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MENSAGEM PASTORAL  

A Quaresma é o período de jejum, 
penitência e arrependimento 
tradicionalmente observado pela 
Igreja Católica Apostólica Romana 
(ICAR) em preparação para a 
Páscoa, cuja duração, quarenta 
dias, os estudiosos dizem ter sido 
estabelecida no século IV. Durante 
este período os participantes vivem 
em abstinência, ou simplesmente 
deixam de comer algum tipo de 
comida, como por exemplo carne 
"vermelha", ou deixam de praticar 
alguma ação habitual, incluindo o 
lazer. A observância da quarta-feira 
de cinzas e a Quaresma começou 
como uma forma dos adeptos 
demonstrarem arrependimento de 
seus pecados, semelhante a alguns 
exemplos do Antigo Testamento, 
onde as pessoas se arrependeram 
em panos de saco, cinzas e jejum 
(Ester 4.1-3; Jeremias 6.26; Daniel 
9.3; Mateus 11.21). No que concerne 
à duração desse período, parece ser 
oriundo da cultura hebraica, onde 
alguns números exemplificam 
totalidade ou fechamento de ciclo, 
sendo o número quarenta um deles, 
mas não somente este, como 
também os números 7, 10, 12, etc.

Muitos entendem que deixar de fazer 
algo na Quaresma é uma maneira de 
ganhar a bênção de Deus e a 
salvação pelas obras está implícita 
neste ato, o que é contrário à 
Salvação pela Graça, realizada e 

oferecida por Cristo na Cruz (Ef 2.8-
10), pois, no que diz respeito à 
Salvação, a Bíblia não ensina que 
atos humanos alcancem qualquer 
mérito junto a Deus (Isaías 64.6). De 
fato, o Novo Testamento nos ensina 
que nossos atos de jejum e 
a r repend imen to  devem se r  
praticados de forma que não atraiam 
atenção sobre nós: Disse Jesus no 
sermão da montanha: “E, quando 
jejuardes, não vos mostreis 
contristados como os hipócritas; 
porque desfiguram os seus rostos, 
para que aos homens pareça que 
jejuam. Em verdade vos digo que já 
receberam o seu galardão. Tu, 
porém, quando jejuares, unge a tua 
cabeça, e lava o teu rosto, para não 
pareceres aos homens que jejuas, 
mas a teu Pai, que está em secreto; 
e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará.” (Mateus 6.16-18)

O jejum é algo bom e agradável a 
Deus quando praticado sob a ótica 
bíbl ica com o concomitante 
abandono dos hábitos e práticas 
p e c a m i n o s a s .  N ã o  h á  
absolutamente nada de errado em 
alguém guardar um tempo no qual 
se dedica a concentrar seus 
p e n s a m e n t o s  n a  m o r t e  e  
ressurreição de Jesus Cristo. Oxalá 
fosse esta prática exercida durante 
os 365 dias do ano, afinal, 
deveríamos tomar tal atitude em
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todos os dias do ano e não apenas 
nos quarenta dias entre a chamada 
quarta-feira de cinzas e a Páscoa. 
Logo, se alguém se sente movido 
pelo Senhor para observar um 
período de tempo em consagração a 
Deus, seja livre para fazê-lo, porém, 
tal pessoa deve certificar-se de que 
irá empreender uma busca firme do 
arrependimento de pecados e não 
em tentar ganhar bênçãos numa 
espécie de barganha com Deus. De 
acordo com o ensino da Santa 
P a l a v r a ,  a  a t i t u d e  d e  
arrependimento deve ser uma 
constante em nossas vidas, pois, 
pecadores que somos, pecamos 
sempre e, por isso, cada vez que 
pecamos contra o Senhor, a 
confissão do pecado diretamente a 
Deus e o abandono dele, deve ser 
feita com assiduidade e não apenas 
num período do ano (Tg 4.1-10). O 
que o Senhor exige de nós não é um 
ato simbólico, mas sim, viver em 
novidade de vida, e como diz o 
Apóstolo Paulo: “Quer comais ou 
bebais ou façais outra coisa 
qualquer, fazei tudo para a glória de 
Deus” (1Co 10.31). Na realidade o 
que vemos com tristeza em nosso 
País é um período de carnaval onde 
tudo é permitido, a depravação 
humana é evidenciada com toda a 
sua licenciosidade, para depois, 
como num ato de contrição, remorso 
ou pesar, muitos aderirem a um 
período “quaresmático” como numa 
maneira de aplacar a consciência 
diante de Deus. Aprendemos pela 
Escritura que com relação ao

