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MENSAGEM PASTORAL 

Antes de ser afligido, andava errado, mas 
agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o 
bem; ensina-me os teus decretos. Foi-me bom 
ter eu passado pela aflição, para que 
aprendesse os teus decretos. Bem sei, ó 
Senhor, que os teus juízos são justos e que com 
fidelidade me afligiste. Baixem sobre mim as 
tuas misericórdias, para que eu viva; pois na 
tua lei está o meu prazer.
(Salmo 119.67,68,71,75,77)

Os sofrimentos podem nublar-nos a percepção 
da vida, amargurar-nos a alma, roubar-nos a 
esperança e abalar-nos a confiança em Deus, 
na sua boa vontade e nas capacidades que ele 
nos deu para enfrentarmos as lutas da vida. 
Não gostamos de sofrer e temos muita 
dificuldade de relacionar a ação divina com o 
sofrimento humano, especialmente com o 
nosso. Então, como relacionar a boa mão de 
Deus com as nossas aflições? O que poderá 
haver realmente de positivo nas lutas da nossa 
vida e como enfrentar as crises de fé que elas 
potencialmente nos trazem?

Pois bem, as provações da fé têm o poder de 
destruir as ilusões idólatras do coração, para 
através de iniciado este profundo processo, a 
graça divina dê continuidade ao glorioso, 
embora muitas vezes doloroso, mas sempre 
gracioso, processo de conformação da imagem 
de Cristo na sua Igreja. Muitas vezes esta 
jornada nos produz uma crise de fé. Se isto 
acontecer, devemos dar graças ao Senhor, pois 
é um sinal de que o Eterno está descortinando 
os nossos olhos para melhor percebermos a 
própria fragilidade e assim aprendermos uma 
maior e real dependência da sua infinita graça, 
poder e misericórdia.

Passar por aflições, embora seja algo doloroso, 
não é um sinal do abandono de Deus, nem 
necessariamente vergonhoso ou pecaminoso. 
Pelo contrário, o tratamento restaurador do 
Senhor é reservado somente aos seus 
amados; e a aflição nos oferece oportunidades 
únicas e eficientes de trabalharmos vários 
aspectos da vida, pois pelas provas podemos 
ganhar simultaneamente uma melhor 
percepção do senhorio divino sobre a nossa 
existência e sobre nós mesmos como seus 
servos; e é do resultado da restauração desta 
visão conjunta que o devido cenário do palco do 

reino divino vai se descortinando diante dos 
nossos olhos espirituais.

Assim, as aflições acabam revelando o que de 
fato são: providenciais instrumentos divinos, 
úteis e poderosos para restaurar, renovar e 
reformar a nossa vida, pois ao despojar a 
orgulhosa confiança na própria fé e 
performance religiosa, uma autoconfiança 
travestida de piedade, as dores do 
esvaziamento das ilusões abrigadas e 
camufladas em discurso religioso começam a 
nos humanizar exatamente a partir de uma 
realidade muito comum na espécie humana: o 
choro resultante do peso da aflição. O vaso de 
barro está sendo desmanchado para ser refeito 
melhor, mais útil e apropriado ao uso do seu 
oleiro.

É precisamente através deste gracioso e 
doloroso quebrantamento que começamos a 
perceber melhor as nossas relatividades, pelo 
que somos lançados – na verdade, 
praticamente empurrados – à nossa única 
esperança real: à satisfação na justiça de 
Cristo, o qual sofreu as nossas dores, as 
conhece por experiência e intercede 
constantemente por nós, a sua Igreja. Aos 
corações relutantes, as lições mais doces, úteis 
e preciosas do Evangelho são aprendidas no 
meio das aflições. O que Deus nos reserva é 
uma mais rica e profunda comunhão consigo, 
fruto da melhor consciência de quem somos, de 
quem ele é, do que o seu Filho fez e faz por nós 
e da nossa satisfação e confiança diária em 
Cristo, o convite essencial e constante do 
Evangelho.

