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MENSAGEM PASTORAL 

Se eu temo algo, estou com terror. O outro 
sentido pode ser mais bem traduzido por 
palavras como “reverência, respeito, espanto”. 
Particularmente, preferimos a palavra 
“espanto” e pensamos que esse significado se 
aproxima bastante da ideia bíbl ica.

No Salmo 119.120 as Escrituras se mostram 
claras em relação ao fato de que a palavra 
temor significa “terror” ou “medo”. Que isso é 
verdadeiro fica evidente, pois o salmista diz que 
se arrepia por causa do temor. Nossa carne é 
nossa natureza, do ponto de vista do pecado e 
da fraqueza que a caracteriza. É claro que a 
palavra usada no Salmo 119.120 significa medo 
porque o versículo é um exemplo de 
paralelismo hebraico em que a primeira e 
segunda parte dele se explicam mutuamente. A 
segunda parte diz, “temo os teus juízos”. 
Facilmente se nota como elas desenvolvem 
uma a outra mais plenamente.

No Novo Testamento em 1 João 4.18, quando o 
apóstolo fala de amor, ele se refere ao amor de 
Deus por nós, não ao nosso amor por ele. Se 
conhecemos o amor de Deus por nós, nunca 
precisamos ter medo dele. Nem podemos ter 
medo dele. Como podemos ter medo de chegar 
à presença daquele que nos ama? O amor 
lança fora o medo. Se, por outro lado, não 
conhecemos o amor de Deus, então temos 
medo dele, porque somos, em nós mesmos, 
pecadores que certamente receberão o justo 
castigo pelo pecado. Mas quando o amor de 
Deus, revelado na cruz de Jesus Cristo, é 
derramado em nossos corações, então esse 
amor lança fora o medo.

Finalmente, o texto de Paulo aos Filipenses 
2.12, fala de temor como uma virtude 
necessária no desenvolvimento de nossa 
salvação, pois aqui refere-se à reverência ou 
espanto. Ambas as palavras (reverência e 
espanto) se encaixam perfeitamente nesse 
versículo. Nós desenvolvemos a salvação que 
nos foi dada graciosamente por Deus. Fazemos 
isso com reverência, pois o fazemos diante da 
presença de Deus, como um ato de adoração 
ao Altíssimo. E desenvolvemos nossa salvação 
com espanto, pois estamos cheios de 
assombro diante da grandeza do nosso Deus, 
que nos concedeu tão gloriosa salvação.

O TEMOR DE DEUS

O que significa Temer a Deus? Temer ao 
Senhor é mais que apenas demonstrar 
aparente reverência e respeito por Ele. É sim, 
entender que Ele é santo, perfeitamente reto, 
justo e verdadeiro em tudo o que faz. É 
entender que um dia, como seus filhos e 
mordomos, teremos que nos apresentar diante 
d’Ele para prestarmos contas de nossas vidas. 
Esse senso de responsabilidade produz em nós 
temor, que por sua vez, nos leva a uma ação 
obediente pela compreensão de nosso dever 
perante Ele.

Diz o salmista: “Arrepia-me a carne com temor 
de ti, e temo os teus juízos”, Sl 119.120. Diz-nos 
o apóstolo Paulo: “Assim, pois, amados meus, 
como sempre obedecestes, não só na minha 
presença, porém, muito mais agora, na minha 
ausência, desenvolvei a vossa salvação com 
temor e tremor”, Fp 2.12.  Porém, escreve João: 
“No amor não existe medo; antes, o verdadeiro 
amor lança fora o medo. Ora, o medo produz 
tormento; logo, aquele que teme não é 
aperfeiçoado no amor”. 1 Jo 4.18.

Como podemos harmonizar esses versículos 
em relação à palavra “temor”? A questão surge 
pelo fato de que as Escrituras, nessas 
passagens, e outras poderiam ser incluídas, 
parecem falar sobre o temor de uma maneira 
contraditória. Paulo diz aos filipenses que eles 
deveriam desenvolver a sua salvação com 
temor e tremor, mas João insiste que no amor 
não há medo, que, na verdade, o perfeito amor 
lança fora o medo, e que este produz tormento. 
De um lado, o cristão é exortado a ter temor; de 
outro, é alertado contra o medo.

