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MENSAGEM PASTORAL  

O Apóstolo Paulo escrevendo aos 
Gálatas, exorta-os a fazer bom uso da 
liberdade cristã, a qual deve nortear a 
vida do cristão (Cap. 5). Nessa seção o 
Apóstolo cita o que podemos chamar de 
catálogo de vícios e virtudes, melhor 
conhecido como “Obras da Carne e 
Fruto do Espírito” (Gl 5.16-26). Paulo 
exorta os gálatas e conseqüentemente 
a nós, como Palavra de Deus viva, a 
andarmos no Espírito e a jamais 
buscarmos satisfazer a concupiscência, 
( tendênc ia )  da  ca rne .  Somos  
incentivados a lutar contra os apetites 
da carne e a não nos entregarmos a ela 
como acontece na festa mais popular de 
nosso País, o carnaval.

É preciso entender a questão da 
liberdade cristã. Liberdade de quê, para 
quê? Liberdade Cristã é liberdade do 
pecado, não liberdade para o pecado, 
que é libertinagem. A salvação em 
Cristo é libertação do domínio do 
pecado e por isso, com nosso coração 
transformado, somos motivados pelo 
sentimento de gratidão pelo dom da 
graça que nos salvou e energizados 
pelo Espírito Santo para vivermos em 
novidade de vida e não segundo a 
carne, afinal a Palavra de Deus é 
c a t e g ó r i c a  e m  c o m b a t e r  a  
licenciosidade. (Rm 8.4-8,13; 12.1-2; 1 
Co 6.20).

Nos versos 19 a 21 do capítulo 5, Paulo 
apresenta as “Obras da Carne”. A lista é 
g r a n d e .  S ã o  q u i n z e  o b r a s  
mencionadas. “Ora, as obras da carne 
são conhecidas e são: prostituição, 
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, 

inimizades, porfias, ciúmes, iras, 
discórdias, dissensões, facções, 
invejas, bebedices, glutonarias e coisas 
semelhantes a estas, a respeito das 
quais eu vos declaro, como já, outrora, 
vos preveni, que não herdarão o reino 
de Deus os que tais coisas praticam”. 
(Gl  5.19-21) .  Paulo conclu i  a 
apresentação destas obras fazendo 
uma afirmação peremptória: “Não 
herdarão o reino de Deus os que tais 
coisas praticam”, v.21.

Convicto de que sua conduta cristã não 
se harmoniza com a festa da carne, o 
cristão se posiciona como alheio a tal 
celebração. O cristão está no Espírito e 
para confirmar essa verdade o Apóstolo 
P a u l o ,  e n t ã o ,  a p r e s e n t a  a s  
características do “Fruto do Espírito”: 
Amor, alegria (a verdadeira), paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio próprio. 
Nos versos 24 e 25 o Apóstolo conclui 
de forma definitiva, para não deixar 
nenhuma dúvida: “E os que são de 
Cristo Jesus crucificaram a carne, com 
as suas paixões e concupiscências. Se 
vivemos no Espírito, andemos também 
no Espírito”.

O cristão se alegra no SENHOR que lhe 
concede a verdadeira realização de 
vida e não precisa de uma euforia 
ilusória de alguns dias de festa. A nossa 
alegria vem do SENHOR que é a fonte 
da verdadeira alegria (Sl 28.7, Fp 4.4).  

Portanto, nestes dias de feriado, cabe a 
nós como Igreja, revelar que temos 
princípios santos. A Igreja nasceu de 
princípios estritamente ligados ao seu 

SE VIVEMOS NO ESPÍRITO, ANDEMOS TAMBÉM NO ESPÍRITO
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 2
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074

Próximo Domingo:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin
Rua Júlio de Castilho, 133/804 
 Torre 2
Bairro Palmeiras  

Equipe 2
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201 - Funcionários
Tel. 3282-7173
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Eu mesmo apascentarei as minhas 
ovelhas e as farei repousar, diz o 
SENHOR Deus.” 

