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MENSAGEM PASTORAL

E O VERBO SE FEZ CARNE

"E o Verbo se fez carne e habitou entre
nós, cheio de graça e de verdade, e
vimos a sua glória, glória como do
unigênito do Pai." Jo 1.14
O propósito principal da encarnação do
Messias é a salvação de pecadores que
vivem sob a escravidão do pecado,
afastados dos propósitos para os quais
DEUS os criou.
A redenção glorifica a Deus, afinal,
nascemos para a Sua glória e se não
fosse o milagre da encarnação, jamais
teríamos o NATAL. Permaneceríamos
nos nossos pecados, que nos
sentenciariam a morte eterna, visto que
"o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de DEUS é a vida eterna,
em Cristo Jesus, nosso Senhor" (Rm
6.23).
Mas o Natal não pode ser entendido até
que Jesus tenha um lugar prioritário
em nossas vidas, pois quando o
mistério da vinda do Senhor Jesus se
torna claro no coração do homem, ele
compreende que o Natal não é apenas
um feriado, ou um momento de
congraçamento, mas sim, um dia muito
importante, para celebrarmos a
revelação do amor maior de Deus.
E a encarnação do Verbo não foi um
evento trivial; foi a entrada triunfal de
Deus na História, com objetivos
salvíficos, conforme predisse o Profeta
Isaías, no capítulo 53 de seu Livro
extraordinário. Que milagre este da
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encarnação, não é mesmo? Foi por
causa da encarnação do Verbo de Deus,
por causa de sua vinda ao mundo, que o
relacionamento do homem com Deus
foi restaurado. É necessário que nossos
olhos espirituais sejam iluminados pela
luz que emana do Calvário e da
ressurreição daquele que foi pregado
no madeiro maldito, para enxergarmos
o verdadeiro sentido do Natal (Jo 3.1416). Assim iluminados, o Natal nos traz
vida e esperança.
Entretanto, não sejamos ingênuos.
Existe um Natal que não é o nosso
NATAL, pois os que secularizaram este
evento extraordinário instituíram um
“segundo Natal”, completamente
dissociado do Natal verdadeiro. Mas
nós, os cristãos, celebramos o “Primeiro
Natal”, aquele que o anjo proclamou
aos pastores ao redor de Belém, assim
registrado no Hino 231: “Eis que um
anjo proclamou o primeiro Natal. A uns
pobres pastores ao pé de Belém. Que,
nos campos, a guardar seu rebanho,
afinal. Suportavam, da noite, o frio
também. Natal! Natal! Natal! Natal! É
vindo ao mundo o Rei divinal”.
Que grande oportunidade nós temos de
testemunhar de Cristo! Devemos
aproveitar esta época e falar do Natal
verdadeiro, do plano de salvação que o
Natal traz ao homem, demonstrando o
grande amor de Deus.
No Natal celebramos a oferta da Graça

de Deus aos homens e a boa vontade da
parte do Pai para com aqueles a quem
Ele quer bem. A Bíblia nos mostra que o
verdadeiro Natal é a comemoração da
dádiva da encarnação do Verbo de
Deus, o melhor presente que alguém
pode receber, um presente eterno e não
um presente comum, de duração
limitada. Deus enviou seu Filho ao
mundo para nos resgatar, nos salvar,
nos redimir, pois Jesus é a Salvação de
Deus, a Luz do mundo, O Caminho, a
Verdade e a Vida.
Neste Natal, não deixe de compartilhar
a verdadeira razão da nossa celebração,

lembrando que a encarnação do Verbo
de Deus e os passos subsequentes da
sua obra vicária constituem o firme
fundamento e padrão para a
evangelização dos povos.
Que neste Natal todos nós possamos
evidenciar este entendimento e
glorificarmos a Deus por tão dadivoso
presente. Boas festas e um Feliz Natal
em Cristo Jesus!

