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A todos os que estais em Roma, amados de Deus, com o seu aconselhado que chora, tem que rir com 
quem encontrou a graça de Deus, na busca de ser chamados santos: Graça e paz de Deus nosso Pai, 
edificado e consolado. Não pode haver distância, há e do Senhor Jesus Cristo.
que se experimentar comunhão de emoções. Observar 
emoções e deixar-se emocionar por elas.Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus 

Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o 
Os seres humanos podem ter, cada um de "per se", mundo é anunciada a vossa fé.
emoções e situações na vida que são só suas, 

Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no peculiares, mas não é necessário ter experimentado a 
prática de um determinado pecado para, só então, evangelho de seu Filho, me é testemunha de como 
saber qual é a dor da culpa, não é necessário o ter incessantemente faço menção de vós,
passado por uma perda, para saber a dor do luto, não pedindo sempre em minhas orações que nalgum 
é necessário passar por uma determinada frustração, tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa 
para saber como se sente o frustrado. Há uma ocasião de ir ter convosco.
solidariedade essencial na raça humana, pois somos 

Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum todos parte da mesma queda em pecado e não 
dom espiritual, a fim de que sejais confortados; isto estamos distantes uns dos outros como se poderia 
é, para que juntamente convosco eu seja imaginar.
consolado pela fé mútua, assim vossa como minha.

Sem mutualidade, sem comunhão, não pode haver 
verdadeira ajuda. Paulo escrevendo aos Meu professor de Poimênica (a arte do 
Tessalonicenses os orientou: "Pelo que exortai-vos uns aconselhamento), apesar de ministrar num seminário 
aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na bíblico-reformado, era freudiano. Em suas aulas repetia 

1a cada instante: "ao receber qualquer pessoa para o verdade o estais fazendo."  Este mesmo texto é 
aconselhamento, mantenha-se distante, não esboce traduzido com mais fidelidade ao original e ao contexto 
qualquer emoção, ali não há uma troca, o conselheiro é bíblico, da seguinte forma: "Por isso, aconselhai-vos e 
a fonte que dá, o aconselhado é o receptáculo que encorajai-vos mutuamente, como de fato já estais 

 2recebe." fazendo."

Nestes meus quarenta anos de ministério e no intenso Esta ideia de troca e  mutualidade é encontrada em 
trabalho de aconselhamento pastoral, jamais consegui diversos textos do Novo Testamento e fez parte integral 
assimilar esta orientação de meu professor. Já nos do ministério do apóstolo Paulo. Ele, escrevendo a sua 
primeiros aconselhamentos percebi que não somos carta aos Romanos, ainda que não tivesse tido a 
como que bolas duras e lisas de sinuca que nos oportunidade de visitá-los pessoalmente, desejava vê-
tocamos e nos repelimos, afastando-nos insensíveis los e ao estar com aqueles irmãos experimentar a 
uns dos outros. Somos, sim, como bolas de água que bênção da troca. Não queria dar somente, nem mesmo 
se aproximam e deixamos um pouco de nós e somente receber. Nisto mostrou-se o avesso da auto-
recebemos um pouco dos outros. suficiência, revelou-se a verdadeira humildade, do 

espírito fraterno e compassivo, que deve adornar quem 
A mutualidade é parte integral da vida de quem é chamado ao ministério do aconselhamento.
aconselha e é aconselhado. E este é o ministério "par 
excellence", incomparável, na vida da Igreja do Senhor No decorrer de meu ministério, por cerca de quarenta 
Jesus. Quem aconselha tem que estar pronto a chorar anos, recebi milhares de pessoas em meu gabinete, ou 
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A COMUNIDADE DA FÉ MÚTUA

1.  I Tessalonicenses 5.11
2. King James Atualizada

Romanos 1.7-12



em conversas menos formais, na rua, na porta da igreja, Não há aconselhamento cristão sem empatia. Não há 
por carta, e-mail, telefonemas e observei o preceito como consolar sem envolvimento de alma e ser 
bíblico da mutualidade, da interdependência. consolado, fortalecer outros sem ser fortalecido. O 

próprio Senhor Jesus entendeu os carentes, porque ele 
Os ensinos sobre esta prática é repetido em inúmeras mesmo experimentou as carências da vida deste 
passagens bíblicas. Observe algumas delas: mundo, segundo o escritor aos Hebreus nos mostra: 

"Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
3 compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, 1 Tessalonicenses 5.11,14 

 84 como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado."   Isaías 40.1,2 
5 "Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm Hebreus 12.12 

6 conhecimento e se desviam, considerando que ele Hebreus 10.24,25 
97 mesmo está rodeado de fraquezas." 1 Tessalonicenses 4.17-18 

Não é sem razão a repetição nas Escrituras deste Quando recebi pais, que com tristezas profundas em 
comportamento de comunhão, mutualidade e seus corações falavam de seus filhos, eu os ouvia, me 
interdependência. compadecia deles e orava em favor dos meus próprios 

filhos ao orar pelo filhos deles. Quando jovens vinham 
Veja alguns dos textos nesta orientação:  ao meu gabinete e revelavam as dores de sua alma, 

olhava para eles e via meus filhos e buscava ali forças 
"Não oprimirás o estrangeiro: conheceis bem a vida de para orientar tanto ao aconselhado quanto aos meus, 

10estrangeiro, porque fostes forasteiros no Egito." procurando me aprumar segundo a medida que eu ali 
também estava aprendendo. Quando esposas abriam 

"E no entanto, suas dores eram as nossas próprias os seus corações e expunham suas amargas 
enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu experiências com seus cônjuges, pensava na minha 
corpo levou todas as nossas doenças; contudo nós o esposa e como deveria tratá-la, amá-la e cuidar dela. 
julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Estava aconselhando e ouvindo o que ouvia, sentindo o 

11Deus ferido e torturado.…" que sentia, estava eu também num "feedback" sendo 
aconselhado, edificado, perdoado. Quando aconselhei 

"Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas irmãos de sangue em busca de suplantar desavenças 
mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger familiares, pensava em meus próprios irmãos de 
ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do sangue e, não foram poucas as vezes que aquele 
mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu membro da igreja saía de meu gabinete, que eu via a 
coração está comovido, toda a minha compaixão está necessidade de ligar para um de meus irmãos para 

12religar laços que estavam, porventura, se afrouxando. desperta e voltada para ti!" 
Quando chorei com os que choravam as dores da 
partida de seus entes amados, pensava e orava para "No início da noite, trouxeram-lhe muitos 
que Deus me desse forças para abrir o meu coração  endemoninhados; e Ele, com apenas uma palavra, 
àqueles que me procuravam, pensando comigo mesmo expulsou os espíritos e curou todos os que estavam 

13que aquela dor poderia ser a minha, e efetivamente ela doentes. …" 
era. Sofrendo o sofrimento deles, preparando-me para o 
dia de experienciar os meus próprios sofrimentos. "Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio 

14que fumega, até que faça vencer a justiça." 
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 3. "Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estais fazendo …"
 4. "Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus,... " 
 5. "Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes." 
 6. "...e consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas    obras. …" 
 7. "Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E, 

assim, estaremos com Cristo para sempre! Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras." 
8. Hebreus 4.15
9. Hebreus 5.2
10. Êxodo 23.9
11. Isaías 53:4,5
12. Oséias 11:8
13. Mateus 8:16,17
14. Mateus 12:20
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«...mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, quando tentado, Ele é capaz de socorrer todos aqueles 
assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se que semelhantemente estão sendo atacados pela 

 15 23semelhante aos seres humanos. …" tentação." 

"Por esse motivo, era vital que Ele se tornasse "Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm 
semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim conhecimento e se desviam, considerando que ele 

24de que pudesse constituir-se sumo sacerdote mesmo está rodeado de fraquezas." 
misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse 

16realizar propiciação pelos pecados do povo. …" Estes são alguns de entre os inumeráveis textos que 
nos apontam para a mutualidade, o companheirismo, o 

Concluindo, “Tendo em vista que temos um grande receber e o dar nas misteriosas ações do aconselhar-
sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, se uns aos outros, do confessar nossos pecados uns 
Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza aos outros, do edificarmos mutuamente uns aos outros, 
nossa declaração pública de fé. Pois não temos um no ministério da consolação.
sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se 
das nossas fraquezas, mas temos o Sacerdote Precisamos uns dos outros e como.
Supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de 
todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, A igreja tem perdido esta característica no decorrer dos 
acheguemo-nos com toda a confiança ao trono anos. Os pastores recebem suas ovelhas e entendem, 
da graça, para que recebamos misericórdia e por se sentirem erroneamente incompetentes, que não 
encontremos o poder que nos socorre no momento da é seu papel tratar de depressões, das feridas da alma, 