O professor Herman C. Hanko, professor de 
Novo Testamento e História Eclesiástica na 
Escola Teológica das Igrejas Reformadas 
Protestantes em Grandville, Michigan, nos 
ajuda a entender essa aparente contradição. 
Tanto o hebraico como o grego usam uma 
palavra idêntica para “temor”, embora ela 
possua dois sentidos distintos nas Escrituras. 
Devemos fazer um parêntese e mencionar que 
o hebraico tem muitas palavras diferentes para 
“temor”, porém, a mais frequentemente usada 
possui os mesmos dois significados do grego. 
Um dos sentidos é ter “medo” ou “terror”. 
Esse sentido é o mais comum entre nós.
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Rev. Edson Costa Silva 

Porque a Escritura usa a mesma palavra com 
significados diversos, deve haver uma relação 
entre os dois significados. Entendemos que 
essa relação se encontra nas ideias a seguir. 
Porque sabemos que merecemos com justiça 
os mais terríveis julgamentos e punições de 
Deus pelos nossos pecados, nos colocamos 
diante dele com reverência e espanto. 
Maravilhamo-nos que Ele, por mera graça e 
sem qualquer mérito da nossa parte, nos fez 
objetos de seu amor e nos deu Cristo, seu 
próprio Filho, a fim de nos tornar seu povo. À 
medida que ponderamos sobre as bênçãos que 
são nossas, por causa de seu amor, tal 
reverência e espanto aumentam. Mesmo os 
santos, quando confrontados com a santidade 
de Deus, sentiram certo terror. Um exemplo 
dessa verdade é a passagem de Isaías 6. 
Diante da santidade de Deus o profeta 
exclamou “Ai de mim, estou perdido, pois sou 
um homem de lábios impuros e habito no meio 
de um povo idem”. Tal terror se manifesta 
apropriadamente em reverência e espanto.

Se perdermos o temor de Deus é sinal que não 
o conhecemos. A Santidade de Deus provoca 

em nós temor. Isso aconteceu com Pedro na 
pesca Maravilhosa, Lc 5. Após passar a noite 
sem pescar nada, Jesus ordenou a Pedro que 
lançassem as redes. Após relutar, Pedro 
lançou. Ao ver o resultado, as redes cheias, 
Pedro então, teve medo da presença de Jesus, 
tamanha a contemplação da grandiosidade do 
SENHOR. Igualmente temor sobreveio aos 
discípulos por ocasião da tempestade na 
travessia do mar da galileia, ao ver Jesus 
acalmar o mar, Mc 4.35-41. 

A santidade de Deus causa em nós temor. O 
temor é, portanto, ter tanto receio de ofender a 
Deus com nossos pecados, tendo ele feito tanto 
em nosso favor, que somos cuidadosos em 
obedecê-lo em tudo o que fazemos, quanto 
espanto diante de sua grandeza e santidade. 
Eis porque “o temor do SENHOR é o princípio 
da sabedoria”. Pv. 1.7

Que o SENHOR aumente em nós o temor dele, 
e assim haveremos de viver fugindo do pecado 
e buscando a santificação sem a qual ninguém 
verá o SENHOR, Hb 12.14

SOCIEDADES INTERNAS

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Próximo Domingo
Equipe 1:
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 315/201 - Coração 
Eucarístico - PUC
Tel.:  3375-8294

Equipe 2:
 Valter Sampaio
Rua Itueta 10 - Vista Alegre
Tel.: 3321-6731

Próximo domingo:
Equipe 1:
Jandira F. Lima
Rua da Matriz, 129a - Venda Nova
Tel.: 3451-7227

Equipe 2:
Irizena C. Souza
Rua Apodi, 472F - Eldoradinho
Tel.: 3393-3112

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Estabelecerei a minha aliança contigo, e 
saberás que eu sou o SENHOR.”
                                                Ezequiel 16.62

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Terezinha Lara 
Relatora: Elani 
Venha você também participar deste 
momento único em nossas vidas.

Reunião Executiva
Terça-feira após a reunião de oração.
Contamos com a presença de toda a diretoria 
e relatoras para juntas decidirmos assuntos 
do nosso interesse.

CURSO DE GASTRONOMIA
Será realizado no dia 14 de março às 15 horas 
aqui em nossa Igreja um curso de 
gastronomia organizado pela SAF. 
Os interessados deverão procurar a Fátima 
ou Rosane.
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CORAIS DA IGREJA

Você que aprecia a boa música e deseja louvar o Senhor com este dom tão precioso, ingresse 
em um dos corais de nossa Igreja. Participe deste precioso ministério para honra e a glória de 
Deus.  

Coral da Igreja
O Coral da Igreja reúne homens e mulheres. Ensaio toda terça-feira, no templo, às 20h.

Coral Feminino
Ensaio toda quarta-feira às 20 horas e reunião de oração às 19h30min.

Coral Masculino
Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico. Esperamos pelos coristas para o 
Estudo Bíblico das 19h30min. 

Coral Jovem 
Reúne a juventude, adolescentes e jovens. Ensaio toda segunda-feira às 20h30min, após a reunião 
de oração.  Esperamos por todos os coristas para participarem da reunião de oração às 19h30min. 

Coral Infantojuvenil
Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos domingos às 17h20min, na sala 406, quarto 
andar. Esperamos por todos vocês com muita alegria e entusiasmo.

