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MENSAGEM PASTORAL  

Quando lemos o relato bíblico sobre a 
dramática libertação do endemo-
ninhado gadareno descrito em Lucas 
8.26-39, salta aos olhos o poder eficaz 
do encontro com Cristo para 
transformar a vida das pessoas. Os 
efeitos da ação salvadora que o 
Senhor Jesus produz, podem ser mais 
claramente percebidos no grande 
contraste experimentado por aqueles 
que foram libertados da escravidão do 
pecado através do encontro com o 
Filho de Deus.

O anúncio do Evangelho e sua 
recepção com fé são os meios através 
dos quais o próprio Senhor Jesus se 
revela aos homens (Jo 5.39), atraindo-
os para uma relação com Deus (Jo 
1.12; Gl 3.26), com todas as graças daí 
decorrentes, desde a salvação  da 
condenação dos pecados (Rm 1.16) 
até a nossa glorificação (1Pe 1.5), 
passando pela salvação do poder 
escravizador dos pecados (1Pe 1.23). 

N ã o  p o d e m o s  e s q u e c e r  d a  
maravilhosa graça redentora, pois o 
mesmo Cristo que salva o pecador, 
resgata ,  res taura,  reconc i l ia ,  
acompanha e continua a operar 
diariamente a redenção desse 
pecador, transformando-lhe a vida 
pelo convívio consigo, com sua 
verdade e com seu Espírito.

A ação do Estado e dos cidadãos pode 
trazer alguma medida relativa de 
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benefícios às pessoas, mas o farão 
apenas na esfera natural, favorecendo 
a dignidade das relações sociais (Rm 
12.18; 13.4). 

Mas essas ações não têm poder para 
mudar o coração das pessoas, os seus 
desejos malignos e as suas práticas 
pecaminosas, pois a ação natural 
humana, inclusive a religiosidade, 
consegue coibir apenas parcialmente 
a manifestação das malignidades que 
estão nos corações humanos (Mt 
23.27,28), visto que a vontade humana 
não consegue efetivar a mudança 
interna e sobrenatural que só Cristo 
pode realizar por seu poder, pessoa e 
presença (Ef 1.13).

Portanto, diante de tal convicção no 
poder salvador e libertador do santo 
Evangelho, motivemo-nos à tarefa de 
evangelizar uma sociedade que está 
sob trevas e perdida espiritualmente, o 
que libertará muitas pessoas do poder 
escravizador do pecado (Cl 1.13), 
devido à boa nova cristã, que 
transforma vidas (1Jo 3.8,9), unindo-
as a Cristo Jesus (2Co 5.17), 
salvando-as da condenação eterna 
exclusivamente pela soberana graça 
divina (Ef 2.8,9) e reconciliando-as 
com Deus (Rm 5.1) mediante a fé por 
ele mesmo concedida. 

Por meio da operação graciosa do 
Espírito Santo no anúncio do 
Evangelho (Jo 3.3; Gl 3-5), a boa nova 
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produz verdadei ros mi lagres,  
transformando as pessoas para a 
glória de Deus (Ez 36.25-27), numa 
jornada contínua de redenção e 
restauração, que será consumada na 
nossa glorificação, na eterna e santa 
presença de Deus. Até lá, Cristo está 
trabalhando conosco nesta missão, 
num processo árduo e muitas vezes 
doloroso para aqueles que pregam o 
Evangelho (Gl 4.12-20).

A convicção no poder eficaz do 
Evangelho deve nos levar não 
somente em direção às milhares de 
pessoas que estão vivendo sem Deus 
neste mundo, escravizadas por toda 
sorte de práticas pecaminosas, sob o 
poder maligno das trevas, ainda que 
estejam sem consciência do terrível 
estado da sua alma imortal (Ef 2.1-3), 
mas ao encontro de cada pecador, 
i nc l u i ndo  os  sa l vos ,  po i s  a  
dependência de Cristo e de sua graça 
operante continua, até que sejamos 
libertos completamente do mal que 
ainda habita em nós.

Por tan to ,  devemos p regar  o  
evangelho às pessoas na plena 
convicção de que a misericórdia e o 
poder de Deus são capazes de 
transformar pecadores (Ef 2.4-7), 
chamando-os e dirigindo-os para a 
manifestação do louvor da glória da 
sua graça (2Ts 2.13,14), a qual, 
recebida com fé, sempre produz 
gloriosas mudanças na vida dos 
crentes (1Ts 1.5,9; 2.13).