17 e despacham os membros da igreja para os necessidade." 
consultórios psiquiátricos ou os gabinetes dos 
psicólogos. Em épocas passadas os pastores eram "Jesus foi então conduzido pelo Espírito, ao deserto, 

18 chamados de "curad'almas", responsáveis diante de para ser tentado pelo Diabo." 
Deus para tratar, segundo Deus, da alma. A palavra 
hebraica para alma é "nefesh". A palavra grega, "Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado 

19 encontrada na Bíblia é a palavra "psique". Um durante as minhas tribulações." 
psicólogo é aquele estudioso das coisas da alma, "Porquanto, aquilo que a Lei fora incapaz de realizar 
aquele que busca entender os meandros da psique por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, 
humana. Como pode um incrédulo, alguém que não Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança 
conhece a Deus e nem mesmo a Sua Palavra, ter do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E, 

 20 condições de tratar da alma, dimensão do ser onde assim, condenou o pecado na carne,"
Deus se comunica com o homem criado à sua 
imagem? Como pode alguém entender os intrincados "Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta 
segredos do ser e buscar produzir mudanças segundo por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos 

21 Deus, se negam a orientação do único Manual para o tornássemos justiça de Deus." 
trato da alma, a Bíblia? 

"Por esse motivo, era vital que Ele se tornasse 
No entanto, muitos destes profissionais, quando tratam semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim 
das disfunções da alma, encontram um certo sucesso de que pudesse constituir-se sumo sacerdote 
em algumas de suas terapias. E eu creio que misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse 

 22 encontram porque a alma carente precisa de um realizar propiciação pelos pecados do povo."
ouvido que as ouça, de olhos que as vejam. Foi John 
Lenon que afirmou alhures: "Se não há alguém que "Considerando, portanto, tudo o que Ele mesmo sofreu 

15. Filipenses 2:7,8
16. Hebreus 2:17,18
17.Hebreus 4. 14-16
18. Mateus 4:1
19. Lucas 22:28
20.  Romanos 8:3
21.  2 Coríntios 5:21
22. Hebreus 2:17
23. Hebreus 2:18
24. Hebreus 5:2
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olhe para nós, evaporamos." Ou como a Bíblia melhor deixados à nós mesmos, largados à nossa própria 
pontua: "Não é bom que o homem esteja só". A sorte, pode ser a vez de buscarmos a mutualidade, a 
solidário e a solidão é ambiente para pecados, para interdependência, a comunhão que Deus planejou no 
taras, para comportamentos exóticos.  Se a igreja relacionamento do Corpo de Cristo, que sujeitos à 
soubesse da importância de seu papel em ouvir, em Cabeça, entendem a importância dos vínculos da paz.
olhar com amor, conhecendo os princípios comezinhos 
da Palavra de Deus para a cura dos males da alma, Devemos estar atentos, nas relações de mutualidade 
viveríamos como uma autêntica comunidade corremos o risco de confundirmos as coisas e 
terapêutica e haveríamos de vivenciar verdadeiras podemos transferir carências imaginando que no outro 
curas da alma. Aqueles que experimentaram o está o que tanto precisamos. No entanto, nas relações 
abandono, o repúdio, a morte e separação de seus de mutualidade entre os irmãos em Cristo, o que se 
cônjuges, via de regra, não encontram verdadeiro e aponta é a verdade segundo Deus, quando um e 
significativo acolhimento na igreja. outro, o conselheiro e o aconselhado, o que edifica e o 

que está sendo edificado, o que confessa e o que está 
A igreja de Cristo, se entendesse o seu papel, na ouvindo a confissão, numa troca bendita, fazem olhar 
significativa comunhão, na mutualidade, no ambos para Deus e Sua Palavra e no outro 
aconselhamento, na confissão mútua de pecados, na observarmos o amor de Deus. Nestes dias de luto 
edificação mútua segundo os princípios da Palavra de tenho observado claramente que, na medida que 
Deus, na exortação levantando o que está caído, pessoas falavam, Deus ia promovendo. Enquanto 
seríamos uma comunidade saneada, mais e mais falavam, Deus fazia em minha alma o que falavam, 
curada das feridas da alma, levantada e postos de Deus ia realizando o que proferiam. Palavras que 
volta aos nossos pés segundo a graça de Deus, sua edificavam e me faziam ouvir a voz de Deus. Abraços 
compaixão, num recorrer desta fonte carmesim que comunicavam a mim o calor do Espírito de Deus.
inesgotável de perdão e das águas cristalinas de 
purificação. Perdão e purificação a cada instante, a Deus é espírito, não tem mãos, não tem braços. Ele 
todo momento, recebidos de Deus na mutualidade, na usa as mãos de seus filhos para levantar o que está 
troca, nos relacionamentos significativos que devem caído. Ele usa as palavras dos crentes para que se 
ocorrer entre os irmãos. firmem, se edifiquem, se consolem mutuamente. É 

