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MENSAGEM PASTORAL  

"Sede santos, porque eu  sou santo" 
(Primeira Carta do Apóstolo Pedro, cap. 1, 
verso 16)

Podemos afirmar que a santificação é o 
processo pelo qual progredimos na 
piedade no decurso da nossa vida e na 
busca de nossa vocação e sem ela, diz o 
escritor aos hebreus, ninguém verá a 
Deus (Hb 12.14).  Segundo o teólogo 
Louis Berkhof, cuja obra de teologia 
sistemática tem sido usada durante 
décadas nos Seminários Reformados, 
"santificação é a graciosa e contínua 
operação do Espírito Santo mediante a 
qual ele purifica o pecador, renova toda a 
sua natureza segundo a imagem de Deus 
e o capacita a praticar boas obras". 

Já o Breve Catecismo de Westminster, um 
dos nossos Símbolos de Fé, nos diz que 
"santificação é a obra da livre graça de 
Deus pela qual somos renovados em todo 
o nosso ser, segundo a imagem de Deus, 
habilitados a morrer cada vez mais para o 
pecado e a viver para a retidão" (Breve 
Catecismo, resposta à Pergunta 35). 

Rev. Antony Hoekema, professor de 
Teologia Sistemática, afirma que 
"santificação é a operação graciosa do 
Espírito Santo, que envolve a nossa 
participação responsável, por meio da 
qual, como pecadores justificados, ele 
nos liberta da corrupção do pecado, 
renova toda a nossa natureza segundo a 
imagem de Deus e nos habilita a viver 
uma vida que é agradável a ele". 

Por essas poucas e breves definições, 
percebemos que sant i f icação é 
mortificação da carne e vivificação do 
espírito, é um longo processo que nunca  
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alcança a perfeição nesta vida. Para o 
reformador João Calvino, a base da 
santificação é a justificação e o alvo da 
justificação é a nossa santificação e 
glorificação. A santificação é uma obra 
sobrenatural de Deus (1 Ts 5.23; Hb 2.11) 
e não obstante, o cristão pode e deve 
"cooperar" nessa obra pelo uso diligente 
dos meios que Deus colocou à sua 
disposição (2 Co 7.1; Cl 3.5-14; Hb 12.14; 
1 Pe 1.22). Daí as contínuas advertências 
contra os males e tentações (Rm 12.9,16-
17; 1 Co 6.9; Gl 5.16-23) e as constantes 
exortações para um viver santo, separado 
do mundo e consagrado a Deus (Mq 6.8; 
Jo 15.4-7; Rm 8.12; 12.1; Gl 6.7,15).

A santificação envolve diretamente dois 
aspectos, que ocorrem gradualmente: a 
remoção da impureza e corrupção da 
natureza humana (Rm 6.6; Gl 5.24) e o 
desenvolvimento da nova vida em 
consagração a Deus (Rm 6.4-5; Cl 2.12; 
3.1-2; Gl 2.19). Esses dois aspectos 
equivalem, na linguagem bíblica, a 
"mortificação do velho homem" (Rm 6.6; 
Gl 5.24) e a "vivificação do novo homem" 
(Ef 4.24; Cl 3.10) e embora ocorra no 
coração do ser humano, a santificação 
afeta todos os aspectos da vida (Rm 6.12; 
1 Co 6.15, 20; 1 Ts 5.23). A transformação 
do homem interior necessariamente irá 
acarretar uma mudança na vida exterior, 
pois essa transformação é como uma 
torneira que ao ser aberta revela a 
qualidade da água que está no 
reservatório. Se a água do reservatório for 
suja, sairá água suja; se estiver limpa, 
sairá água limpa. 

A santificação, obra que ocorre no íntimo, 
será evidenciada externamente numa 
mudança de atitude, com consequências 



regenerados pelo Espírito de Deus 
possam praticar essas boas obras, isso 
não significa que os não regenerados não 
possam fazer o bem em qualquer sentido 
da palavra (2 Rs 10.29; 12.2; 14.3; Lc 
6.33; Rm 2.14), pois em virtude da graça 
comum de Deus,  eles podem praticar 
obras que têm conformidade exterior com 
a lei de Deus e servem a um propósito 
louvável, embora essas obras sejam 
sempre defeituosas, porque estão 
divorciadas da raiz espiritual do amor a 
Deus, não representam uma verdadeira 
obediência interior à lei de divina e não 
visam a glória dele.