Assim, baseados nestas convicções, 
não devemos nos acovardar diante do 
desafio de resgatarmos para Deus 

aquele que ele já preparou, ainda que 
alguns destes estejam nos mais 
baixos níveis da escravidão maligna, 
pois a Palavra de Deus nos anima a 
afirmar que "onde abundou o pecado, 
superabundou a graça" (Rm 5.20) e 
nos recorda que fomos libertos das 
trevas para nos tornarmos libertadores 
d e  o u t r o s  q u e  a i n d a  e s t ã o  
escravizados (1Pe 2.9,10).

A libertação do gadareno ilustra a 
supremacia da graça sobre o pecado e 
a eficácia do amor de Deus, pois tendo 
Cristo se dirigido àquela localidade 
para salvar  tão somente um 
improvável candidato ao cristianismo, 
fica claramente demonstrado que a 
d ign idade humana or ig ina l  é  
recomposta pelo Filho de Deus e aos 
olhos do Senhor, isto basta.

Em nossas hierarquias socio-
espirituais, elencamos a humanidade 
em castas de dignidade, esquecendo-
nos que, efetivamente, é em Cristo que 
a realidade última é definida. Ser 
achado nele é o que faz a diferença no 
presente, é o que resolve os 
problemas do passado e é o que define 
o futuro eterno. 

Que seja "Cristo em nós, a esperança 
da glória" a nossa força para viver, pois 
sem ele, nada podemos fazer; e com 
ele, temos tudo o que necessitamos 
para uma nova vida e para além dela.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
  

Reunião de Oração Virtual, terça-feira, 20/10 

Outubro, mês da Reforma Protestante
Motivos de oração

✔Em gratidão pelas bênçãos recebidas por nós, nossas famílias e nossa 
Igreja;
✔Para que Deus nos conceda avivamento e vigor, para que a "Igreja uma vez 
reformada, sempre se reformando" seja nosso lema;
✔Suplicando as misericórdias de Deus pelos irmãos e suas famílias que 
passam por enfermidades;
✔Pelo consolo e conforto às famílias enlutadas de nossa Igreja;
✔Pelos nossos irmãos que estão desempregados ou atravessando crises na 
vida empresarial; 
✔Pelos relacionamentos e pelas famílias de nossa Igreja;
✔Pelos nossos Pastores, Missionários e suas famílias, pelas sociedades 
internas e pela liderança da igreja;
✔Pelos projetos de ação social e de apoio às necessidades dos irmãos nesses 
tempos de pandemia;
✔Para que Deus ilumine nossos governantes em suas decisões pelo bem 
comum;
✔Pelos profissionais da saúde em geral, pelos nossos irmãos profissionais 
dessa área, que estão na linha de frente no socorro e cuidados à população, 
pelo pessoal da limpeza urbana e da segurança pública.
✔Outros pedidos de oração podem ser postados no grupo de whatsapp da 
SAF para nos unirmos em oração em favor daquela necessidade.

REFLEXÃO PARA A REUNIÃO DE ORAÇÃO: 

OLHOS FITOS NO SENHOR

"Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos 
da serva, na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, 
nosso Deus, até que se compadeça de nós." (Salmo123, verso 2)

Em meio ao perigo, em meio ao sofrimento, em meio à confusão mental, em 
meio ao desespero. Não é nada bom olhar para essas coisas e nelas fixar toda 
a atenção. Nessa hora, o olhar cabisbaixo não leva a nada. É preciso levantar a 
cabeça, é preciso levantar os olhos para o alto, para o outro lado das nuvens 
escuras. Era isso que o salmista se obrigava a fazer em situações complicadas. 
Essa era a sua providência quase automática quando a sirene da dor e do cerco 
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soava e enquanto subia para Jerusalém, ele olhava para os montes, para a 
casa do Senhor, que estava lá em cima, e perguntava: "De onde me virá o 
socorro?"  Então insistia com ele mesmo: "O meu socorro vem do Senhor", E 
ainda acrescentava: "que fez o céu e a terra" (Sl  121. 1-2)