Rev. Edson Costa Silva

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO, terça-feira às 8h30, pelo whatsapp.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021
Após a Reunião Departamental do dia 15 de dezembro encerramos nossas atividades neste ano, visto
ser dezembro um mês festivo, quando várias Sócias viajam. Retornaremos nossas atividades em
janeiro com a Semana Universal de Oração. Posteriormente traremos mais informações sobre o
evento. Agradecemos a Deus por mais um ano em que estivemos em sua presença, juntas.
Mensagem Natalina
O JESUS DO NATAL
Não quero ouvir sinos barulhentos
Nem ver fogos riscando o céu...
Esqueceram de Jesus o nascimento
Trocaram a manjedoura pelo gorro do Noel
A essência do Natal foi embasada
perdeu espaço para o materialismo devorador
A escala de valores está equivocada,
E agora, o que menos conta é o amor
Árvores, duendes, presentes brilhantes...
Mas onde se escondeu a estrela guia?
O barulho, a comida, o clima excitante.
Transformaram o Natal em mera alegria
A festa não pode esconder o aniversariante!!!
Que comemoração estranha é essa afinal?
Uns preferem o Natal sem JESUS, festa inebriante
Mas eu prefiro o JESUS do Natal!!!!
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 19/12: Paulo Cassete, César, Jessé Oliveira, Rubem Pacheco, Tiago
Muzel, Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira, 20/12: Luiz Neto
Estudo Bíblico, quinta-feira, 23/12: Marco Vince
Sábado – 25/12: Paulo Falcão, Cláudio Murilo, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul Nogueira
SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja.
Veja a seguir os horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30min, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.

QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no horário
das 19h30min às 20h30min. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão acompanhar os
Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

ESCALA DOS CORAIS PARA O MÊS DE DEZEMBRO
Celebrações especiais alusivas ao Natal com os Corais e a Congregação, cantando canções
natalinas, conforme a programação a seguir:
Hoje
Manhã: 8h e 11h, Sinos – Didison
Noite: 19h, Coro da Igreja
Culto de Natal, 25/12, Sábado, 20h
Coristas da Igreja
Conjunto Instrumental
Culto de Vigília, 31/12, Sexta-feira, 22h30
Coristas da Igreja
Cantemos e celebremos o Natal! Permita que o espírito natalino invada a sua mente e o seu
coração. Participemos dos Cultos, convidando amigos e familiares para desfrutar da alegria do
Natal conosco. Anunciemos que somente Cristo pode restabelecer a Paz, a verdadeira
reconciliação do pecador com Deus. Vinde e cantai, Jesus nasceu!
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TEMA ANUAL 2022
O contexto pandêmico da COVID-19 tem mexido com os nossos relacionamentos
porque, em um mundo caído, relacionamentos sofrem os efeitos da Queda. A
pandemia é um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais resultando em
desajustes em nosso convívio e falta de satisfação nos relacionamentos. Em momentos
de restrições para a frequência aos Cultos ainda há o risco de esfriamento espiritual,
afetando a comunhão dos crentes e, assim, podendo trazer consequências danosas ao
Corpo de Cristo.
Pensando na importância da Comunhão dos Santos, o Conselho decidiu trabalhar com
a Igreja no próximo ano o tema “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE
CRISTO”.
Cremos que este será um tempo oportuno para fortalecermos as nossas convicções
bíblicas sobre a importância da Comunhão no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
É nosso objetivo com esse tema unificar os trabalhos dos Ministérios, Sociedades
Internas e demais Forças de Integração da Igreja em prol de uma vida de comunhão.
Supliquemos ao Pai Eterno que nos abençoe neste solene objetivo.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA ADULTOS EM JANEIRO 2022
No período de férias, como de costume, teremos a Escola Bíblica de Férias para adultos.
Estudaremos importantes assuntos com vistas a estimular a Igreja a um compromisso
maior com a santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR (Hb 12.14).
As aulas acontecerão no mês de janeiro, no horário das 9h30min, no Templo. O
assunto escolhido para os estudos é o Tema Anual para 2022: AS BÊNÇÃOS DA
COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”. Que Deus nos abençoe neste propósito.

