveniente e agradável a 
Deus.  



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 desse 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. 
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CULTO INFANTIL 2019 - INÍCIO EM FEVEREIRO

A partir do primeiro domingo de fevereiro, 03/02, retomaremos os Cultos 
Infantis no horário  das10h20min.

Serão dois cultos, sendo um Culto destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o 
outro para as crianças de 4 a 7 anos. As crianças acima de 8 anos cultuarão 
no Templo em família. 

Pedimos aos pais que estimulem seus filhos a aproveitar o espaço do 
Programa Litúrgico destinado as anotações, para  comentários, anotações 
das passagens bíblicas, palavras desconhecidas, enfim, que gere 
conversação santa com seu filho ao longo da semana em sua casa. Isso 
produz crescimento espiritual.

No Culto Vespertino, durante o sermão, as crianças terão seu momento de 
instrução na Palavra, de maneira específica, crescendo em graça e no 
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa do Rev. Élcio, sua esposa Gleiciane e o 
Sem. Davi que chegaram para conduzir nossas crianças e juvenis na Palavra 
ao lado de uma equipe preciosa, ensinando os pequeninos a cultuar o nome 
excelso do SENHOR.

REINÍCIO DAS ATIVIDADES DO CORAL MISTO DA IGREJA

Informamos que no ano de 2019 o Coral Misto da Igreja terá os seus ensaios 
aos Domingos a partir das 16h50min e às terças-feiras a partir das 
19h50min.

Convocamos todos os membros para o nosso primeiro ensaio a se realizar 
no dia 05/02.

Convidamos também a todos os demais irmãos que sentem alegria em 
louvar a Deus através da música, a comparecerem no dia 05/02 para uma 
avaliação, e assim se juntarem a nós neste ministério tão gratificante. 
Esperamos por você.

“Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, oh 
Altíssimo” Salmo 92.1
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Chegou a Semana de Acampamento da UCP/UPJ  - JANEIRO 2019
6 a 13 anos. 

Tema: “Aprendendo com o Mestre Jesus”.
Informações aos Pais

Data: 14 a 19 de janeiro.

Saída: dia 14,segunda-feira, às 14h (chegar com 30min de antecedência), Praça 
Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim. Não podemos 
esperar pelos retardatários.

Retorno: dia 19, sábado, às 12h, horário de chegada na Praça Israel Pinheiro 
(Praça do Papa). Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas crianças. NÃO 
FAZEMOS PARADAS EM OUTROS PONTOS.

Documentos: Levar cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade.

O que levar: Roupas de cama e banho, roupas para esporte e piscina, protetor 
solar, produtos de higiene pessoal, e qualquer medicamento que a criança faça 
uso constante (o medicamento deverá ser entregue aos Equipantes). Levar uma 
“roupa velha” para as brincadeiras. As malas devem estar identificadas com o 
nome do Acampante, bem como as roupas (coloque o nome de seu filho na 
etiqueta, isso facilitará a identificação).

Cantina: Haverá uma Cantina com refrigerantes e guloseimas para serem 
vendidos. Os Acampantes podem levar dinheiro para adquirir aqueles produtos. O 
dinheiro deve ser entregue aos responsáveis pela Cantina no ato do embarque 
para se evitar perdas.

O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor.

Noite Temática: “Super-Heróis” – Auxilie seu filho com os preparativos para a 
caracterização.

Dia de visita dos pais: Para os pais que desejarem visitar seus filhos poderão 
fazê-lo na quinta-feira (17/01). 

Obs: Levar a Bíblia e não levar celular. Caso queira ou precise falar com seu filho, 
faça contato com o Rev. Élcio e/ou com a esposa do irmão,  Gleici, como também 
com o Seminarista David, que  estarão com seus telefones sempre disponíveis 
para isso (cujos números seguem abaixo), exceto no horário dos cultos.

Responsáveis: Rev. Élcio– (031) 98237-5117 (Claro e WhatsApp); Gleici - (031) 
98105-5658 (Claro e WhatsApp); Sem. Davi (032) 99990-9968 (Vivo e WhatsApp)

Pedido de oração: Orem ao Pai para que proteja nossas crianças e juniores e que 
este seja um tempo oportuno para que eles se aproximem ainda mais do Senhor 
Jesus.

“e reconheceram que haviam eles estado com Jesus”. (Atos 4.13b)



ANIVERSARIANTES 

13/01
Felipe Oliveira Montenegro 

14/01
 Allyne Perillo de Carvalho 
 Fabrícia Fabiana da Silva 

 Jonathan Rocha F. de Faria 
    

15/01
 Mariana Gonçalves de Freitas 

 16/01
 Bernardo Nacif C. Lopes 

 Dalva Augusta de O. Campolina 
Mateus Bessa de O. Terenzi 
 Rúbia Francisca Silva Lenza 

 Zilá de Magalhães Souza

17/01
 Cássio Dutra Tostes

 José Guilhermino B.  Filho 
Mírian Vilela Ribeiro

Walisson Junio de M. Lima

18/01
Maria Virgínia Lima

Ricardo Ferreira de Assis 

19/01
Ana Clara Figueiredo Sadi
Carolina Amorim Campos 
João Pedro Silva Furtado 

Ricardo Medeiros R. Paschoal
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