(Livro do Profeta Ezequiel, cap. 34, 
versículo 15)

Reunião de Oração:
Devido ao feriado de carnaval, não 
teremos nossa reunião de oração, 
mas conclamamos a todas, para 
juntas em nossas casas, orarmos 
pelos nossos filhos, nossa família, 
nosso País, pela Venezuela, pelos 
doentes e enlutados, e tantos outros 
pedidos que temos em nosso íntimo.

Reunião Plenária 
Dia 13 de março.
Aquelas sócias que quiserem doar 
roupas (de preferência infantis) e 
brinquedos, nos procurem. 

Estamos arrecadando esses itens 
para os nossos irmãos do Seminário 
Rev. Denoel Nicodemos Eller.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

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

propósito: adorar a Deus e fazer 
conhecido ao mundo um Deus que, 
dentre muitos atributos, é Santo. Por ser 
santo, Ele exige de todos aqueles que 
se aproximam dele, santidade de vida. 
Santos sereis porque eu o SENHOR 
sou santo (Lv 19; 1Pe 1.16). Devemos 
orar por aqueles que ainda não 
encontraram o manancial da verdadeira 
alegria que é o SENHOR, e nos lembrar 

de que aquele que se entrega à 
licenciosidade hoje poderá ser o nosso 
irmão de amanhã.

Que Deus nos dê a graça de vivermos 
com sabedoria nos alegrando no 
SENHOR e evidenciando ao mundo 
que se vivemos no Espírito andemos 
também no Espírito. Oremos pelo nosso 
País.  Amém!

Rev. Edson Costa Silva 
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SANTA CEIA 
PRÓXIMO DOMINGO

A Ceia é um serviço de Culto, no qual 
os cristãos recordam o sofrimento que 
Cristo suportou por eles, sendo ela 
uma marca distintiva da religião cristã 
por todo o mundo.

No próximo domingo, por ocasião dos 
Cultos Matutino e Vespertino, 
estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor, para participarmos deste 
banquete espiritual. Preparemo-nos, 
pois, para este singular momento.

AGENDA NOS FERIADOS DE 
CARNAVAL 

Reiteramos a informação que a Escola 
Dominical e os Cultos Matutino e 
Vespertino deste domingo não 
sofrerão alterações. Não haverá a 
Reunião de Oração no Templo, 
amanhã,  04/03.

Pedimos aos irmãos que fiquem 
a t e n t o s  à s  o r i e n t a ç õ e s  d a s  
autoridades competentes quanto ao 
trânsito para que consigam chegar ao 
Templo no próximo domingo, não 
obstante a dificuldade de tráfego que 
certamente ocorrerá devido à 
aglomeração dos blocos carna-
valescos ao derredor de nossa Igreja. 

Oremos para que Deus tenha 
misericórdia de nosso País, para que 
ele seja reconhecido pelo temor ao 
SENHOR, afinal, diz-nos a Santa 
Palavra: “Feliz  a  nação  cujo  Deus é 
o  SENHOR  e  o povo que ele 
escolheu para  sua  herança.” (Salmo 
33, verso 12)

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA

Reserve em sua agenda: 07 a 10 de 
Março

Entre os dias 7 e 10 de março ocorre a 
Conferência Missionária de nossa 
Igreja, começando nesta quinta-feira 
às 19h30min, prosseguindo na Sexta 
Jovem, “Especial de Missões”, 20h e 
continuando no sábado às 19h30min. 
No domingo teremos Classe Única na 
Esco la  Domin i ca l ,  às  9h .  A 
Conferência será tema dos sermões 
dos Cultos daquele domingo, 
encerrando-se no Culto Vespertino. O 
Pre le to r  conv idado é  Pas tor  
Presbiteriano com formação em 
biologia, teologia e antropologia e 
vasta experiência em missões 
transculturais, com concentração 
entre povos tradicionais da Amazônia. 