As tristezas e angústias do sofrimento humano 
nas aflições da vida também são gritos da alma 
por companhia e pertencimento, pois a solidão 
nos nossos dias maus funciona como um dreno 
de energia, sugando as reservas da nossa força 
para um buraco negro de percepção cinza da 
realidade. Caso o aflito não mude e busque 
companhia e auxílio, a vida pode perder a cor, o 
brilho e a esperança; e a tristeza trará não 
apenas a lágrima, mas também o abatimento, a 
desesperança, o desespero ou a depressão. 
Nós precisamos de companhia e auxílio ao 
longo de toda a nossa vida; e momentos de 
angústia são reveladores da saúde dos 
relacionamentos que temos construído: se 

O PROPÓSITO DIVINO NA AFLIÇÃO DO CRENTE
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voltados à bajulação à nossa boa reputação, 
mantida sob maqueagem social, ou voltados à 
redenção em verdade e amor, expressão de 
sinceridade e aceitação em Cristo, em quem 
encontramos a nossa beleza, justiça, perdão e 
crescimento espirituais.

Os dias mais difíceis da nossa vida servem-nos 
simultaneamente como prova da nossa fé e 
como revelação das nossas amizades 
consistentes, pois não é difícil encontrarmos 
companhia em dias de bonança e alegria 
superficiais, mas quando as nossas 
d i f i c u l d a d e s  s e  t o r n a m  a g u d a s  e  
especialmente se nos encontrarmos em 
circunstâncias vexatórias, experimentamos o 
abandono até da parte de quem nunca 
imaginávamos que o fariam (a quem chamo de 
amantes da boa reputação), restando-nos 
apenas alguns poucos amigos de Jó, até 
verdadeiros amigos, mas com uma péssima 
compreensão e explicação da nossa situação, 
gente que até apreciamos a companhia em 
dias festivos e vitoriosos, mas que no dia mau, 
não têm nenhuma utilidade, pois por serem 
ignorantes práticos do Evangelho de Cristo, 
não sabem levantar o caído, nem aplicar a 
verdade em amor; apenas têm uma 
religiosidade farisaica sufocante e intolerável, 
uma lógica cármica de causa e efeito, 
travestida de juízo divino; e por tudo isso, 
preferimos tais amigos longe de nós, ou 
quando muito, de boca fechada.

Além da companhia de pessoas dispostas a 
nos auxiliar, paciente e graciosamente, a 

enfrentar e superar as dificuldades da vida de 
forma cristã, necessitamos acima de tudo da 
companhia divina. Embora possivelmente 
s e j a m o s  t o m a d o s  a t é  m e s m o  p o r  
questionamentos sobre o caráter divino, diante 
do sofrimento experimentado, é apenas no 
Senhor que temos a real possibilidade de 
sermos refeitos, pois somente Deus é a fonte 
da nossa vida e renovação; e ele é tanto 
poderoso, quanto paciente para lidar com os 
nossos questionamentos. O nosso Redentor e 
mediador conhece por experiência a dor, o 
abandono, a injustiça e até mesmo o 
sentimento de desamparo; portanto, Cristo 
está plenamente apto para nos consolar, 
refazer e fortalecer, visto ser um sacerdote que 
se compadece das nossas fraquezas.

O Senhor não aflige os seus filhos amados à 
toa, antes usa um poderoso recurso da 
providência para que recebamos em nosso 
coração luz divina que nos capacite dolorosa e 
graciosamente a perceber a profunda e diária 
necessidade que temos da sua suficiente e 
eficiente graça em nossa vida. Então, vagarosa 
e re lutantemente os d iscípulos tão 
autoconfiantes do bom mestre seguem no 
aprendizado de que o sofrimento costuma ser 
um meio eficaz da Providência nos despir da 
justiça própria até que gozemos da plena 
satisfação da justiça de Cristo, aprendendo a 
lidarmos com as nossas dores e a sermos 
consolados pela redenção que vamos 
desfrutando através das chagas do Servo 
Sofredor, o nosso Redentor Jesus Cristo.

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR 
por nós; por isso, estamos alegres."  
Salmo 126.3

Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 09/05 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller.
Relatora: Valéria.

Reunião Executiva:
Quarta-feira, dia 10/05  às 14h30min. 
Esperamos todas as sócias.  
Convide uma amiga, para juntas 
desfrutarmos dessa tarde alegre que 
teremos na presença do Senhor.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, 
José L. Espeschit, José Maria, Natanias e 
Sérgio Maciel.
Segunda-feira: Ariel.
Quinta-feira: Alysson Barbosa.
Sexta-feira: Armando Melillo.
Sábado: Claudio Murilo, Eder Freitas.

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.
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NOTA DE GRATIDÃO – ENCONTRO 1 DE MAIO!
ACAMPAMENTO EBENÉZER! 43 ANOS DE BÊNÇÃOS NA VIDA DE NOSSA IGREJA! 

(1974-2017)

Uma segunda-feira abençoada! Este foi o nosso sentimento como Igreja ao participar de mais um 
encontro da família em nosso acampamento no último dia 1 de maio.