DISTRIBUIÇÃO DOS “NOVOS TESTAMENTOS, SALMOS E
PROVÉRBIOS”
“Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para os meus caminhos” (Sl 119.105)
Damos graças a Deus pela distribuição da Santa Palavra no Dia da Bíblia. Este ano o
Conselho da Igreja aderiu à campanha da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e adquiriu
dois mil exemplares do “Novo Testamento, Salmos e Provérbios” para distribuição.
Estamos felizes por colaborar na divulgação do Evangelho da Salvação em Cristo e se
você ainda não pegou exemplares do “Novo Testamento, Salmos e Provérbios”, não
perca esta oportunidade de abençoar vidas, pois restam poucos.
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR
“Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro” (Fp 1.21).
O Apóstolo Paulo afirmou que a razão de sua existência era Cristo, quer na vida, quer na
morte, sendo que esta não desfaz nossa união com Cristo, pelo contrário, para o crente
a morte é a porta de entrada no céu. Morrer fisicamente implica estar com Cristo, o que
é incomparavelmente melhor (Fp 1.23), por isso há consolo para os que choram pela
separação de seus queridos.
Com fundamento bíblico tão consolador, registramos o passamento de nosso irmão em
Cristo Fernando Guilherme Bussinguer, aos 81 anos. Fernando lutava contra um
Mieloma e foi alvo de nossas constantes orações. Entristecidos pelo luto, porém,
avivados pela esperança da vida eterna e certeza da Ressurreição, pedimos orações em
favor de sua querida esposa Isabel (irmã do Pb. Tito), dos irmãos Pedro, Marlene,
nosso querido Rev. Rogério e demais familiares.
O velório aconteceu no sábado, 11/12, com a presença de vários irmãos de nossa Igreja
levando os nossos sentimentos à querida família enlutada. O sepultamento de seu
corpo foi no Cemitério Parque da Colina.
Também faleceu no final de semana passado, em Brasília (DF), o tio de nossa querida
irmã Fátima, Sr. Romeu Ferreira Albernaz, aos 80 anos, cujo sepultamento ocorreu na
cidade de Paracatu (MG). Expressamos à nossa querida irmã Fátima, sua mãe D. Ana, e
demais familiares nossos sinceros sentimentos.
Que o Espírito Santo, o bendito Consolador, amenize a dor das queridas famílias com o
bálsamo suavizador do consolo.
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações" (Sl 46.1).

NOTA DE GRATIDÃO
Queridos irmãos da querida Primeira Igreja!
A família Bussinger agradece de coração as orações feitas por Fernando Bussinguer.
Após um período de sofrimento, o Bondoso Senhor achou por bem levá-lo para si
transformando as dores em plenitude de alegria. Reiteramos nossa gratidão. Em nome
da família, Rev. Rogério.
Queridos irmãos!
Agradeço as orações e as palavras de conforto a minha família, em especial minha mãe,
Ana, por ocasião do falecimento do meu tio Romeu. Que Deus abençoe a todos! Em
Cristo, Fátima.
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CULTO DE NATAL, 25/12
“Vinde cantai, Jesus nasceu...”.
Neste mês estamos sendo privilegiados por Deus por nos conceder momentos de grande enlevo
espiritual com as mensagens bíblicas, apresentações de nossos Corais e atividades especiais
natalinas. Reiteramos nosso convite a todos para o Culto de Natal, no sábado 25/12, às 20h, para o
louvor ao nosso Deus pela dádiva do milagre da encarnação do Verbo Eterno, o Senhor Jesus, o
verdadeiro Natal.
CORO DE NATAL
Permitindo Deus, no Culto do dia 25 teremos a participação do Coro de Natal e Orquestra.
Convidamos os irmãos que puderem para ingressar no Coro de Natal, juntando sua voz aos Coristas e
à Igreja nos louvores ao Senhor. Os ensaios se darão nos seguintes dias e horários:
Terça-feira, 21/12: 19h
Quarta-feira, 22/12: 19h
Quinta-feira, 23/12: 20h30
Pedimos aos irmãos interessados a gentiliza de entrar em contato com o Maestro Weberson Almeida,
pelo telefone (31) 99899-9706. Vinde e Cantai, Jesus nasceu!

ANUNCIANDO A LUZ DE CRISTO
De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do
mundo;quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário,
terá a luz da vida. (Jo 8.12)
Amados irmãos, na quinta-feira 16/12, nossas irmãs Melise,
Fátima e Marise e o nosso irmão Didison, realizaram um
precioso trabalho com as mulheres assistidas pela Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), no bairro
Gameleira.
Melise trabalha ali como Professora e o SENHOR tem aberto
portas ao Evangelho naquela Instituição. Parabenizamos os
irmãos por tão bela iniciativa e agradecemos a Deus pela
oportunidade que Ele concedeu ao nosso querido irmão
Didison, com os seus Sinos, e às irmãs, de manifestar amor ao
próximo e proclamar a Palavra, cumprindo assim o "ide e fazei
discípulos".
Certamente a Bendita e toda suficiente Palavra de Deus, que
não volta vazia sem antes fazer aquilo que apraz ao SENHOR,
haverá de produzir seus frutos no tempo oportuno. Que Deus
abençoe e recompense os queridos irmãos pela maravilhosa
ação evangelística. Amém!
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RELATÓRIO DO “DISQUE PAZ”