parte essencial do propósito de Deus o Corpo de 
Paulo apóstolo nos orienta a que falemos a "verdade Cristo. Nesta comunidade da graça é que vamos 
em amor". Efésios 4.15 e 16.  Sempre observei que crescer segundo a justa cooperação de cada parte. 
falar a verdade não é tão complexo assim. Por sua Um crente que imagina poder viver sem a comunhão 
vez, amar, não nos causa dificuldades se entendermos da igreja, deve repensar se verdadeiramente conhece 
o amor isoladamente. O difícil é juntarmos os dois o Senhor.
preceitos, verdade e amor. Verdade com amor. Amor 
que não subtraia a verdade. Confrontação mútua Mutualidade é o que esperamos. Bendita comunhão e 
nesta troca bendita onde se encontre tanto amor como companheirismo, pois carecemos uns dos outros. 
verdade, tanto verdade como amor, acolhendo o mais Enquanto damos, recebemos. Enquanto falamos, 
fraco, não porque sejamos mais fortes, mas porque o ouvimos a voz de Deus. Enquanto confessamos, 
poder de Deus se aperfeiçoa justamente em nossa somos perdoados. 
fraqueza. Quando entendemos nossa fraqueza, nossa Enquanto consolamos, somos consolados.
fragilidade, nossas carências, o perigo de sermos 

Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   
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DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Sérgio 
Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra

Segunda-feira: Nei Ovídio

Quinta-feira: William Fernandes

Reunião de Oração: 
Dia 16 de fevereiro às 8h30min e às 14h30min
Departamento Henriqueta Bergo
Coordenadora: Maria Alba

Reuniões  Departamentais:
Dia 17 de fevereiro às 14h30min. 
Departamentos Henriqueta Bergo e Rosa Ziller:
Casa da sócia Rosane P. Arumaa
Departamentos Noeme e Terezinha Lara:
Casa da Sócia Zulmira

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira 
Tel: 3223-2065
Equipe 2:
Vera Terezinha Santoro 
Tel: 3285-2055

Próximo domingo:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Tel: 3261-6074
Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Tel: 3227-3273

Nasceu no dia 5 de fevereiro o pequeno 
Theodoro Duarte Bastos Oliveira, filho dos 
nossos irmãos Wellerson Duarte Neves Oliveira e 
Kévia Cristina Bastos Jorge.

Louvamos a Deus pela vida do pequeno Theodoro 
e oramos para que o Senhor abençoe ricamente 
esta querida família.

FRALDAS NO VARAL 

SANTA CEIA

Neste mês de fevereiro estaremos ministrando a 
Ceia do Senhor exclusivamente no culto da noite. 
Devemos nos lembrar da importância desta 
cerimônia e tudo aquilo que representa este 
momento sacramental instituído pelo próprio Senhor 
Jesus Cristo para o alimento, edificação e 
fortalecimento da Igreja. 

Devemos vir preparados, em oração, para 
participarmos condignamente dos elementos que 
haverão de ser ministrados . 



TÉRMINO DAS TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO

Nestes feriados prolongados, quando tivemos a 
mocidade de nossa igreja reunida em nosso 
acampamento, findaram-se as temporadas de 
retiros espirituais destas férias. Foram momentos 
de grande edificação espiritual quando as  nossas 
crianças, adolescentes e jovens puderam usufruir  
do confronto da Palavra de Deus, da comunhão 
sadia e de princípios que certamente haverão de 
impactar a vida de cada um dos que participaram 
destes nossos acampamentos. 

Louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que 
se envolveram, dos que trabalharam 
voluntariamente, dos pais que confiaram a nós a 
guarda de seus filhos, dos pastores e preletores, 
enfim, todos os que trabalharam para o sucesso 
espiritual desta temporada de retiro de férias. 