Portanto, em dias de depravação, 
santifiquemos nossas vidas utilizando os 
meios deixados pelo SENHOR, que são 
os Sacramentos, a Palavra e a Oração, 
chamados de meios de graça. 

Embora seja Deus quem nos santifica 
verdadeiramente, nossa cooperação 
ativa e disciplinada é necessária neste 
processo, pois se não cooperarmos 
utilizando os meios que o SENHOR 
deixou, saibamos que Ele nos santificará, 
porém, nossa negligência implicará em 
que o SENHOR proverá outros meios 
para nossa maior aproximação e 
intimidade com Ele. 

E estes outros métodos de Deus nem 
sempre serão do nosso agrado. Não nos 
esqueçamos de que o objetivo da 
santificação é o aperfeiçoamento dos 
santos (1 Co 15.49; 1 Jo 3.2; Ef 5.27; Hb 
12.23; Ap 22.14) e, acima de tudo, a glória 
de Deus (Ef 1.6,12,14).

Portanto, sigamos a ordem do Apóstolo 
Pedro: "Sede santos, porque eu sou 
santo" (1 Pe 1.16).

Rev. Edson Costa Silva
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e m  n o s s a s  p a l a v r a s ,  a ç õ e s  e  
comportamentos. Disse Jesus: "Portanto, 
sede vós perfeitos, como perfeito é o 
vosso Pai Celestial" (Mt 5.48). O padrão é 
elevado, mas a palavra "perfeito" não 
implica alguém livre do pecado e o 
Apóstolo Paulo é categórico na Carta aos 
Romanos ao dizer que "não há um justo 
sequer" (Rm 3.10). 

Então devemos compreender que o 
desenvolvimento espiritual e moral dos 
crentes permanece imperfeito nesta vida, 
já que eles precisam defrontar-se com o 
pecado enquanto viverem (1 Rs 8.46; Pv 
20.9; Tg 3.2; 1 Jo 1.8), sendo suas vidas 
caracterizadas por constante conflito 
entre a carne e o espírito. Daí a 
necessidade de confissão constante 
desses pecados (Jó 9.3,20; Sl 32.5; 
130.3; Pv 20.9; Is 64.6; Dn 9.7; Rm 7.14; 1 
Jo 1.9), de suplicar perdão (Sl 51; Dn 9.16; 
Mt 6.12; Tg 5.15) e buscar maior perfeição 
(Rm 7.7-26; Gl 5.17; Fp 3.12-14).

Não obstante essa luta incessante contra 
o pecado, os crentes devem demonstrar 
avanços nesta batalha espiritual com os 
frutos da santificação, as boas obras, que 
embora não sejam perfeitas, derivam do 
princípio do amor a Deus ou da fé nele (Mt 
7.17; 12.33,35; Hb 11.6), são praticadas 
em conformidade consciente com a 
vontade revelada de Deus (Dt 6.2; 1 Sm 
15.22; Tg 2.8) e têm como alvo final a 
glória de Deus (1 Co 10.31; Cl 3.17,23). 
Mesmo essas obras não sendo meritórias 
(Lc 17.9; Ef 2.8-10; Tt 3.5), Deus promete 
recompensá-las com uma manifestação 
de sua livre graça (1 Co 3.14; Hb 11.26), e 
em oposição ao antinomismo deve-se 
afirmar a necessidade da prática das boas 
obras (Cl 1.10; 2 Tm 2.21; Tt 2.14; Hb 
10.24).
 
No entanto, embora que somente os  
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SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA (SAF)

"E será que, antes que clamem, eu responderei; estando eles ainda falando 
eu os ouvirei."  (Livro do Profeta Isaías, cap. 65, verso 24)

Reunião de Oração
Quarta-feira às 14h30min
Responsáveis:  Departamentos Noeme e Rosa Ziller 
Coordenadoras: Miriam e Valéria 
(Não haverá a costumeira reunião pela manhã, em virtude do feriado)

Reunião Comissão Executiva
Quarta-feira às 15h (após a Reunião de Oração) 
Esperamos por toda a nossa Diretoria, Secretárias de Atividades e 
Coordenadoras de Departamentos. 

