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MENSAGEM PASTORAL  

Fé e obras. Qual a relação entre elas, 
segundo a Palavra de Deus? O que é 
causa e o que é consequência? O que 
esperar de cada cristão a respeito disso? 
Como a graça atua nestas áreas tão 
importantes da vida de todo cristão 
verdadeiro? Primeiramente é preciso 
afirmar que há uma relação entre a 
salvação pela graça somente e a 
necessidade da apresentação de boas 
obras por parte daqueles que aspiram à 
vida eterna. Entretanto, qual é essa 
relação?

A relação entre fé e obras, conforme a 
Bíblia Sagrada, é aquela que afirma que 
estas – todos os atos de consciente 
obediência bíblica visando a glória de 
Deus – devem acompanhar aquela como 
uma das evidências da continuidade da 
operação da graça de Deus na vida dos 
pecadores redimidos. João Batista já 
anunciava a necessidade da demonstra-
ção de frutos na vida do crente para que 
se confirmasse a genuína experiência 
espiritual (Mt 3.7-10), pois desde os seus 
dias até os atuais, existem pessoas 
equivocadas quanto à sua real situação 
espiritual.

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 resultante 
esperada da salvação pela graça, tais 
como a relação entre os frutos bons e as 
árvores boas (Mt 7.19,20). A perspectiva 
bíblica adequada a este respeito, 
portanto, é aquela demonstração de que, 
depois de ter sido regenerado pela graça 
do Espírito Santo atuando interna e 
espiritualmente no coração do pecador 

AS EVIDÊNCIAS DA FÉ VERDADEIRA
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(Jo 3.3-7), este não apenas vem a receber 
a fé salvadora e o perdão purificador de 
pecados, mas também por ter tido o seu 
coração e o rumo da sua vida 
transformados (Ez 36.25-27), devido à 
sua união espiritual com Cristo (2Co 
5.17), este pecador regenerado  tem 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 ele nada teria 
condições de fazer, mas que uma vez 
presente na vida de um pecador, essa 
união mística com o Senhor acabará por 
ser evidenciada através de frutos 
permanentes decorrentes da soberana 
graça divina agindo na vida desse 
pecador (Jo 15.16).

As atitudes bíblicas de obediência e 
prática dos mandamentos e estatutos do 
Senhor são marcas e frutos legítimos e 
necessários da verdadeira fé salvadora, 
ambos concedidos pela graça de Deus. 
Todos os atos de obediência bíblica 
realizados na consciente dependência da 
graça divina e com o propósito de honrar 
ao Senhor é aquilo que as Escrituras 
Sagradas chamam de boas obras, as 
quais devem estar presentes na vida de 
todos os cristãos, pois Deus continua a 
trabalhar na vida daqueles em quem 
começou a sua boa obra da redenção e o 
fará até que ela esteja completa (Fp 1.6). 
Portanto, devemos nos esforçar por 
mostrar crescente evidência da nossa 
vocação (Fp 3.12-14), e ao perseguir este 
projeto devemos manifestar ao mundo 
que fomos  alcançados por Deus e somos 
úteis para um projeto glorioso (Mt 5.16). 
Sendo assim, concluímos do ensino 



Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Em todo o tempo ama o amigo e para 
a hora da angústia nasce o irmão”.  
(Livro dos Provérbios, cap. 17, verso 
17) 

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min
Departamento Responsável: 
Evangelina Deslandes

Às 14h30min
Departamento Responsável:
Noeme

Lembramos a todas que estamos em 
sistema de rodízio, neste mês de julho, 
em razão de viagem de algumas 
Sócias por conta das férias escolares. 

Precisamos buscar em Deus o 
d i s c e r n i m e n t o  p a r a  n o s s o s  
relacionamentos de amizade. Ter
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bíblico que é tão certo o fato de que os 
verdadeiros cristãos haverão de 
manifestar boas obras através das quais 
Deus será glorificado (1Pe 2.12), que os 
atos objetivos da vida de cada pessoa 
serão o critério usado para o grande 
julgamento final (Mt 25.31-46), a ponto de 
ser um requisito para que se reconheça a 
verdadeira fé e religião (1Jo 3.7; Tg 
1.22,26,27), em oposição às distorções 
enganosas.

Enfim, a resposta bíblica para a presença 
das práticas piedosas – pensamentos, 
palavras e ações que seguem a instrução 
bíblica – é que elas são as boas obras que 
evidenciam a presença da verdadeira fé 

salvadora, pois se somos salvos pela fé 
somente, a fé salvadora nunca estará 
sozinha na vida dos cristãos, mas será 
manifestada pela prática piedosa das 
boas obras, como explicou Paulo em 
Efésios 2.8-10: “Porque pela graça sois 
salvos, mediante a fé; e isto não vem de 
vós; é dom de Deus; não de obras, para 
que ninguém se glorie. Pois somos 
feituras dele criados em Cristo Jesus para 
boas obras, as quais Deus de antemão 
preparou para que andássemos nelas”.

amigos   e   poder   compartilhar  com 
eles as lutas, alegrias, vitórias e 
tristezas é um presente do Senhor 
Jesus, que nos ensinou, com sua 
própria vida, que precisamos de 
pessoas por perto para crescermos, 
para nos ajudarmos mutuamente, 
conforme Ele nos demonstra no 
relacionamento com seus discípulos. 
Por isso Ele se alegra quando temos 
relacionamentos saudáveis. 