Hoje por ocasião do culto da noite, teremos a 
participação especial dos jovens que estiveram 
nesta última semana de retiro. Nossa oração é para 
que as bênçãos sejam preservadas no coração de 
todos nós. 

BODAS DE OURO 

ISBELLA E ELIEL
12/03/1966 – 12/03/2016

Celebramos com alegria e emoção as Bodas de Ouro 
de nossos queridos irmãos Maria Isbella do 
Nascimento Bastos e  Elial Fernandes Bastos. 

No culto desta manhã teremos a oportunidade de orar 
por esta família amada e render nossa gratidão a 
Deus por estes anos felizes e abençoados de vida 
conjugal. 

Sua filha, genro, netos e todos os seus parentes e 
irmãos em Cristo participam desta celebração gratos 
a Deus pela vida desta ilustre família. 

BATISMO INFANTIL

Nesta manhã receberemos, com alegria, a pequena 
Ana Clara Morais Teixeira Fonseca, filha de nossos 
queridos irmãos Marconi Teixeira Fonseca e Lílian 
Serra de Souza Bonilha Morais. 

Nossos filhos, que são preciosa herança do Senhor, 
nesta cerimônia os consagramos a Deus e juramos 
que haveremos de conduzi-los na religião do 
Evangelho, segundo os preceitos das Sagradas 
Escrituras. 

Pedimos em favor desta querida família para que 
sejam ricamente abençoados neste propósito. 

REUNIÃO DO CONSELHO – CONVOCAÇÃO

Por ordem do Presidente do Conselho da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, fica este 
convocado para se reunir nesta segunda-feira, dia 
15 de fevereiro, logo após o culto de oração. 

O culto de oração tem o seu início às 19h30min e 
será parte integral de nossa reunião, para o qual 
todos os presbíteros e pastores estão convocados. 

Pedimos à igreja que esteja orando em favor do seu 
Conselho, para que Deus nos abençoe e nos 
conceda sabedoria para fazermos cumprir a Sua 
vontade para a bênção de todos nós. 
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REVISTAS DA ESCOLA DOMINICAL

As revistas que estão sendo usadas nas classes 
normais da nossa Escola Dominical, sendo utilizadas 
na classe da mocidade e demais classes de adultos, 
estão à disposição na livraria de nossa Igreja. 

Encerramos assim a série completa das revistas que 
foram escritas pelo Rev. Leandro Lima e que tratam 
das Doutrinas Fundamentais da Fé Cristã. 

Este material deve estar na biblioteca de cada um 
dos membros de nossa igreja para  que possam se 
aprofundar neste ensino precioso que tem sido 
ministrado nos últimos anos.

Oramos em favor dos professores, em favor da 
superintendência da Escola Dominical, e de todos os 
seus alunos para que Deus nos conceda um ano 
repleto do conhecimento das Escrituras e com elas 
saibamos quem Deus é, quem somos nós, qual o 
propósito de nossa existência na face da terra e 
encontremos nestes estudos a bênção do Evangelho 
aplicado à nossa vida pelo Espírito Santo de Deus.

ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO 
DA CIDADE DE CAETÉ EM IGREJA

Neste mês de fevereiro, atendendo 
solicitação da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, o Presbitério Belo Horizonte, 
através de sua comissão especial, procederá 
as atividades de organização da Igreja 
Presbiteriana de Caeté.

Pela graça de Deus, esta igreja, segundo um 
projeto bem sucedido que temos alegria de 
sustentar, será ajudada pela Primeira Igreja 
nestes próximos cinco anos. Este é mais um 
dos projetos abençoados que compõem 
dezenas de outros, na plantação de novas 
igrejas na grande Belo Horizonte. 

Conhecendo a realidade da Igreja 
Presbiteriana no Brasil sabemos que não há 
igreja que tem sido tão generosa e tão 
ousada na plantação de novas igrejas como 
tem sido a nossa amada Primeira Igreja.

Foi designado para assumir este campo o 
Rev. Duarte Marcelino, que a partir deste mês 
de fevereiro deixa o nosso quadro pastoral, 
pelo que queremos registrar a nossa mais 
profunda gratidão a Deus por sua vida e seu 
ministério. Jovem e dedicado pastor que tem 
se consagrado para esta obra tão preciosa de 
edificação da Igreja do Senhor, como 
instrumento nas mãos de Deus.