Conjunto de Sinos
Os ensaios acontecem toda quinta-feira, às 20h30min, após o estudo bíblico. Aos pais de crianças 
informamos que todos a partir de 11 anos podem participar!

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando Horácio, 
César, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, Arthur, 
Marco Túlio, Tiago Muzel
Segunda-feira: Frederico Porto
Quinta-feira: João
Sexta-feira: José Maria
Sábado: Luiz Neto, Marco Cassete

ANIVERSÁRIO DA IP ALTO VERA CRUZ

Atendendo a convite, o Rev. Edson estará 
neste domingo, 25/02, por ocasião do culto 
vespertino pregando na IP Alto Vera Cruz. 
Esta amada Igreja pastoreada pelo Rev. 
Ronaldo Gonçalves desde a sua organização, 
é neta de nossa Primeira Igreja e pertence ao 
Presbitério das Alterosas.

Está celebrando os seus 18 anos de 
organização eclesiástica. Nossos parabéns à 
amada igreja e desejos de que ela continue 
proclamando as virtudes do SENHOR e o puro 
evangelho de Cristo.  

ABERTURA DAS ATIVIDADES 
UCP/UPJ 2018 – PRÓXIMO SÁBADO

No dia 03 de março, sábado, das 15 às 17 
horas, no salão social de nossa Igreja, 
teremos nossa programação de abertura das 
atividades da UCP/UPJ. Convidamos a todas 
as crianças e pais para participarem juntos, 
pois será uma programação em família. Em 
seguida, teremos a oportunidade de nos 
confraternizar e para isso, pedimos que cada 
família contribua com um prato de salgado ou 
doce. Será um momento de instrução na 
Palavra e descontração para as famílias. 
Participem conosco!

SEXTA JOVEM

Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa 
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus. 

Se você ainda não participa, não perca essa 
oportunidade. Esperamos por você.  
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VENHAM PARA A ESCOLA 
DOMINICAL EM CLASSES 

Participe da Escola Dominical! Valorize a 
Palavra de Deus, pois, ela é nosso alimento. 
Valorizar a Escola Dominical significa valorizar 
o ensino da Sagrada Escritura. 

Como Igreja, precisamos cada vez mais 
estarmos envolvidos com esta agência do 
Reino de Deus. 

Que o SENHOR nos abençoe e nos renove 
para que domingo após domingo, todos 
juntos, estejamos engajados no ensino e no 
aprendizado das Sagradas Escrituras. 

À Deus toda Honra e Glória!

Classe 1 - No Templo 
Tema: Cristologia e Antropologia 
Professores: Pb. Marco Paiva e Daniel Elias 

Classe 2 - No salão João Calvino 
Tema: Calvinismo 
Professores: Rev. Raimundo e Pb. César 
Timóteo

Classe 3 - No terceiro andar 
Tema: Pneumatologia no AT 
Professores: Pb. Marcos Vieira e Pb. Marcelo 
Eller

Classe 4 - No quarto andar 
Tema: Família e Casamento 
Professores: Pb. Erdman, Pb. Hildemar e Rev. 
Edson

Classe das senhoras – Na sala da SAF 
Tema: A Graça que vem do Lar 
Professores:  Pb. Rômulo e Fátima

Catecúmenos – No terceiro andar 
Classe de Doutrina 
Professores:  Pb. Rubem e Pb. Valério 

Além das classes para adolescentes no quarto 
andar e demais classes do departamento 
infantil, intermediário, enfim, as diversas 
faixas etárias sendo atendidas para o estudo 
da santa e bendita Palavra de Deus. 

Foi chamado à presença do Senhor na última 
quarta-feira, dia 21, o evangelista Billy 
Graham, aos 99 anos de idade. O pastor Billy 
Graham foi um grande servo do Senhor. 
Enfrentou por muitos anos um câncer de 
pulmão, faleceu em sua casa em Montreat, na 
Carolina do Norte na manhã da última quarta-
feira. 

Filho de pais presbiterianos, Billy nasceu em 
Charlotte, no mesmo estado americano em 7 
de novembro de 1918. Considerado um dos 
maiores evangelistas da história, tendo 
utilizado os meios populares de comunicação 
de sua época, rádio e televisão, para propagar 
a mensagem de Cristo. 

Sua vida foi um exemplo de servo destemido 
na proclamação do evangelho. Seu 
testemunho foi uma referência e sua pregação 
foi uma bênção. Viajou o mundo pregando o 
evangelho em 185 países, incluindo nosso 
Brasil e América Latina. Billy Graham atuou 
como conse lhe i ro  dos pres identes  
americanos desde a década de 1950.  