sacrifício, o que garante o perdão 
divino é o sacrifício definitivo do 
Senhor Jesus por nós pecadores 
(1Jo 1.8-10; 2.1-2). Por tudo isso, 
como Igreja Reformada, não vemos 
razões na Santa Palavra para 
observarmos a Quaresma, não 
sendo esta uma prática evangélica. 
Não obstante, devemos nutrir 
respeito para com aqueles que a 
o b s e r v a m  e  a p r o v e i t a r  a  
oportunidade para anunciar a todos 
que uma vez que Cristo nos chama à 
plenitude de vida cotidianamente, 
não apenas em certo período do 
ano, devemos consagrar nossas 
vidas a Deus como um ato contínuo 
de arrependimento e busca por 
vivermos sempre em novidade de 
vida, afinal, se alguém está em 
Cristo é nova criatura (2Co 5.17, Sl 
1.2).

Busquemos sabedoria em Deus 
para opinarmos sobre o presente 
assunto quando consultados, pois, 
caso contrário, pode transparecer a 
ideia de que somos contra a 
“piedade” de quem assim se 
expressa nestes dias. Devemos 
estar conscientes de que o Senhor 
deseja e espera de nós não apenas 
alguns dias de dedicação, mas sim, 
uma vida aos pés de Cristo, com a 
totalidade de nosso ser. Diz Davi no 
Salmo 51.17 que o sacrifício 
agradável a Deus “É um espírito 
quebrantado; coração compungido 
e contrito”, isso o Senhor não 
despreza.  Amém!

Rev. Edson Costa Silva
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Eu mesmo apascentarei as minhas 
ovelhas e as farei repousar, diz o 
SENHOR Deus.” 

(Livro do Profeta Ezequiel, cap. 34, 
versículo 15)

Reunião Plenária:
Dia 13 de março, próxima quarta-
feira. Quem tiver roupas, principal-
mente infantil, brinquedos, sapatos e 
quiser doar, por favor nos procure, 
pois estamos arrecadando este itens 
para nossos irmãos do Seminário 
Rev. Denoel Nicodemos Eller.

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
Sexta-feira: Jessé Oliveira
Sábado: Marcos Egg e Rubem 
Pacheco

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin
Rua Júlio de Castilho, 
133/804 – Torre 2
Bairro Palmeiras

Equipe 2
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201 - Funcionários
Tel.: 3282-7173

Próximo Domingo:
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282-7049

Equipe 2
Flauzina Jordão
Rua D. Luci, 281 – Palmeiras
Tel.: 3374-3746

PRIMEIRO CULTO PROTESTANTE 
NO BRASIL

O pr imeiro Cul to Protestante 
celebrado no Brasil aconteceu no dia 
10 de março de 1557, na Ilha de 
Villegaignon, numa colônia fundada 
pelos franceses localizada no interior 
da Baía da Guanabara, na cidade do 
Rio de Janeiro. Portanto, neste dia 10 
de março, trazemos à memória aquele 
evento singular que completa 462 
anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil 
celebra esta data em seu Calendário 
Oficial no desejo de que nossa 
memória seja revigorada e tenhamos 
sempre a consciência da importância 
de acontecimentos como esses que 
marcaram a nossa história como Igreja 
Reformada em nosso País. 

SANTA CEIA 

Neste domingo, por ocasião dos 
Cultos Matutino e Vespertino, 
estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor, para participarmos deste 
banquete espiritual.

Preparemo-nos, pois, para este 
singular momento.
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UMP – NOTÍCIAS DO ACAMPAMENTO 

Os jovens da nossa Igreja e visitantes de outras, tiveram um tempo abençoado 
no Acampamento Ebenézer neste início de março. Damos graças a Deus pelo 
tempo de crescimento espiritual e demais graças experimentadas neste período, 
especialmente pela abençoada ministração da Palavra de Deus recebida 
através do Rev. Danillo. Que o Eterno nos abençoe e recompense a todos que 
cooperaram com a realização deste retiro espiritual.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA – ED CLASSE CONJUNTA  

Desde quinta-feira estamos realizando em nossa Igreja a Conferência 
Missionária. Neste domingo teremos Classe Única na Escola Dominical, às 9h e 
a Conferência será tema dos sermões dos Cultos Matutino e Vespertino. Que o 
SENHOR abençoe o seu servo enviado até nós e a nossa Igreja no 
despertamento missionário que precisamos sempre nutrir, afinal, somos 
chamados a proclamar as virtudes daquele que nos retirou das trevas e nos 
transportou para o Reino de Luz. A Ele Honras e Glórias! 