CASAMENTO DO DR. PAULO CASSETE 
E ALESSANDRA BUENO DIAS

Comunicamos com alegria o enlace matrimonial dos 
nossos queridos irmãos Paulo e Alessandra, ocorrido 
no dia 12 de fevereiro.  

O Rev. Ludgero esteve reunido com a família, numa 
cerimônia singela, quando orou em favor do casal. 
Nosso desejo é que sejam ricamente abençoados 
nos laços que agora estabeleceram de amor e 
fidelidade. 

MENSAGENS GRAVADAS

As mensagens proferidas no púlpito de nossa igreja 
aos domingos são gravadas em áudio e algumas 
delas em vídeo. Todas elas são expostas no site de 
nossa igreja. Temos recebido uma quantidade 
significativa de visitas ao nosso site e centenas de 
pessoas estão ouvindo estas mensagens a cada 
semana.

Este deve ser o motivo das nossas orações, para 
que, no divulgar as mensagens expositivas 
proferidas em nosso púlpito, muitas pessoas 
possam ser alcançadas pela graça de Deus e a 
confrontação com o seu Evangelho.
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LIVRARIA DA IGREJA

A livraria da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte tem um compromisso com a divulgação 
das doutrinas reformadas. Você encontra ali 
comentários bíblicos, livros devocionais, livros para 
crianças e vários outros títulos que tratam sobre a 
igreja, sobre quem é Deus, sobre a família, o 
casamento etc.

É da natureza do cristianismo a busca de 
conhecimento e é por isto que Deus revelou Sua 
vontade através de um Livro, e com ele, a 
possibilidade de estudarmos e aprendermos mais 
com outros homens que se dedicaram e se 
aprofundaram no  estudo e conhecimento da 
Palavra de Deus. 

Desafiamos você a fazer uma visita à nossa livraria 
e procurar nossas irmãs Juliana e/ou Ivna, pois elas 
são competentes para orientá-lo na compra de 
excelentes literaturas evangélicas.

IGREJA AGREDIDA E PICHADA

Resultado desta festa imoral incentivada e 
financiada pelas autoridades públicas da cidade de 
Belo Horizonte.  Escolheram a frente de nossa 
igreja para que esta festa da carne acontecesse. 
Imoralidade, desrespeito para com prédios 
históricos, agressão, afronta e pichamento, estes 
são os frutos funestos que a nossa igreja teve que 
colher nestes dias.

Por ocasião do culto da noite, domingo passado, 
solicitamos que as autoridades policiais estivessem 
de plantão à porta da igreja, porque estas festas 
não tiveram qualquer participação da segurança 
pública, a não ser aquela que solicitamos para 
nossa segurança no domingo à noite. 

Os transeuntes bêbados faziam as suas 
necessidades fisiológicas em nossa calçada e na 
escadaria frontal do templo. Nosso prédio que é 
tombado pelo patrimônio, sofreu agressão da 
pichação, tanto na parte frontal como na lateral da 
Av. Afonso Pena. 

Temos a certeza absoluta que as autoridades  
municipais que promoveram esta bandalheira, 
tiveram o cuidado para não permitir que qualquer 
bloco carnavalesco se reunisse à porta de igrejas 
romanistas. O culto romano certamente foi 
respeitado, mas as autoridades instituídas, pagas 
com os impostos também dos evangélicos, não se 
importaram em permitir tal afronta ao culto a Deus.

Lamentamos este descaso e esta 
descriminalização.

Nossa igreja tem primado pela preservado. O culto da manhã no 
pontualidade para o início dos cultos domingo, tem o seu início às 
dominicais e semanais. Aqueles irmãos 10h20min. O culto da noite às 19 
que chegam com antecedência e horas. 
buscam oportunidade de se preparar em 
oração aguardando o início do culto, Rogamos a todos que cheguem uns 10 
mostram seu respeito às coisas minutos antes, procurem o seu lugar no 
sagradas. templo, aguardem o início do culto em 

atitude de oração e nós prometemos que 
Desafiamos a todos os irmãos para que envidaremos todos os esforços para 
observem este princípio que revela mantermos esta disciplina espiritual na 
nosso apreço e a nossa vida disciplinada pontualidade de nossas programações 
neste aspecto que a Primeira Igreja tem espirituais.