Olhar para cima e não para baixo é um exercício devocional de alto valor; é a 
arte do rompimento da opressão, da amargura, da travessia imaginária do 
deserto, por meio do olhar fixo no Deus que ama, no Deus que vê, no Deus que 
fez o céu e a terra. O argumento em favor dessa prática libertadora é simples: 
"Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos 
da serva, na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, 
nosso Deus, até que se compadeça de nós." (Sl 123.2)

Só com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, será possível 
correr com perseverança a corrida proposta, livrando-nos de tudo o que nos 
atrapalha e do pecado que nos envolve (Hc 12. 1-2).
 (Adaptado de "Refeições diárias com o sabor dos Salmos" de Elben M. Lenz 
César, pág. 304) 

Com gratidão - Rosane Arumáa - Presidente

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2021
  

"Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e 
declaramos as tuas maravilhas". (Salmo 75.1)

Anualmente estipulamos a primeira quinzena de novembro como prazo final 
para que as Sociedades Internas, Corais e todas as forças de integração da 
Igreja, elejam as Diretorias que estarão à frente dos trabalhos do ano seguinte. 
Neste ano atípico de pandemia, solicitamos dos irmãos atenção especial para 
que cumpramos o prazo, para a glória de Deus.

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS DOMINICAIS
  

O preenchimento da capacidade do templo para os cultos dominicais (ainda 
restrita), está sendo feita por meio de Fichas de Inscrição divulgadas nos 
grupos de whatsapp da Igreja às terças-feiras e a confirmação da vaga será 
feita pela Junta Diaconal na tarde do sábado, exclusivamente por e-mail. 
Continuemos na "torre de vigia", em oração para que Deus nos conceda a 
alegria de retornar às nossas atividades em sua plenitude o mais breve 
possível. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos de sua 
Santa Palavra. 
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UNIÃO DAS CRIANÇAS PRESBITERIANAS (UCP) E UNIÃO 
PRESBITERIANA DE JUVENIS (UPJ)

  

NOTA DE GRATIDÃO 
PELO DIA DAS 
CRIANÇAS 

"Jesus, porém, disse: Deixai 
os pequeninos, não os 
embaraceis de vir a mim, 
porque dos tais é o reino dos 
céus."  (Mateus 19.14)

Na última segunda-feira, celebrando o Dia da Criança Presbiteriana, foi 
realizado um "Drive-Thru - Dia das Crianças" nas adjacências do templo de 
nossa Igreja. Seguindo a ordem do Senhor Jesus de receber, amar e abençoar 
nossos pequeninos, a equipe mobilizada para essa data festiva (Irmãs da SAF, 
adolescentes, conselheiros e orientadores da UCP/UPJ) dedicou-se para que 
crianças e juvenis tivessem um momento de muita alegria e se sentissem 
amados pela Igreja. 

Rever as crianças e juvenis, ainda que a uma certa distância, trouxe grande 
emoção e nos levou a cantar e orar ao nosso Deus (com um grupo menor, 
mantendo o devido distanciamento) agradecendo pela vida das crianças e 
clamando ao Senhor pelo fim da pandemia.  

Também louvamos a Deus, pois muitos pais de nossa Igreja trouxeram suas 
crianças e ainda recebemos algumas famílias visitantes, que também se 
alegraram conosco e foram abençoadas. 

Assim, embora um pouco limitados, em virtude do momento atípico que 
estamos vivendo, contemplamos a alegria e gratidão nos olhares dos 
pequeninos. E temos a certeza de que esse momento ficará marcado em suas 
vidas para sempre.  

Por isso, rendamos graças a Deus pela vida preciosa de cada uma de nossas 
crianças e juvenis, pela vida dos pais de nossa Igreja e dos pais visitantes que 
trouxeram seus pequeninos, bem como pela vida de cada irmão e irmã que 
trabalharam com dedicação e amor para que esse momento fosse possível. 
A Deus, nosso Senhor, toda a Glória e a nossa eterna gratidão!
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DEVOCIONÁRIO "CADA DIA NATAL"
  

Natal, a Vitória sobre o Medo

O dia sempre rompe em fé e esperança para aqueles que entregaram suas vidas a 
Cristo. Após a sua vinda, podemos crer que depois das trevas virá a luz. O 
nascimento de Jesus significa a vitória sobre o medo.