FILHOS DO PACTO 
PREPARE SEU FILHO PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

O Curso Filhos do Pacto, que visa o preparo de nossos filhos para a Pública 
Profissão de Fé, é um passo importantíssimo na vida das famílias da Igreja, 
quando através de uma conversação santa, os pais instruem os filhos na 
caminhada da Fé. Pela graça de Deus, temos presenciado várias Profissões de 
Fé de nossas crianças e juvenis e em nossa Igreja temos procurado 
conscientizar os pais de que eles são os agentes primários na educação de seus 
filhos e também no preparo deles para este momento solene e único.

Pais, fiquem atentos ao desejo de seus filhos, preparando-os para tão 
importante passo da vida cristã. Procurem o Rev. Edson, Pastor da Igreja, que 
lhes entregará o material do Curso e dará as informações a respeito. A 
orientação dos seus filhos para a Pública Profissão de Fé não depende de 
erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência de Deus, 
pois dEle provém a verdadeira capacitação.  Não deixem de aproveitar esta 
oportunidade de bênção para toda a família.

CURSO DE NOIVOS 
1º SEMESTRE - 2019

Data: 22 e 23/03
Local: Primeira Igreja

Sexta-feira, 22/03 – 19h30min às 21h30min
Sábado, 23/03 – 9h às 12h, 13h às 15h
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NASCEU HEITOR 
HERANÇA DO SENHOR 

Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento de Heitor Câmara Las Casas 
ocorrido no último dia 28/02/2019 às 22h38min. Heitor chegou pesando 2.800kg 
e com 47cm de estatura. Filhinho de nossos irmãos Carlos e Thais, sendo avós 
maternos José Câmara e Wildes Lima Câmara e avós paternos Carlos Eduardo 
Las Casas e Geralda Maria Corsino Las Casas. Parabenizamos a querida 
família!  “Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre, seu 
galardão”(Salmo 127, verso 3).

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE

Convidamos os irmãos que mudaram de endereço ou de número telefônico (fixo 
e/ou móvel) a entrar em contato com a Secretaria da Igreja, pelo número (31) 
3273.7044, para nos informar. É importante mantermos nosso Rol de Membros 
atualizado. Agradecemos a colaboração dos irmãos.

BÍBLIA DE ESTUDO HERANÇA REFORMADA

Estamos listando os nomes dos irmãos que desejam adquirir 
esta Bíblia, pois conseguimos um desconto especial para 
aquisição de quantidades maiores da obra. Se você deseja 
adquirir um exemplar, procure a livraria após os Cultos, 
certifique-se do valor e dê o seu nome. 

CLASSE DE CATECÚMENOS PREPARE-SE PARA TORNAR-SE MEMBRO 
DA IGREJA

Temos um convite para você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se 
tornar membro comungante dela. Convidamos você a frequentar a Classe de 
Catecúmenos, onde você será instruído para a Pública Profissão de Fé. Não é 
necessária inscrição prévia. Basta dirigir-se à Classe, no terceiro andar, Sala 
301, e você será matriculado. Caso tenha alguma dúvida a respeito do assunto, 
procure os Presbíteros Rubem ou Valério.
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ANIVERSARIANTES 

    10/03
    Arthur Oliveira Montenegro 
    Fabiana Corrêa Austério 
    Ieda Alvarenga França 

    Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro 

    11/03
    Cynthia Domusci Aliende Santana 

    Edir Vetter 
    Fabiano Caixeta D Alcantara 

    Gabriel Fontenelle Lima da Costa 
    Laura Morais da Costa 

    12/03
    Aracy de Souza 

    Daniele Cássia dos Santos Silva Cavalcante 

    13/03
    Francisca Teixeira Lisboa 
    Josias Rodrigues Soares 

    Lívia Sousa Sant´Ana 

    14/03
    José Carlos Junio Louzada dos Santos

    Maria de Fátima Lacerda Laguárdia

    15/03
    Amanda Louise Rickli Séllos 

    Juliana Melgaço Silveira
    Luísa Vilela Paes Figueiredo

    

    16/03
    Eleazar Moura Carvalho
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VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

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

Congregação Belém – Parceria IP 
Itatiaia
Rua Real Madrid 162 – Bairro São 
Salvador 
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 19h

Congregação Redenção – Parceria 
Nossa Missão e IP Vespasiano
Bairro Providência – Rua Américo 
Martins da Costa, 180 - Providência

Plantação de Igreja – Cidade de Pará 
de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais - JMN

Plantação de Igreja – Cidade de Bom 
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais - 
JMN

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor 
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis - 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio – Missionário
Sem. David Freitas – 2º ano no 
Seminário / 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