PONTUALIDADE NAS ATIVIDADES DE CULTO DE NOSSA IGREJAPONTUALIDADE NAS ATIVIDADES DE CULTO DE NOSSA IGREJA



PRIVILÉGIOS DA SEMANA

Sua igreja se reúne tanto na segunda-feira quanto 
na quinta-feira, com  a finalidade de, na segunda-
feira, promover momentos de oração comunitária, 
intercedendo por diversos motivos. Na quinta-feira 
a igreja se reúne para um culto de estudo bíblico.

Às terças-feiras, pela manhã e à tarde a igreja 
também está reunida, sob a direção da sociedade 
de senhoras para orar.
Além destas atividades, recomeçamos agora o 
encontro da mocidade, intitulado “Sexta Jovem” 
quando promove-se o congraçamento da juventude 
de nossa igreja. 

Reserve em sua agenda estas atividades e lembre-
se que são elas verdadeiros privilégios que Deus 
tem concedido aos membros de nossa igreja e 
àqueles que precisam ser alimentados do pão 
celestial. 

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE 

PRESBITERIANA

Nota de Gratidão – Acampamento!

A UMP agradece a toda a Igreja pelo 

envolvimento em sua temporada de 

acampamento – Verão – 2016. 

Louvamos a Deus por tantas pessoas se 

mostrarem interessadas em ajudar, contribuindo 

de alguma forma, para que, ao final, tudo desse 

certo, e graças ao bom Deus concluímos mais 

uma etapa com alegria.

Agradecemos à igreja pelas orações, à diretoria 

pelo trabalho incansável, ao Rev. Edson e sua 

esposa Clayde pela dedicação, carinho e amor, 

evidenciados na condução de nossos jovens. Ao 

Rev. Ben-Hur, nosso preletor. À D. Reníria e sua 

equipe da cozinha pela comida maravilhosa. Ao 

administrador de nossa Igreja Pb. Valério pelo 

apoio irrestrito. A Deus toda Honra e Glória! 

Já estamos desejando chegar o próximo.

Registro as palavras de uma acampante que 

retrata o seu sentimento de gratidão a Deus: 

“O acampamento foi maravilhoso! Fui agraciada 

com tantas companhias ótimas, com a pregação 

diária, cada oração, hora tranquila, ou nas 

conversas informais. Agradeço a Deus e a todos 

por esses dias”. 

Você que gosta do boletim impresso, e não o tem MENSAGENS PASTORAIS
encontrado, pedimos o favor de comunicar seu 
pedido pelo telefone da secretaria de nossa igreja e Todas as mensagens pastorais publicadas 
assim iremos analisar qual  a real demanda. Aqueles dominicalmente nos boletins de nossa igreja, são 
outros que têm acesso à internet mas que ainda não divulgadas através da internet e do site da Primeira 
recebem os boletins, pedimos que também entrem Igreja. Muitos irmãos têm nos cobrado que 
em contato com a nossa secretaria para que desejariam ter o boletim e as mensagens de forma 
possamos colocar o seu endereço eletrônico em escrita, em papel, em suas mãos. Temos publicado 
nossa mala direta. Via de regra o boletim do e distribuído alguns poucos boletins a cada 
domingo subsequente é enviado por email na sexta-domingo, contudo, se a demanda aumentar, 
feira.imprimiremos mais boletins para atendê-la.  

Reserve em sua agenda 
estas atividades e 

lembre-se que são elas 
verdadeiros privilégios 

que Deus tem concedido 
aos membros de nossa 

igreja e àqueles que 
precisam ser 

alimentados do pão 
celestial. 

10



CORAL INFANTO-JUVENIL - 30 ANOS (1986 – 2016)

Em dezembro deste ano o Coral Infanto-Juvenil de quando Ele nos chama para a obra Ele mesmo 

nossa igreja estará, se assim Deus quiser, entoando nos dá meios e recursos para cumpri-la.

pela 30ª vez consecutiva seus louvores a Deus pelo Durante todo este ano queremos que toda a igreja 

Natal de Jesus Cristo. participe de nossas celebrações de louvor! Estamos 

em festa! Teremos a participação de ex-coristas que 

Foi em uma manhã de setembro, em 1986 que a se juntarão aos coristas de hoje para exaltar o nome 

querida e saudosa Regina Helena me procurou com de nosso Deus!

um livro contendo 9 músicas de natal para Coro 

Infantil.  Este livro foi comprado por ela e Rev. Se você tem de 7 a 13 anos, participe de nossas 

Ludgero em uma viagem aos Estados Unidos e eles celebrações e venha ensaiar conosco. Aguardamos 

estavam traduzindo as músicas. você. A Ele, somente a Ele seja dada toda a glória e 

louvor! 