Na Reunião Departamental em 
conjunto, nesta quarta-feira, às 
14h30min, iremos comemorar o Dia 
da Amizade e o Dia dos Avós. Você é 
nossa convidada. Seja bem-vinda.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, 
Armando Melillo, Alysson Bomfá, 
Hildemar Neto, Paulo Falcão e Saul 
Nogueira
Segunda-feira: Tiago Müzel
Quinta-feira: Aldemir Bissaco
Sábado: Ariel e César



4

RELATÓRIO DO MINISTÉRIO 
PORTAS ABERTAS 

ABRIL A JUNHO DE 2019

Evangelização: 127
Reunião Evangelística: 6
Visitas realizadas: 8
Bíblias distribuídas: 4
Folhetos distribuídos: 121
Disque Paz distribuídos: 138
Total de pessoas atendidas: 155

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 

Nos domingos 21 e 28/07, como em 
todos os anos no período de férias 
escolares, acontece em nossa Igreja 
a Escola Bíblica de Férias para 
adultos. As classes de Escola 
Dominical, a partir da UPA, se 
reúnem no Templo para estudarem 
temas de grande relevância em 
nossa caminhada cristã.

No referido período o Rev. Edson e o 
Rev. Raimundo estarão ministrando 
aulas sobre o Tema “Responsa-
bilidade Pactual”. Dentro desta 
temática conscientizaremos os pais 
quanto a necessidade de prepararem 
seus filhos acima de 10 anos para a 
pública Profissão de Fé, bem como 
conduzirem suas casas no temor do 
SENHOR. Esta é uma responsa-
bilidade pactual.  
Oremos e participemos!

REGENTE DO CORO 
MASCULINO PREMIADO

O VII Concurso de Jovens Solistas da 
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais 
(OSMG), incluiu, pelo segundo ano 
consecutivo, a escolha do melhor 
Jovem Regente, cujos concorrentes, 
de todo o Brasil, deveriam ter idade 
de até trinta anos. 

Dentro da premiação concedida aos 
vencedores das diversas categorias, 
está o direito de participar de uma 
apresentação com a referida 
Orquestra e, no caso do Jovem 
Regente, este regerá a OSMG 
naquela ocasião.

O vencedor desta categoria, 
escolhido pelos próprios músicos da 
Sinfônica, foi nosso irmão, Regente 
do Coro Masculino, Wéberson 
Almeida. O concerto de premiação 
será no Grande Teatro do Palácio das 
Artes, na próxima terça-feira, dia 
23/07, às 12h, como parte da série 
musical "Sinfônica ao meio-dia".

Na ocasião Wéberson irá reger a 
peça "Romeu e Jul ieta",  do 
c o m p o s i t o r  P.  Tc h a i k o v s k y.  
Parabenizamos nosso irmão pela 
vitória e destinamos louvores, honras 
e glórias ao SENHOR que o 
capacitou com esse valioso dom. 

FÉRIAS E ATENDIMENTO PASTORAL  

O Rev. Edson estará gozando oito dias de férias (23 a 30/07) e o Rev. Rogério 
goza, desde a semana passada, quinze dias de férias (16 a 30/07). 
O Rev. Élcio acompanhará os adolescentes no Acampamento da UPA na 
semana de 22 a 27/07 e o Rev. Raimundo Montenegro atenderá pastoralmente à 
Igreja nesse período. Roguemos as bênçãos do Senhor na vida dos Pastores.  



CLASSE DE CATECÚMENOS 
PREPARE-SE PARA SE TORNAR 

MEMBRO DA IGREJA

Para aqueles que têm frequentado a 
nossa Igreja e desejam se tornar 
membros comungantes dela, temos 
a Classe de Catecúmenos, onde 
ministramos aulas com as principais 
doutrinas bíblicas, segundo a visão 
da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(IPB), com vistas à pública Profissão 
de Fé. 

Nesta classe você conhece as 
origens da IPB (desde a Reforma 
Protestante do século XVI), forma de 
governo, forma de culto, convicções 
doutrinárias, enfim, nossa identidade 
como Igreja de Cristo.  A Classe de 
Catecúmenos é o meio pelo qual 
você poderá fazer parte do Rol de 
Membros de nossa Igreja.

Aos interessados em participar da 
Classe neste semestre, informamos 
que a mesma teve início no domingo 
passado e que para frequentá-la não 
é necessária inscrição prévia. Você 
que deseja participar do Curso, dirija-
se à Sala 301 (3º andar), no horário 
d a  E s c o l a  D o m i n i c a l  ( 9 h ) .  
Aguardamos por você com muita 
alegria!