Quais os desafios à comunicação 
transcultural do Evangelho com 
sensibilidade à cultura nativa? Qual a 
relevância e necessidade de uma boa 
formação para o obreiro transcultural? 
De que forma a igreja brasileira pode e 
deve se envolver com o trabalho 
missionário de povos minoritários? 
Quais os principais desafios do 
trabalho missionário com um povo 
ágrafo e de pouco contato com a 
sociedade e cultura hegemônicas no 
próprio país?

Estas e outras perguntas serão 
abordadas em nossa Conferência 
Missionária deste ano. Ore por isso, 
divulgue, participe e disponha-se à 
colaboração neste fascinante desafio.
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ANIVERSÁRIO DO SEMINÁRIO  

Segunda-feira, 25/02, participamos do 
Culto de Aniversário do Seminário 
Teológico Presbiteriano Rev. Denoel 
Nicodemos Eller, em suas belas 
instalações no bairro Palmares. Foram 
momentos maravilhosos de gratidão a 
Deus pelos 43 anos de Ensino 
Teológico em nossa capital mineira, 
que foram iniciados com o IPRESBT - 
Instituto Presbiteriano Superior de 
Teologia em 1976 aqui em nossa 
Primeira Igreja. No Culto, nossa Igreja 
foi mencionada em gratidão a Deus 
pela origem dessa abençoada 
Instituição de Ensino e formação de 
Pastores. Louvamos a Deus pela vida 
de nosso Seminário e rogamos ao Pai 
Eterno que aquela “Casa de Profetas”, 
carinhosamente assim chamado, 
continue sendo bênção na vida da 
Igreja de Cristo. 

CLASSE DE CATECÚMENOS 
PREPARE-SE PARA SE TORNAR 

MEMBRO DA IGREJA

Temos um convite para você que tem 
frequentado a nossa Igreja e deseja se 
tornar membro comungante dela. 
Convidamos você a frequentar a 
Classe de Catecúmenos, onde você 
será instruído para a Pública Profissão 
de Fé. Não é necessária inscrição 
prévia. Basta dirigir-se à Classe, no 
terceiro andar, Sala 301, e você será 
matriculado. Caso tenha alguma 
dúvida a respeito do assunto, procure 
os Presbíteros Rubem ou Valério.

FILHOS DO PACTO
PREPARE SEU FILHO PARA SE 
TORNAR MEMBRO DA IGREJA

O Curso Filhos do Pacto, que visa o 
preparo de nossos filhos para a 
Pública Profissão de Fé, é um passo 
importantíssimo na caminhada cristã 
das famílias da Igreja, quando através 
de uma conversação santa, os pais 
instruem os filhos na caminhada da Fé. 
Temos presenciado várias Profissões 
de Fé de nossas crianças e juvenis. 
Nossa  Ig re ja  tem p rocurado  
conscientizar os pais de que eles são 
os agentes primários na educação de 
seus filhos e também no preparo deles 
para este momento solene e único.

Pais, fiquem atentos ao desejo de seus 
filhos, preparando-os para tão 
importante passo da vida cristã. 
Procurem o Rev. Edson, Pastor da 
Igreja, que lhes entregará o material do 
Curso e dará as informações a 
respeito. A orientação dos seus filhos 
para a Pública Profissão de Fé não 
depende de erudição teológica, mas 
do temor e reconhecimento da 
dependência de Deus, pois dEle 
provém a verdadeira capacitação.  
Não deixem de aproveitar esta 
oportunidade de bênção para toda a 
família.

CURSO DE NOIVOS 
1º SEMESTRE - 2019

Data: 22 e 23/03
Local: Primeira Igreja

Sexta-feira, 22/03 – 19h30min às 
21h30min 

Sábado, 23/03 – 9h às 12h, 13h às 
15h
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ACAMPADENTRO DA UPA

Como em anos anteriores, nossos adolescentes, durante os feriados de 
carnaval (02 a 05/03), participam do “Acampadentro”, aproveitando esses dias 
para se refugiar em oração e no estudo da Santa Palavra de Deus. Nossos 
adolescentes estão na casa do Presidente da UPA, Mateus Falcão, onde 
estudam o seguinte tema: "Ao Mestre sejamos fiéis". Que Deus abençoe nossos 
adolescentes com crescimento espiritual e amor a Cristo. 