Todos os anos, o período natalino nos leva a refletir sobre o maior presente que o 
Senhor nos deu. "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." 
(João 3.16)

O "Cada Dia Natal" tem a missão de lembrar às pessoas que elas não estão 
sozinhas. O Pai celestial cuida de nós.  Com 31 mensagens dedicadas a contar a 
incomparável história de Jesus, nesse ano com enfoque especial na Vitória sobre 
o Medo, o "Cada Dia Natal" foi elaborado para evangelizar e alcançar vidas.

O Conselho decidiu adquirir cinco mil exemplares que serão repassados à Igreja 
ao preço unitário de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  Os exemplares 
deverão chegar em novembro, mas os irmãos já podem fazer os pedidos através 
do Disque Paz, com a Missionária Suely, telefone 3273.4201 ou 
disquepazbh@gmail.com.
Não perca tempo e encomende logo o "Cada Dia Natal" para presentear a quem 
você ama.

QUINTA-FEIRA
DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL

  
Outubro, Mês da Reforma Protestante 
Na última quinta-feira, cumprindo protocolo sanitário, retornamos com nossos 
Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, das 19h30 às 20h30.

Aproveitaremos este mês de outubro, mês da Reforma Protestante, para 
estudarmos alguns princípios fundamentais deste movimento tão importante 
para a Igreja de Cristo.

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.  

mailto:disquepazbh@gmail.com
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SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
  

Separamos as segundas-feiras para momentos especiais de oração em nossa 
Igreja. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda 
mais, "sem cessar". Se em dias comuns somos convocados à oração, quanto 
mais em tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante 
ministério da intercessão, pois na intercessão apresentamos a Deus as 
necessidades e preocupações dos nossos irmãos e ao fazermos isso, 
exercitamos a dádiva do amor ao próximo. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL – 18h
  

Retornamos às Reuniões de Oração de forma presencial, em novo horário: 
das 18h às 19h. Todo o protocolo de segurança sanitária já utilizado nos Cultos 
será observado para este momento de reunião. Convidamos aos irmãos que 
puderem, a participar desta ocasião tão abençoadora. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL – 19h30
  

Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O link é encaminhado aos 
grupos de Whatsapp da Igreja momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.
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VIAGEM MISSIONÁRIA 
  

"Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome." 
(Salmo 66, verso 4)

Entre os dias 23 e 30 de setembro nosso irmão Pb. 
Flávio Gibram e sua esposa Jane participaram do 
Projeto "Caminho para o Nordeste", da "Nossa 
Missão", entidade missionária que apoia Igrejas e 
missionários na pregação do evangelho naquela 
região do Brasil. Segue o relato da viagem:

O Pb. Paulo Silva (IP da Vila Ré) e o irmão 
Carlinhos, partiram de São Paulo com destino a 
Aracaju. O Rev. Abelardo, que lidera o trabalho e 
deveria nos acompanhar, teve uma crise renal ao 
passar por Belo Horizonte e infelizmente não pode 
continuar viagem. 

Confiados na graça de Deus, decidimos prosseguir sem a companhia do Rev. 
Abelardo e nos encontramos na BR-101, próximo a Itapebi, no sul da Bahia.  O 
propósito era visitar a Igreja de Estância (SE) e os campos missionários em 
Sergipe e na Bahia, levando alguns recursos materiais e conforto espiritual aos 
Pastores e Obreiros, além de ver como estavam enfrentando o longo período 
de pandemia. No entanto, os primeiros contatos começaram já nas rodovias 
baianas, onde existem muitas crianças e mulheres pedindo esmolas. Vivem 
daquilo que recebem. Foram distribuídas cestas básicas, brinquedos e bíblias, 
em troca de alguns cachos de banana!

O primeiro Campo visitado foi em Corte Grande, localizado entre a BR101 e a 
Linha Verde, na divisa entre os Estados da Bahia e Sergipe.

Ali, o Pastor Paulo Deiró, ligado à Assembleia de Deus, desenvolve um 
trabalho de plantação de Igreja há alguns anos, que já conta com mais de 
quarenta frequentadores e se reúne debaixo de uma barraca de lona, mas, 
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mercê de Deus, veremos ali um novo templo, em breve. 

No dia seguinte saíamos de Aracaju em direção ao sertão da Bahia, para visitar 
o trabalho em parceria com a Igreja Metodista Livre, numa localidade próximo a 
Jeremoabo (BA), Rompe-Gibão, uma comunidade extremamente pobre e 
carente onde, além do trabalho de evangelização, feito por um casal de 
Missionários uruguaios, Alexis e Valéria, estão sendo iniciadas ações para 
melhoria social, através da Associação de Moradores, presidida pela Sra. 
Lourdes, ligada à Igreja.