Nossa Igreja tem sido ricamente abençoada por Deus no decorrer dos anos e os encontros que, 
anualmente, temos em nosso Acampamento Ebenézer, são como que marcos para que possamos 
olhar para trás e vermos a bela caminhada que o Senhor Deus tem nos permitido percorrer.

Como é bom perceber que irmãos que participaram do início do acampamento, há 43 anos, ainda 
estão conosco participando ativamente das atividades. 

Agradecemos a toda a Igreja pelo grande comparecimento e envolvimento pleno em nosso 
43º encontro!

Louvamos a Deus por tantas pessoas se mostrarem interessadas em ajudar, em contribuir de 
alguma forma, para que, ao final, tudo desse certo, e graças ao bom Deus nosso encontro foi uma 
bênção!

Agradecemos às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos homens, as mulheres, à junta 
diaconal, às comissões formadas para o encontro, enfim, à todos os membros de nossa igreja que 
evidenciaram mais uma vez, um desejo grandioso em servir!

Os quitutes e a refeição mais uma vez revelaram o carinho daqueles que os prepararam e serviram.

Nossa gratidão a todos os irmãos e irmãs que atuaram para o sucesso daquele encontro, tal como 
foi. 

Saímos do encontro, já desejosos de participarmos do próximo, no ano de 2018, se Deus assim nos 
permitir, quando celebraremos 44 anos de nosso acampamento. 

Nosso sentimento continua sendo o mesmo do profeta Samuel quando afirmou: 
"Ebenézer: Até aqui nos ajudou o SENHOR!", 1 Sm 7.12. 

A Deus toda Honra e Glória!
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PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO

Na sua agenda semanal, 
diária, não pode faltar 
horário para a oração. 
Nossa Igreja oferece a 
você momentos com Deus 
em oração. 

Continuemos nossas intercessões em favor 
dos enfermos de nossa Igreja. Aqueles que 
estão hospitalizados, outros que estão se 
recuperando em casa. Todos devem ser alvos 
de nossas constantes intercessões. 
Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns 
pelos outros, e ainda mais, "sem cessar".  
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de 
oração durante a semana. 

Segunda-feira, às 19h30min – Terça-feira, às 
8h30min e às 14h30min, conduzidas pela SAF. 
Quarta-feira 8h.

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar, orar e me buscar, e se converter 
dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a 
sua terra. 2 Cr 7.14

NOTAS DE FALECIMENTO

Faleceu na última terça-feira em Niterói-RJ 
aos 69 anos, Daniel Silvio Rodrigues, irmão de 
nossa querida irmã Leila Simões. Daniel era 
alvo de nossas constantes orações em nossa 
reunião de oração às segundas-feiras. 

Nossas orações agora são em favor de sua 
querida família, em especial, em favor de 
nossa irmã Leila. Que Deus console esta 
querida família com o consolo eterno. 

Faleceu também na última terça-feira, nosso 
irmão Abelardo de Andrade Barroso Jr, aos 73 
anos. 

Depois de um período internado no CTI do 
hospital Vera Cruz aprouve ao SENHOR 
chamar à sua presença nosso querido irmão. 

Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério 
parque da colina na quarta-feira dia 03, onde 
aconteceu o culto fúnebre conduzido por 
nossos pastores Rev. Edson e Rev. Rogério. 

Oremos em favor de D. Santuza e de sua 
querida família.   

GRATIDÃO

Queridos irmãos!
Agradecemos as orações em favor de meu pai Edmar, e aos pastores que através de suas visitas 
levaram palavras de fé e esperança nestes últimos três meses delicados que atravessamos. À Deus 
toda nossa gratidão e louvor! "Bendizei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará sempre 
nos meus lábios". Sl 34.1.   Mariza Reis e família. 

Gratidão – Aniversário Rev. Edson 

Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. 
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. 
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades; quem sara todas as tuas enfermidades; quem da cova 
redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia; quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a 
tua mocidade se renova como a da águia. Sl 103

Queridos irmãos!
Quero agradecer as inúmeras manifestações de amor e carinho que recebi por ocasião de meu 
aniversário no último dia 03 de maio. Louvo a Deus por todos os telefonemas, e-mails, palavras 
pessoais e mensagens de felicitação. Estas manifestações vêm como um bálsamo suavizador e 
como um incentivo a continuar nossa peregrinação olhando tão somente para o autor e consumador 
da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que o Senhor doador e mantenedor da vida recompense a cada um de vocês com bênçãos 
dadivosas dos altos céus.  Em Cristo, do pastor e conservo, Rev. Edson Costa. 
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PRÓXIMO DOMINGO – 2º DOMINGO 
DO MÊS - 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". 1 Co 11.23

No próximo domingo, segundo domingo do 
mês, estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para este solene sacramento. 

CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA 
19H30MIN

Qual é o lugar da Lei de Deus na vida do 
cristão? Como interpretar e entender 
devidamente a Lei divina para a vida do 
cristão? Como reconhecer o que não tem mais 
validade e aquilo que ainda está em vigor? 
Como utilizar-se da Lei sem se tornar um 
rel ig ioso far iseu? Como interpretar  
devidamente esta e outras partes da Escritura 
Sagrada para o próprio crescimento e proveito 
pessoais?

Questões como estas serão os temas dos 
nossos próximos encontros com Deus no meio 
da semana, os nossos cultos doutrinários, 
sempre das 19h30min às 20h30min em nossa 
Igreja. Venha desfrutar de um tempo de 
comunhão com Deus em oração e com foco no 
estudo da bendita Palavra, todas as quintas-
feiras.

UPA / UMP

Você que é jovem ou adolescente, venha 
desfrutar de um tempo especial com o Senhor 
e com outros jovens e adolescentes todas as 
sextas-feiras, às 20h temos o nosso encontro 
aqui na Igreja e você é bem-vindo à Sexta 
Jovem.

 Esperamos você. 

Participe de um tempo de louvor, adoração, 
instrução e debate bíblicos e uma preciosa 
comunhão espiritual.

SÍMBOLO ARTE & FÉ

A Igreja do Senhor, desde os tempos 
apostólicos, identificou-se por meio de 
símbolos que apontam para um rico conteúdo 
teológico. Era uma poderosa forma que a 
Igreja revelava suas convicções e ao mesmo 
tempo velava-se em tempos de perseguição. 
Alguns destes símbolos fazem parte do 
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. 
Neste espaço, apresentaremos estes 
símbolos e a verdade relacionada para a qual, 
eles apontam.

Cristo Eterno
O poder de Deus revelado 
é o Cristo Eterno. O Alfa e 
o Ômega o Principio e o 
Fim. Nele todas as 
promessas de Deus 
encontram cumprimento, 
nELe todas as bênçãos 
de Deus encontram um 

"Amém"! Ele não é somente o cumprimento do 
que Deus prometeu, como também a garantia 
do que Deus está por fazer.  

MAIO – MÊS DA FAMÍLIA - SEMINÁRIO

"Se o SENHOR não edificar a casa em vão 
trabalham os que a edificam". Sl 127

O Ministério de Casais promoverá nos dias 19 
a 21/05 um seminário voltado para a 
edificação das famílias. Teremos como 

convidado especial o Rev. 
Marco Antônio Baumgratz, 
pastor na IP Nacional em 
Brasília.

Teremos palestra na sexta-
feira dia 19 no Templo às 
19h30min para os casais e 
famí l ias  com foco  na  
juventude.

No sábado, dia 20 a reunião terá um caráter 
mais informal. Acontecerá na casa do Pb. 
Hildemar a partir das 18h. Se você casal, não 
tem com quem deixar seus filhos informamos 
que na sexta e no sábado teremos atividades 
para as crianças. 

No domingo dia 21 o Rev. Marco falará na 
Escola Dominical para a classe conjunta no 
templo e será o pregador nos cultos matutino e 
vespertino.

Oremos e participemos!



Bruno Cabaleiro Cortizo Freire 

Gláucia Nolasco de Almeida Mello

Oder de Paula Lima
 
Tânia Simioni Wagner

  07/05 

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

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!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901)

Louise Stffany Oliveira Barreto  
  08/05 

Darlene Mara de Oliveira Barreto
 
Waslan Judson Rosa do Nascimento

  09/05 

Carlos Gustavo Galvão

Fernando Horácio Alves de Rezende

Mariana Lourenço de Souza Fleming

  10/05 

Abisague Heringer L. Prado de Azambuja 

Otávio Novais Keusen Reher 

  11/05 

Cláudio Murilo Viana Gomes

Giovana de Souza Mendonça

Helen Bernardes Ferreira da Cunha

Júlia dos Santos Pessôa

  12/05 

Eliane Luiza Martins

Hildemar Rodrigues Falcão Neto

Mirian Regina Machado

  13/05 