Havia um livro com as partituras e um disco de vinil. 

De um lado havia o play-back das músicas e do outro Aninha

crianças cantando. Começamos assim nossos 

ensaios e num domingo de dezembro pela manhã 

apresentamos a cantata "Happy Birthday- Merry 

Christmas". Foi muito lindo!

 

Mas aprouve a Deus que nosso Coral não 

cessasse seus louvores. Por todos estes 

anos, Deus nos tem provido de cantores, 

regentes, instrumentistas e principalmente, 

força que Ele mesmo supre para o serviço. 

Cantamos o nascimento de Jesus, Sua 

morte e ressurreição, Sua aguardada 

volta, os atributos de Deus, a presença 

do Espírito.

 Apresentamos nossos louvores em várias 

outras igrejas em BH e outras cidades... 

participamos mensalmente dos cultos em 

nossa igreja, cumprindo uma escala entre 

os corais... Cantamos várias cantatas com 

personagens como Davi e Golias, Noé, 

os heróis da fé... Cantamos as parábolas 

de Jesus, o desafio da Evangelização, entre 

outros.

Ao trazer tudo isso à memória, só nos resta 

glorificar a Deus por Sua fidelidade, pois 
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14/02
    Paulo Ricardo Figueiredo Boy 

15/02
    Elthon Duarte Séllos 
    Matheus Ferro Cali 
    Nicole Lobenwein Freitas 

Theodoria Horstt Bacelar

16/02
Bárbara Caldeira de Carvalho
Emanuella Corrêa  
Jacqueline Rodrigues Araújo 

    João Marcos Borges de Aguiar 
Josué Faria de Melo
Leila Maria Rodrigues Simões  

17/02
    Luiza Lehman Toledo 

18/02
    Daniela Salles Frigini Campolina 

Guilherme Bessa de Oliveira Terenzi 
    Jéssica Ramos Maciel 
    Marcia Lisboa Ferreira 

19/02
Pedro Zorzin Fonseca

20/02
Fernando Ferreira Santos Filho  

    Guilherme Franco Ferreira 
José de Paula Moreira  

    Rachel Pitta Costa de Souza Maciel 

    

    
    
    

    
    

    

    

    

    

SÉRIE DE MENSAGENS 
I CARTA DE PEDRO

O Rev. Ludgero no domingo passado, por ocasião 
do culto da manhã, iniciou uma nova série de 
mensagens baseada na Primeira Carta de Pedro. 
Esta carta nos ajuda a entender como o crente deve 
enfrentar as situações de sofrimento que são tão 
peculiares à cada um de nós, lembrando que, tal 
como os crentes dispersos pela Ásia menor, nós 
também estamos exilados neste mundo. 

No meio de nosso sofrimento devemos nos lembrar 
de nossa identidade – leitos em Cristo antes da 
fundação do mundo – e nesta lembrança 
atendermos ao chamado divino de mantermos o 
nosso coração erguido, atendendo à nossa mais 
sublime vocação, motivados e prontos a sermos 
usados por Deus neste mundo desconexo. 

CLASSES ESPECIAIS
Neste semestre estamos oferecendo duas classes 
especiais. Uma é a classe de catecúmenos para 
todos aqueles que, adultos, vindo a conhecer o 
Evangelho, desejam se tornar membros de nossa 
Igreja. 

Também para todos aqueles que vindo de uma outra 
igreja precisam conhecer melhor aquilo que 
caracteriza o compromisso firmado da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte e suas 
peculiaridades. 

Também estamos oferecendo uma classe de 
Aprofundamento Bíblico e Teológico (sala 408), cujos 
professores são: Rev. Fôlton e o Presb. Valério, 
examinando doutrinas que caracterizam a visão 
presbiteriana, Bíblico-Reformada que tão ciosamente 
abraçamos e defendemos. 
Se você deseja fazer parte de uma destas duas 
classes especiais, dirija-se à classe e faça a sua 
matrícula. Procure informações com um dos diáconos 
à porta da igreja. 


