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MENSAGEM PASTORAL  

Em seus escritos à Igreja de Éfeso, o 
Apóstolo Paulo apresenta um manual de 
doutrina para a Igreja do SENHOR. Ele 
inicia e conclui o capítulo cinco daquela 
Carta falando do amor, a exemplo do que 
fizera no capítulo treze da sua Primeira 
Carta aos Coríntios, exortando-nos a 
andarmos em amor, afinal, amamos 
porque Deus nos amou primeiro. Assim 
escreveu o Apóstolo: "Sede, pois, 
imitadores de Deus, como filhos amados. 
E andai em amor, como também Cristo 
nos amou, e se entregou a si mesmo por 
nós, como oferta e sacrifício a Deus, em 
aroma suave”. (Ef 5.1-2)

A ordem contida no verso dois, "andai em 
amor, como também Cristo nos amou", 
resume a obrigação moral do cristão pois 
o amor é um princípio elementar que 
define o dever do crente, e este tipo de 
amor é exatamente tudo o que nós 
precisamos. Escrevendo aos Romanos, o 
mesmo Apóstolo chegou a dizer que:  "... 
quem ama o próximo tem cumprido a lei". 
(Rm 13.8b); aos Gálatas Paulo afirmou: 
"Porque toda a lei se cumpre em um só 
preceito a saber:"Amarás ao teu próximo 
como a ti mesmo", (Gl 5.14); e na Carta à 
Igreja em Colossos: “Acima de tudo isto, 
porém, esteja o amor, que é o vínculo da 
perfeição." (Cl 3.14). Considere ainda o 
capítulo da Primeira Carta aos Coríntios 
citado anteriormente (cap. 13), onde o 
Apóstolo faz uma longa e detalhada 
descrição do amor sob a perspectiva 
cristã, para uma Igreja onde a 
manifestação desse dom de Deus não era 
percebida. 

Nosso Senhor Jesus Cristo respondendo 
a uma indagação de um mestre da lei,  

ANDAI EM AMOR
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sobre qual seria o grande mandamento, 
assim respondeu: “... Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, de toda a 
tua alma e de todo o teu entendimento. 
Este é o grande e primeiro mandamento. 
O segundo, semelhante a este, é: Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo. Destes 
dois mandamentos dependem toda a Lei 
e  os  P ro fe tas ” .  (M t  22 .37 -40 )

Portanto, o nosso relacionamento com 
Deus e com o nosso próximo, a vida em 
família e na Igreja do SENHOR, precisa 
ser cheio de amor. Quando o Apóstolo 
Paulo nos diz para andarmos em amor, o 
contexto antecedente revela aspectos 
positivos, pois ele fala em sermos bons 
uns para com os outros, usando de 
misericórdia e perdoando-nos uns aos 
outros (veja Ef. 4.32).

Devemos nos lembrar de que a suprema 
manifestação do amor de Deus é a Cruz, 
por isso Paulo afirmou aos Efésios: “... 
Cristo nos amou, e se entregou a si 
mesmo por nós, como oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave”. (Ef 5.2). Esta é a 
razão pela qual Cristo é o  modelo de tal 
amor, mais centrado nos outros que em si 
próprio (veja 1 Co 13.5: "...não procura os 
seus intresses..."). "Ninguém tem maior 
amor do que este, de dar alguém a sua 
vida pelos seus amigos." (João 15.13). E, 
"amados, se Deus assim nos amou, 
também nós devemos amar uns aos 
outros." (1 João 4.11).

No entanto, é preciso destacar que o 
verdadeiro amor não ignora o princípio da 
b u s c a  d a  s a n t i f i c a ç ã o  e  d o  
aperfeiçoamento cristão, pois muitos 
procuram redefinir o amor como uma 
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atitude de ampla tolerância, que ignora o 
pecado e que abraça o bem e o mal de 
igual forma. Mas isso não é amor, é 
indiferença. Diz John MacArthur: “O amor 
verdadeiro é sempre um sacrifício, uma 
entrega de nós mesmos, ele é 
m i s e r i c o r d i o s o ,  c o m p a s s i v o ,  
compreensivo, amável, generoso e 
paciente. Estas e muitas outras 
qualidades positivas e benignas são as 
que as Sagradas Escrituras associam ao 
amor divino”.

Pelas ci tações já mencionadas, 
percebemos que a Santa Palavra nos 
apresenta o sacrifício de Cristo como a 
plenitude do amor de Deus, propiciando 
reconciliação ao pecador arrependido. 
Afirma o Apóstolo João: “Nisto consiste o 
amor: não em que nós tenhamos amado a 
Deus, mas em que ele nos amou e enviou 
o seu Filho como propiciação pelos 
nossos pecados”, (1Jo 4.10). Longe de 
perdoar os pecadores tão somente 
usando de tolerância, Deus entregou o 
seu Filho como uma oferta sacrificial pelo 
pecado para satisfazer a sua própria ira e
justiça na salvação de todos aqueles que 

 são alvos de sua soberana e maravilhosa 
graça. Foi sim, um “alto preço”. Este é o 
coração do Evangelho, afinal o Evangelho 
é a boa notícia do amor de Deus a nós em 
cumprimento da obra vicária de Cristo. 
“Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna”. 
(Jo 3.16).