Reunião Plenária de Março
CONVOCAÇÃO
A SAF, por meio de sua 
Presidente, convoca todas as 
Sócias para a reunião Plenária 
que será realizada em 04 de 
março,  quar ta- fe i ra ,  às  
14h30min, no Salão João 
Calvino, para tratar assuntos 
concernentes ao trabalho da 
Sociedade para aquele mês,  
entre outras providências.
Rosane P. Magalhães Arumaa 
Presidente

Às mulheres de nossa Igreja: 

Você já fez sua inscrição no 
"Encontro de Gerações"? 

Aguardamos você, para juntas 
desfrutarmos de um dia 
abençoado, com oportunidade 
de crescimento espiritual e 
comunhão.
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ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa,152 
Cruzeiro
Tel. 3223.2065

Equipe 2
Ivone D. Oliveira Neto
Rua Bernardo Guimarães, 630/604  
Funcionários
Tel. 3222.3839

Dia 28 – Quinta-feira
Ivete Lessa Poubel
Rua Carlos Turner, 474/101
Silveira
Tel. 3032.1575

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José L. Espeschit, Carlos 
Galvão, João, Natanias, José Maria, 
Thiago Bryan e Marco Vince
Segunda-feira: Saul Nogueira
Quinta-feira: Alysson Bomfa 
Sábado: Armando Melillo

ACAMPAMENTO DA UNIÃO DA 
MOCIDADE PRESBITERIANA 

(UMP)

Desde sexta-feira 21/02, os jovens 
d e  n o s s a  I g r e j a  e s t ã o  n o  
Acampamento Ebenézer.

O Preletor do encontro é o Rev. José 
Antônio Góes, que já foi Pastor aqui 
em nossa Igreja. Pedimos à Igreja 
que ore em favor do acampamento 
dos nossos jovens e da liderança ali 
presente.

CULTO INFANTIL

Neste domingo, devido ao desfalque 
das Equipes em razão de nossos 
Acampamentos, o Culto Infantil 
Matutino será destinado apenas às 
crianças de 4 a 7 anos e não haverá 
Culto Infantil Vespertino. No 
domingo 01/03 os Cultos Infantis 
retornarão à normalidade, mercê de 
Deus.

CHAMADA À PRESENÇA DO 
SENHOR

"Preciosa é aos olhos do SENHOR a 
morte dos seus santos". Salmo 
116.15

Foi chamada à presença do 
SENHOR na sexta-feira, 14/02, D. 
Alaíde Filipe Costa, esposa do Rev. 
Delfino José Costa. O velório e culto 
fúnebre aconteceram no sábado, 
15/02, na Igreja Presbiteriana 
Itatiaia, bairro Santa Terezinha - 
Pampulha. Vários irmãos de nossa 
Igreja estiveram no velório e no culto 
fúnebre levando à querida família 
nossas condolências e orações. 

Expressamos nossos mais sinceros 
sentimentos à querida família, em 
especial ao amado Rev. Delfino. 
Rogamos ao Senhor, doador e 
mantenedor da vida, que console os 
corações enlutados com a bendita 
esperança da glória no porvir. 
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AGENDA NOS FERIADOS DE CARNAVAL 

Reiteramos a informação de que os trabalhos dominicais deste dia 23/02 não 
sofrerão alterações apesar da movimentação carnavalesca em nossa cidade 
e em derredor de nossa Igreja. Assim teremos, mercê de Deus, a Escola 
Dominical e os Cultos Matutino e Vespertino normalmente. No entanto, não 
haverá a Reunião de Oração da segunda-feira, 24/02.

Pedimos aos irmãos que fiquem atentos às orientações das autoridades 
competentes quanto ao trânsito para que consigam chegar à igreja neste 
domingo, não obstante o tráfego mais intenso devido à aglomeração dos 
blocos carnavalescos na região circunvizinha ao templo.
.
Como Igreja, nós devemos orar pedindo que Deus tenha misericórdia de nós 
e nos dê o livramento, para que possamos continuar cultuando o nome 
excelso do SENHOR neste endereço histórico que tanto amamos. Certos de 
que DEUS, a seu tempo, atenderá o clamor de seu povo, descansemos na 
soberana Palavra que nos orienta por meio do apóstolo Paulo: "Não andeis 
ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.  
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração 
e a vossa mente em Cristo Jesus". (Carta do Apóstolo Paulo à Igreja dos 
Filipenses, cap. 4, versos 6 e 7)