NOVOS MEMBROS 

Louvamos a Deus por mais um grupo 
que será recebido na manhã deste 
domingo em nossa Igreja. Os 
amados irmãos fizeram o Curso de 
Doutrina na Classe de Catecúmenos 
e, após exame, se apresentam para 
serem recebidos e arrolados como 
membros comungantes de nossa 
Igreja. A todos, as nossas boas-
vindas. Nossa oração é para que o 
nosso Bondoso Deus, Pai de infinitas 
misericórdias, revista de amor e fé, a 
cada dia, esses queridos na 
caminhada rumo à Canaã Celestial.

QUADRO PASTORAL DA SEDE

"Dar-vos-ei pastores segundo o meu 
coração, que vos apascentem com 
conhecimento e com inteligência." 
(Livro do Profeta Jeremias, cap. 3, 
verso 15). O Conselho da nossa 
Igreja esteve reunido na última 
segunda-feira e decidiu atender 
solicitação do Rev. Edson, Pastor 
Titular, pela renovação do atual 
Quadro Pastoral da Sede para o 
próximo triênio (2020-2022). Será 
encaminhado ao PBHZ tal pedido. 
Louvamos a Deus pela vida de 
nossos Pastores. Oremos em favor 
deles e de suas famílias.

ACAMPAMENTO DA UCP-UPJ 

As crianças e juvenis estavam em nosso Acampamento na semana passada. 
Retornam com o aprendizado da palavra e a comunhão da convivência fraterna 
que certamente glorificará a Deus. Louvamos ao SENHOR pela vida do Rev. 
Élcio e sua esposa Gleici, pela vida dos orientadores da UCP-UPJ e  dos 
Equipantes, que atuaram com amor e desprendimento ímpar no cuidado para 
com nossos filhos. Que Deus os renove e os abençoe! Hoje à noite, por ocasião 
do Culto Vespertino, teremos um momento de testemunho do que foi esta 
semana em nosso Acampamento. 
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CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UPA - 2019
14 A 18 ANOS - INFORMAÇÕES

Tema: "Conectados à Missão”
Data: 22 a 27 de julho.

Saída: dia 22, segunda-feira, às 9h , da Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), 
esquina com Rua do Amendoim. Chegar com 30min de antecedência pois não 
podemos esperar pelos retardatários.

Retorno: dia 27, sábado. Chegada à Praça Israel Pinheiro prevista para 12h. 

Documentos: Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade.

O que levar:
Bíblia Sagrada; 
Roupas de cama e banho;
Roupas para esporte e piscina;
Produtos de higiene pessoal; 
Uma roupa velha para as brincadeiras.

O que não levar: Celulares e objetos de valor. 

Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas. O Acampante 
deverá levar dinheiro para adquirir estes produtos. 

Responsáveis: Rev. Élcio– (031) 98237-5117 (Claro e WhatsApp); Gleici - (031) 
98105-5658 (Claro e WhatsApp);  

Um pedido a Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, Pai de infinitas 
misericórdias, nos revista de graça e proteção.

SERMÕES EM TIAGO – CRISTIANISMO PRÁTICO  

Estudar a Epístola de Tiago é mergulhar num manual para uma vida pautada pelo 
caráter cristão. Tiago é enfático em nos exortar a sermos praticantes da Palavra e 
não somente ouvintes (1.22). Caso sejamos somente ouvintes estaremos 
enganando a nós mesmos. 

Tendo iniciado a exposição do capítulo 4 no domingo passado, concluiremos 
neste domingo com o sermão de número 10, mercê de Deus, sendo alertados 
para dois perigos que Tiago apresenta nos versos 11-17: maledicência no falar e 
jactância no planejar. Oremos e participemos!
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ANIVERSARIANTES 

21/07
    Célia Maia Silva

    Mauro Rodrigo Schneider
    Zulmira Pereira de Souza 

    

22/07
    Izabela Guimarães Muschioni 

    Noeme Faria de Melo Nogueira 
    

23/07
    Rian Castello Guimarães 

    

24/07
    LuisaTomelin Coelho 

    Mateus Eleutério Lourenço
Vitor Gibram Leite e Silva

       
    

26/07
    Nayara Louise Duncan Cardoso 

27/07
    Laura Nicoli Lopes
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

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

Congregação Redenção 
Parceria Nossa Missão e 
IP Vespasiano
Rua Américo Martins da Costa, 180  
Providência, Belo Horizonte.
Domingo: Culto às 17h

Plantação de Igreja 
Cidade de Pará de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais – JMN
Rua Vereador José Bento Soares, 57 
bairro São Pedro, Pará de Minas.
Domingo: ED às 9h e Culto às 
19h30min. Quarta-feira: Estudo 
Bíblico – 19h30min

Plantação de Igreja 
Cidade de Bom Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais 
– JMN - Rua Palmital, 270 – Centro  
Bom Despacho-MG

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
Sem. W. Judson Fialho
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