Em abril a Igreja Presbiteriana de Estância completou 113 anos de existência, 
tendo ao longo de sua história o registro de muitas lutas e até divisões. Este 
ano lhe foi particularmente penoso com o falecimento de seu Pastor Titular, 
Rev. Josmar, após longa enfermidade, e do Pb. Ronivon, obreiro atuante no 
trabalho de evangelização e plantação de Igrejas. Havia a expectativa de 
encontrarmos a Igreja bastante abalada por esses eventos, além da 
pandemia, mas muito nos alegrou encontrar uma Igreja madura, fortalecida 
nas provações e desenvolvendo seu chamado com muita alegria e vigor. 

 O Pastor Auxiliar, Rev. Augusto, deve ser 
confirmado como Pastor Efetivo por eleição, 
ainda este mês e a "Nossa Missão" deve enviar 
um Evangelista para apoiar o trabalho do Pb. 
Jailson nas atuais quatro congregações da Igreja 
(Bonfim, Saguim, Massadiço e Porto do Mato).

Rendemos graças a Deus e glorificamos o Seu nome pelas maravilhas que ele 
tem feito em meio a um povo tão carente e com tantas limitações. Mas para o 
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poder de Deus não há limites e Ele está cumprindo suas promessas de chamar 
e edificar para si um povo que O adore em espírito e em verdade. Tivemos a 
oportunidade de testemunhar isto e agradecer pela vida do Rev. Abelardo, que 
ama e é profundamente amado por esses irmãos e por todos aqueles que 
acompanham esses trabalhos com orações e contribuições. Oremos em favor 
dessas e das demais Missões que o Senhor nos tem chamado a participar, 
para a glória de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo.

"Vinde e vede as obras de Deus: tremendos feitos para com os filhos dos 
homens.". (Salmo 66, verso 5).
                                                                                   Pb. Flávio Gibram e Jane

RELATÓRIO DISQUE PAZ
Uma palavra amiga para todos as horas da vida

  

Amados irmãos,
O "Disque Paz" é um serviço de mensagens telefônicas, criado especialmente 
para levar a Palavra de Deus a todos os que estiverem angustiados, tristes ou 
abatidos e também àqueles que estão alegres, afinal a Palavra nos alimenta 
em todos os momentos de nossas vidas.

Se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem amiga, 
informe-lhe desse atendimento de nossa Igreja pelo 3209.8888 para que ele 
ouça a Palavra de Deus e seja consolado. 

Recebemos nesta semana da Luz para o Caminho (LPC), Relatório semestral 
do "Disque Paz" referente às ligações telefônicas nos meses de abril a 
setembro do corrente ano.  Foram 6.650 chamadas no semestre, com média 
mensal de 1.108 chamadas, o que dá mais de 36 chamadas por dia.

Louvamos a Deus por este precioso ministério de nossa Igreja e pela vida da 
Missionária Suely, responsável pela condução do "Disque Paz", rogando ao 
SENHOR que continue a abençoar esse precioso serviço ao próximo. 
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ANIVERSARIANTES 

    18/10
    Alysson Vinicius Bomfá Barbosa 

    Ana Luiza Duarte Lima 
    Maria de Lourdes Cunha Elias 

    Marina de Oliveira Mafra
    Priscila Ribeiro de Souza Amorim

    
    19/10

    Gláucio Fagundes Fernandes
    Lisânias Faria de Melo 

    
    20/10

    Christyano Lucas Generoso 
    Daniel Machado da Silveira 

    Marcelo Magalhães Silva Martins
    Maria Viana de Souza 
    Sara Figueiredo Alves 

    21/10
    Everton Moscardini Naves
    Izabela Moraes de Lacerda 

    Zélia Martins Emerick 

    23/10
    Alessandra Siqueira Caquineau 

    Rebeca Heringer Lisboa de Castro 
    Virgínia Compart Mascarenhas

    24/10
    Alexandre Ângelo Silva 
    Débora Zorzin Gomes 

    Gabriel Assis Lopes do Carmo 
    Rafael Nogueira Lima

    Wellerson Duarte Neves Oliveira 