CLASSE DE CATECÚMENOS: PREPARE-SE PARA TORNAR-SE 
MEMBRO DA IGREJA – PRÓXIMO DOMINGO

Temos um convite para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam 
tornar-se Membros Comungantes: matriculem-se na Classe de 
Catecúmenos, onde vocês serão instruídos sobre a Igreja Presbiteriana, sua 
origem desde a Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, 
convicções doutrinárias, enfim, nossa identidade como Igreja de Cristo, 
visando prepara-los para a Pública Profissão de Fé. Mesmo aqueles que são 
oriundos de uma outra denominação precisam frequentar aquela Classe, 
pois não há como tornar-se membro comungante da Igreja Presbiteriana sem 
isso.

As aulas terão início no próximo domingo, dia 01/03. Caso tenha alguma 
dúvida a respeito do assunto, procure os Presbíteros Rubem ou Valério.
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ACAMPAMENTO DA UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES 
(UPA)

Nossos adolescentes estão participando de um retiro espiritual juntamente 
com os adolescentes e jovens da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, na cidade de Itatiaiuçu. O encontro teve início na sexta-feira, 21, e 
ocorre no Sítio Porteiras. Oremos em gratidão a Deus por esse 
relacionamento entre os jovens irmãos, também intercedendo para que cada 
participante seja ricamente abençoado pela Palavra, fortalecendo a 
comunhão com Deus e com o Corpo de Cristo.

CURSO DE NOIVOS

Atenção Noivos! Preparando-se para uma vida a dois!
Data: 20 e 21 de março (sexta-feira e sábado)
Horários: 
Sexta-feira, das 20h às 22h;
Sábado, das 9h às 12h e das 13h30min às 14h30min.

Todos os jovens que têm seu casamento marcado em nossa Igreja para este 
ano deverão participar do curso. Aqueles que ainda não marcaram o 
casamento, mas estão num relacionamento sério, com vistas ao casamento, 
assim como deve ser todo namoro do crente, também podem fazê-lo. Façam 
sua inscrição com Cristine, Secretária Pastoral, para que possamos preparar 
o material de forma a atender aos participantes. 

TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SERMÕES DOMINICAIS 

Os Sermões dominicais estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal da Igreja 
no You Tube. Para assistir basta ir ao endereço   e www.primeiraipbh.org.br 
"clicar" no link do canal, na parte inferior da página. Além da transmissão ao 
vivo, os sermões ficam no canal para que você possa acessá-los quando 
desejar. Divulgue esta notícia para pessoas do seu relacionamento e ore para 
que esse seja um meio poderoso de alcançar vidas aqui e em outros lugares 
do nosso país e do mundo, para a Glória de Deus.  

CONFERÊNCIA TEOLÓGICA

Tema: Oração
Preletor: Rev. Robério Azevedo - Pastor da IP Betel - Feira de Santana - BA
Data: 27 a 29/03/2020
Reserve em sua agenda!

http://www.primeiraipbh.org.br/
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23/02
    Armando Melillo Filho
    Cláudia Falci Grassi 

    Débora Santos Carvalho Barbosa 
    Gustavo Alberto Novais Cabaleiro

    Heitor Câmara Las Casas 
    Kátia Cristina Gherardi Ribeiro

    Marcus Renato Martins Nogueira

24/02
    Ruth Brigagão do Nascimento Pereira 

25/02
    Alice Grossi Pena 

    Estêvão César de Melo Santos
    Lucas Pitta Maciel 

    Rodrigo Cabaleiro Cortizo Freire 
    Simone Carvalho Quadros Rosa 

    Thais Helena Martins Rocha Eller Miranda
   

26/02
    Murielle Bastos Matos Eller

27/02
    Ana Luisa Peixoto Silva

    Ana Teresa Silva Furtado 
    Juliana Picorelle da Cruz 

    Mateus Randolpho Costa Galvão 

28/02
    Ana Clara Rodrigues Santos

    Jandira Ferreira Lima 
    Luis Antonio Castro de Souza 

    Mirtes das Graças Alves Sampaio 
    Patrícia Torres Gandini Bomfá 

    Sérgio Correia Brasil 

ANIVERSARIANTES 