Segundo a Associação Evangelística de Billy 
Graham (Bi l ly  Graham Evangel ist ic 
Association, ou BGEA), estima-se que sua 
mensagem foi levada a 292 milhões de 
pessoas durante sua vida, sendo 77 milhões 
que o assistiram pessoalmente e 215 milhões 
que o ouviram pelos meios de comunicação. 
Casado com Ruth Graham (1943-2007), ele 
deixa cinco filhos: Virginia, Anne, Ruth, William 
Franklin e Nelson, que seguiram a missão do 
pai como pastores ou conferencistas. Billy 
Graham teve 19 netos e vários bisnetos. 

De tantas frases marcantes proferidas por ele 
registramos uma: “Meu objetivo de vida é 
ajudar as pessoas a encontrar uma relação 
pessoal com Deus, que creio vir somente pelo 
conhecimento de Cristo”. Deus seja louvado 
por essa vida tão preciosa!
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SÉRIE – 7 CARTAS DO APOCALIPSE

“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas”.  As mensagens às 7 Igrejas da Ásia Menor 
do Apocalipse são para pessoas que abrem os ouvidos para ouvir a mensagem eterna e não 
simplesmente para escutar.

As mensagens de Cristo às 7 igrejas são aplicadas pelo Espírito Santo para transformar e de fato 
afetar a condição da Igreja de Cristo.

Nosso pastor Rev. Edson, iniciou uma série de sermões nestas impressionantes cartas. 
Neste domingo estudaremos a carta endereçada à Igreja de Sardes. Oremos e participemos. 
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PROFISSÃO DE FÉ, FILHOS DO PACTO E CLASSE DE CATECÚMENOS

Filhos do Pacto
Prepare seu filho para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.  “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando 
for velho não se desviará dele”.  Provérbios 22.6

Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto, 
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos 
comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e 
disciplinar seus filhos.  Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade 
com a ajuda da igreja.  Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como 
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar mais 
íntimo e uma rica porta de comunicação entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade: A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação 
específica sobre esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir 
como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, os pais já podem começar a 
conscientizar seus filhos de forma mais contundente sobre o que significa crer em Cristo e as 
responsabilidades que estão aí relacionadas.  A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 
anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos 
idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo: A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus 
Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser 
tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e outras importantes bênçãos da graça 
de Deus estarem envolvidas, requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar 
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos, não 
desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de 
quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta importantíssima 
tarefa.

c) Instrução dada pelos pais: O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos 
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de 
serem examinados.

d) Exame: Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos 
serão examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha 
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o 
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência 
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.   

Classe de Catecúmenos – Prepare-se para se tornar membro da Igreja
Você que tem freqüentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é 
na classe de catecúmenos! Lembramos a todos que esta classe visa não somente a preparação 
para a pública profissão de fé, mas também a instrução daqueles que desejam se tornar membros 
de nossa Igreja vindos de outras denominações.
Nesta classe, você conhece a Igreja Presbiteriana, sua origem desde a Reforma Protestante do 
século XVI, sua forma de governo, suas convicções doutrinárias, enfim, sua identidade como Igreja 
de Cristo. 
Não desejamos em absoluto, que ninguém busque a membresia de uma Igreja local por coerção de 
quem quer que seja, porém, cabe à Igreja de Cristo prover meios de preparação. Eis o meio de 
preparo oferecido a todos!Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você 
será matriculado.
As aulas tiveram início no domingo passado dia 18/02 às 9h – terceiro andar.



Alice Grossi Pena  
Estêvão C. de M. Santos
Lucas Pitta Maciel 
Rodrigo C. Cortizo Freire 
Simone C. Quadros Rosa 
Thais Helena M. R. E. Miranda 

 25/02

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 – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã / 
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis 
da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho -  Cursando o 3º ano no 
Seminário

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).
Quinta-feira: 8h Reunião de oração no salão 
João Calvino 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 
Parceira IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto 
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto 
(entrada pela rua lateral)
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

Murielle Bastos Matos Eller
 26/02

Ana Luisa Peixoto Silva 
Ana Teresa Silva Furtado 
Juliana Picorelle da Cruz 
Mateus R. Costa Galvão 

 27/02

Ana Clara Rodrigues Santos 
Hidelzita Magalhães 
Jandira Ferreira Lima 
Luis Antônio Castro de Souza
Mirtes das G. Alves Sampaio 
Patrícia Torres G. Bomfá 
Sérgio Correia Brasil 

 28/02

Graziela A. S. Soares Carvalho 
Marta Lemos Barbosa 

01/03

Arthur Traverso Bitencourt
Denise C. W. Lanza Campolina
Sérgio Pinto Júnior
Veronica Ferreira Cury

02/03

Ana Clara Nunes Ribeiro 
Richard W. A. de Freitas Santos 

03/03