São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus
desígnios para conosco; ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciálos e deles falar, mas são mais do que se pode contar (Sl. 40.5).
Somos imensamente gratos a Deus pelos frutos de sua maravilhosa Graça na vida
daqueles que receberam orientações para a vida no ano de 2021. Embora ainda com
restrições, estamos atendendo presencialmente, com intervalo de trinta minutos entre
os aconselhamentos.
Relatório das Atividades:
1. Rev. Eduardo Santos, Pastor e Conselheiro: 135 (cento e trinta e cinco) atendimentos
presenciais e on-line;
2. Conselheira e Missionária Suely: 121(cento e vinte um) atendimentos por telefone e
presenciais;
3. Distribuição de material:
“Cada Dia Natal” – 220(duzentos e vinte) exemplares*;
Evangelho de João – 30 (trinta) exemplares;
Revistas de Estudos Bíblicos – 20 (vinte) exemplares
Cartazes do “Disque Paz” – 20 (vinte) exemplares
Livro “Da Letra à Palavra” (de autoria do Rev. Abelardo Nogueira) – 20 (vinte)
exemplares;
*Parte deste material foi distribuído pelo Pastor Esdras Eller no Presídio de Peçanha
(MG) e nas unidades da Polícia Militar e Polícia Civil daquela cidade.
Grandes coisas o Senhor realizou em nós e através de nós e nessa certeza afirmamos o
que Jesus diz em João 5.17: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”.
Agradeço as orações por minha vida e por este Ministério tão precioso de nossa Igreja.
No amor de Jesus que nos sustenta e nos faz mais que vencedores,
Miss. Suely
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MISSÕES:
“IDE E PREGAI O EVANGELHO” (Mc 16.15)
“Cantai louvores ao SENHOR, porque fez coisas grandiosas; saiba-se isto em toda
terra”. Is 12.5
Em seu comentário sobre o verso acima da profecia de Isaías, o reformador João
Calvino escreve: “porque é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as
nações… a obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os
lugares”.
Fazemos coro com o grande Reformador genebrino e entendemos que o engajamento
missionário não é apenas uma responsabilidade, mas um dos maiores privilégios que
os cristãos têm de se tornarem participantes da obra redentora que o Senhor está
realizando na História, a única que tem resultados eternos, que é a SALVAÇÃO de
vidas.
Com a consciência da responsabilidade e do privilégio de sermos cooperadores de Deus
na expansão do Reino, o Conselho da Igreja decidiu investir R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) em Missões no ano de 2022, mercê de Deus e para sua glória.
Considere o privilégio de continuar ou passar a contribuir mais e melhor com a
realização desta gloriosa tarefa, tanto com as suas orações, quanto com dízimos e
ofertas específicas para este fim, para que o Evangelho se espalhe pelo mundo através
das parcerias missionárias da nossa Igreja. O SENHOR nos deu a graça de não somente
renovar as parceiras para 2022 como também ampliá-las, para que o conhecimento de
Deus encha a terra como as águas cobrem o mar (Hc 2.14).
O Salmo 67 retrata de forma maravilhosa nossa alegria em sermos agentes da
proclamação do Evangelho de Cristo no mundo quando diz: “Seja Deus gracioso para
conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto; para que se conheça na
terra o teu caminho e, em todas as nações, a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus;
louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com
eqüidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos
todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e
todos os confins da terra o temerão”.
Deus tem feito maravilhas através de nossas parcerias para o avanço do Reino que é
Dele, a quem destinamos toda honra, glória e louvor.
Amém!
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ANIVERSARIANTES

19/12
Adenir Rodrigues de Oliveira
20/12
Kevia Cristina Bastos Jorge
21/12
Eunice da Silveira Andrade Nogueira
Frederico Porto Caldeira
Pedro Martins Von Rondom
22/12
Days Letícia Hermsdorf Horst
23/12
Vilma Maria Diniz Gonçalves
24/12
Marlon Fialho de Souza
25/12
José Luiz Espeschit de Castro Leite

12