Viver em amor é manifestar lampejos e 
reflexos do amor de Deus para conosco.  
Logo, esta é a vida que o SENHOR espera 
que vivamos no lar, na Igreja e na 
sociedade. É um amor de entrega, que é 
puro e harmonioso. Que sejamos assim, 
identificados pelo amor. Disse Jesus: 
“Novo mandamento vos dou: que vos 
ameis uns aos outros; assim como eu vos 
amei, que também vos ameis uns aos 
outros. Nisto conhecerão todos que sois 
meus discípulos: se tiverdes amor uns aos 
outros” (Jo 13.34-35). Que o SENHOR 
aumente a cada dia o amor fraternal entre 
nós. Louvado seja o Seu Santo Nome. 
Amém!

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Envia a tua luz e a tua verdade, para 
que me guiem e me levem ao teu santo 
monte e aos teus tabernáculos.”  
(Salmo 43, verso 3)

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min
Departamento Responsável: 
Henriqueta Bergo

Às 14h30min
Departamento Responsável:
Rute

Lembramos a todas as sócias que no 
dia 24 teremos nossa reunião 
departamental em conjunto, quando 
iremos comemorar  dia da amizade e o 
dia dos avós.
Traga um convidado para estarmos 
juntos em uma tarde alegre e 
abençoada. 

DIA DO DIÁCONO
No calendário eclesiástico da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, 09 de julho é o 
Dia do Diácono. Essa data foi 
escolhida por ser aniversário da 
ordenação dos primeiros diáconos 
presbiterianos no Brasil, 09/07/1866.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, César, Jessé 
Oliveira, Paulo Cassete, Tiago Müzel, 
Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Segunda-feira:Rodrigo Pitta
Quinta-feira: Saul Nogueira
Sábado: Thiago Bryan e Valter Lopes

Em virtude da Assembleia no domingo 
passado, estaremos neste domingo 
celebrando este dia no culto matutino.
Louvamos a Deus pela vida destes 
servos destemidos e rogamos ao Pai 
Celestial bênçãos dadivosas sobre 
suas vidas e famílias. 

MINISTÉRIO CONVIVENDO 
ENCONTRO DIA 19/07

"Convivendo" é um Ministério de 
nossa Igreja que tem como objetivo 
proporcionar um ambiente agradável 
para edificação dos irmãos e o 
fortalecimento de vínculos de 
am izade  e  re lac ionamen tos  
saudáveis pautados na Santa 
Palavra. É destinado aos que não 
vivem em relacionamento conjugal 
(viúvos, separados), e adultos 
solteiros que têm idade acima dos 35 
anos.
Nosso primeiro encontro será na 
próxima sexta-feira, dia 19 de julho, 
às 20h.
Tema: O Cristão e os Relacio-
namentos Interpessoais
Palestrante: Rev. Eduardo Santos 
(Pastor da Igreja Presbiteriana de 
Itaguara-MG, e nosso colaborador no 
Ministério Disque Paz)
Se você se enquadra nesse grupo, 
ligue para a Missionária Suely, nos 
números telefônicos 3213 9232 / 
99241 5236 e inscreva-se, ore e 
participe.

TEMPORADA DE 
ACAMPAMENTO DE INVERNO

2019

Continuam as inscrições para a 
Temporada de Acampamento da 
UPA

UPA – Faixa etária 14 a 18 anos
Data: 22 a 27/07
Tema: "Conectados à Missão"
Preletor: Rev. Charley Fernandes de 
Souza

CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR 

MEMBRO DA IGREJA

Para você que tem frequentado a 
nossa Igreja e deseja se tornar 
membro comungante dela, temos a 
Classe de Catecúmenos, onde você 
será instruído nas principais doutrinas 
bíblicas, segundo a visão da Igreja 
Presbiter iana do Brasi l  ( IPB), 
preparando-o para a pública Profissão 
de Fé. Nesta classe você conhece as 
origens da IPB (desde a Reforma 
Protestante do século XVI), forma de 
governo, 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 do segundo semestre, 
informamos que a mesma terá início 
neste domingo, 14/07. Não é 
necessária inscrição prévia. Você que 
deseja participar do curso, dirija-se à 
Sala 301 (3º andar), no horário da 
Escola Dominical (9h). Aguardamos 
por você com muita alegria! 
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ESCOLA DOMINICAL

O Conselho de nossa Igreja patrocinou curso de capacitação para nove 
professores do Departamento Infantil de nossa Escola Dominical, ministrado pela 
Aliança Pró Evangelização das Crianças (APEC). Segue o depoimento de uma 
das Professoras participantes:

“Queridos irmãos, 
Com alegria, agradecemos a oportunidade a nós concedida de participar do 
Curso de Evangelização de Crianças, ministrado pela APEC, no último sábado, 
dia 06 de julho. Fomos treinados por uma equipe competente de pastores e 
professores compromissados com a causa da evangelização de crianças. 
O Senhor Jesus nos orientou a ser como as crianças, demostrando assim que são 
parte importante para a expansão do reino de Deus neste mundo carente.
Por certo, os professores beneficiados com o curso se tornam mais capacitados a 
conduzirem os nossos pequeninos à uma vida alicerçada na palavra de Deus. 
Obrigada pelo investimento em nossas vidas e tenham a certeza de que o retorno 
será abençoador. Deus lhes retribua!”  (Miriam Cristina Lourenço - professora da 
Escola Dominical - classe 4 e 5 anos) 

CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na 
noite em que foi traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois de haver 
ceado, tomou também o cálice”. (Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, 
cap. 11, versos 23 e 25)

Neste domingo estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para participarmos 
deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular momento!