BÍBLIA DE ESTUDO HERANÇA REFORMADA

A Bíblia de Estudo Herança Reformada já traz em seu título 
algo especial sobre esta edição de estudo da Bíblia Sagrada. 
As palavras Herança Reformada remetem ao reavivamento 
teológico e espiritual dos séculos 16 e 17 que resultou no rico 
legado da Reforma para a Igreja. Além do texto bíblico, a 
edição traz valiosos auxílios, com destaque para os 
comentários que possibilitam tornar a leitura, tanto individual 
quanto em grupo, em momentos devocionais ou de culto 
familiar. Traz ainda artigos sobre ensinos chave da fé cristã e 

sobre a vida cristã prática; um panorama da história da Igreja; e uma coleção de 
credos e confissões clássicas. Cada livro da Bíblia tem uma introdução que 
aborda questões sobre a autoria, data, tema e propósito do livro, além de fazer 
uma sinopse de sua mensagem e apresentar, em alguns casos, questões de 
difícil interpretação.

Estamos listando os nomes dos irmãos que desejam adquirir esta Bíblia, pois 
conseguimos um desconto especial para aquisição de quantidades maiores da 
obra. Se você deseja adquirir um exemplar, procure a livraria após os Cultos, 
certifique-se do valor e dê o seu nome.

ACAMPAMENTO DA UMP - 2019

Desde sexta-feira, 29/02, os jovens de nossa Igreja estão no Acampamento 
Ebenézer. O Preletor do encontro é o Rev. Danillo Scarpelli da Iglesia 
Presbiteriana Cristo mi Pastor do Chile. Pedimos à Igreja que ore em favor do 
acampamento dos nossos jovens e da liderança ali presente.
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ANIVERSARIANTES 

03/03
Ana Clara Nunes Ribeiro 

Richard Wagner Andrich de Freitas Santos 

04/03
Priscila Barbosa Gonçalves Moreira 

Vinícius de Oliveira Alves

05/03
André Zorzin Gomes 

Clementina Ilse Jordão 
Fátima Jovita Borges de Morais Freitas 

Marco Túlio Cerbino Batista Filho 
Samuel Rezende 

06/03
Armindo Furtado de Oliveira

Daniel Cunha Elias 
João Guido Costa Galvão 
Lídia Gonçalves Botelho 

Marco Ramos D´Alcântara 
Terezinha Morais Grizoli 

07/03
André Gustavo Costa

Gabrielle Luck de Araujo
Maria Braz Boaventura 

Mário Fernando Gonçalves Nogueira 
Paulo José Campos Pires 

08/03
Adriana César Lehman Toledo 

João Pedro Tameirão P. Gregório de Souza 
    

09/03
Francielle do Nascimento Fialho 

Lais Melo Cardoso 
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VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça – Parceria 
IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro 
Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 
19h30min

Congregação Belém – Parceria IP 
Itatiaia
Rua Real Madrid 162 – Bairro São 
Salvador 
Domingo: Escola Dominical às 9h e 
Culto às 19h

Congregação Redenção – Parceria 
Nossa Missão e IP Vespasiano
Bairro Providência – Rua Américo 
Martins da Costa, 180 - Providencia

Plantação de Igreja – Cidade de Pará 
de Minas-MG
Parceria IP Itaúna e Junta de Missões 
Nacionais - JMN

Plantação de Igreja – Cidade de Bom 
Despacho-MG
Parceria Junta de Missões Nacionais - 
JMN

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor 
Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis - 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio – Missionário
Sem. David Freitas – 2º ano no 
Seminário / Crianças, Juvenis e 
Adolescentes da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho - 4º ano no 
Seminário / Congregação Redenção

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)

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!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23