5

NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

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

No último domingo, 07/07, por meio da Assembleia Geral Extraordinária, aprouve 
ao SENHOR que a nossa Igreja elegesse o Rev. Edson Costa Silva como Pastor 
Efetivo para o triênio 2020-2022.  Louvamos a Deus pela forma ordeira e pacífica 
em que transcorreu a Assembleia. Pela graça de Deus nossa Igreja demonstrou 
maturidade espiritual para viver aquele momento e o nome de Cristo, Senhor da 
Igreja e nosso Redentor, certamente foi louvado.  Como Igreja de Cristo, 
procuremos sempre viver dentro da vontade do SENHOR, afinal, somente ela é 
boa, agradável e perfeita (Rm 12.2). Sigamos o princípio da Santa Palavra: “Em 
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco”. (1Ts 5.18). Soli Deo Gloria.
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CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UCP/UPJ - JULHO 2019 
6 A 13 ANOS. TEMA: “SANTIFICADOS E ENVIADOS”

Data: 15 a 20 de Julho
Saída: dia 15,segunda-feira, às 14h (chegar com 30min de antecedência), 
Local: Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim, 
em frente ao antigo templo da Igreja Metropolitana. Não podemos esperar 
pelos retardatários.
Retorno: dia 20, sábado. Chegada na Praça Israel Pinheiro (Praça do 
Papa) às 12h. Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas crianças. 
NÃO FAZEMOS PARADAS EM OUTROS PONTOS.
Documentos: Certidão de Nascimento (CÓPIA) ou Carteira de Identidade.
O que levar:
Roupas de cama e banho;
Roupas para esporte e piscina;
Protetor solar;
Produtos de higiene pessoal;
Roupas "velhas" para brincadeiras; e
Medicamentos do qual a criança faça uso constante (o medicamento deverá 
ser entregue aos Equipantes). 

ATENÇÃO: Identifique todos os pertences de seus filhos: malas, roupas 
(use a etiqueta da vestimenta), material de higiene, etc.
Cantina: Haverá uma Cantina com refrigerantes e guloseimas para serem 
vendidos. Os Acampantes devem levar dinheiro para adquirir estes produtos e 
esses valores deverão ser entregues aos responsáveis pela Cantina no ato do 
embarque para evitar perdas.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor.
Noite Temática: “Country” – Auxilie seu filho com os preparativos para a 
caracterização.
Dia de visita dos pais: Os pais que desejarem visitar seus filhos,poderão 
fazê-lo na quinta-feira (18/07). Favor avisar com antecedência.
Obs: Levar a Bíblia e não levar celular. Caso queira ou precise falar com seu 
filho, entre em contato com Rev. Élcio e/ou com nossa irmã Gleici, pelos 
telefones a seguir (exceto em horário de Culto):
Rev. Élcio– (031) 98237-5117 (Claro e Whatsapp); Gleici - (031) 98105-5658 
(Claro e Whatsapp); 
Pedido de oração: Orem a Deus para que proteja nossas crianças e juvenis e 
que este seja um tempo oportuno para que se aproximem ainda mais do 
Senhor Jesus.

“e reconheceram que haviam eles estado com Jesus”.  (Atos  4.13b)
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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, reúnem-se 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 “Responsabilidade 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 responsabilidade pactual.  
Oremos e participemos!
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ANIVERSARIANTES 

14/07
    Elani Ferreira de Assis Figueiredo 

15/07
    Isabella Teixeira Gerlach 
    Mara Vanessa de Souza 
    Moema Coelho Lopes 

    Simone Vilela Paes 
    Sirlene Ides Soares de Resende

  16/07
    Emerson Rodrigues de Ávila

    Maria Antonia C. Carvalho de Oliveira 

    17/07
    Juliana Alves dos Santos Oliveira 

    Lucas Mol Holmquist
    Raul Castello Perillo de Carvalho

    Rev. Rogério W. Bussinger 
    Yeda Ribeiro 

    18/07
    Jacimar Cruz de Souza 

    Jenifer Rocha Ferreira de Faria 
    Larissa Alves de Oliveira Terenzi 

    Maria Guilhermina Coimbra Bueno 
 Marina Stauffer Andrade Vieira Silva 

    19/07
    Alair do Carmo Alves 

    Marilene Ferreira Silva 

    20/07
    Cláudia Magalhães Souza 


