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MENSAGEM PASTORAL 

O primeiro culto protestante celebrado no Brasil 
aconteceu no dia 10 de março de 1557, uma 
quarta-feira, na Ilha de Villegaignon, uma 
colônia fundada pelos franceses localizada no 
interior da baía de Guanabara, na  cidade e 
estado do Rio de Janeiro.

O Rev. Alderi Souza Matos, historiador oficial 
de nossa denominação, nos ajuda a entender 
esse acontecimento histórico de grande 
relevância para a fé reformada em nosso país. 
Acompanhemos seu relato no texto abaixo.

“Tudo começou com o movimento chamado 
França Antártica. Após o descobrimento do 
Brasil, Portugal demorou a interessar-se pela 
ocupação e a colonização dos novos domínios. 
Com isso, a colônia atraiu a atenção de outras 
nações europeias, especialmente a França. 

Após a experiência mal-sucedida das 
capitanias hereditárias e as constantes 
incursões estrangeiras, Portugal resolveu 
tomar providências concretas. 

Em 1549 enviou o primeiro governador-geral 
do Brasil, Tomé de Souza, que se instalou em 
Salvador. Todavia, o controle da imensa costa 
era ainda muito limitado. 

Foi nesse contexto que o militar e aventureiro 
Nicolas Durand de Villegaignon teve a ideia de 
fundar uma colônia numa região bem 
conhecida dos franceses: a baía de 
Guanabara.

Villegaignon aproximou-se do vice-almirante 
Gaspard de Coligny, um dos principais 
conselheiros do reino, que nutria fortes 
simpatias pela Reforma. Com isso, conseguiu o 
apoio do rei Henrique II (1547-1559), que lhe 
forneceu dois navios aparelhados e recursos 
para a viagem. 

A expedição chegou à Guanabara no dia 10 de 
novembro de 1555, sendo bem recebida pelos 
índios tupinambás, acostumados à presença 
de franceses na região. O grupo instalou-se na 
pequena ilha de Serigipe, mais tarde 
denominada Villegaignon, onde foi construído 
o Forte Coligny.

Diante de várias dificuldades surgidas, 
Villegaignon escreveu à Igreja Reformada de 
Genebra solicitando o envio de pastores e 
colonos evangélicos que contribuíssem para a 
elevação do nível moral e espiritual da colônia. 
Coligny convidou para liderar o grupo um ex-
vizinho seu, Filipe de Corguilleray, conhecido 
como senhor Du Pont. 

Por sua vez, o reformador João Calvino e seus 
colegas alegremente escolheram para 
acompanhar os colonos os pastores Pierre 
Richier (50 anos) e Guillaume Chartier (30 
anos). Os seus objetivos específicos eram 
implantar a fé reformada entre os franceses e 
evangelizar os indígenas.
 
Os huguenotes (nome dado aos protestantes 
franceses) que os acompanharam foram Pierre 
Bourdon, Matthieu Verneil, Jean du Bourdel, 
André Lafon, Nicolas Denis, Jean Gardien, 
Martin David, Nicolas Raviquet, Nicolas 
Carmeau, Jacques Rousseau e o sapateiro 
Jean de Léry, o cronista da viagem, que 
escreveria a obra Viagem à Terra do Brasil 
(publicada em 1578).

Eram ao todo 14 pessoas. O grupo deixou 
Genebra em 16 de setembro de 1556. Após 
visitarem o almirante Coligny, seguiram para 
Paris, onde outros se uniram à comitiva. 

Alguns pensam que entre eles estava Jacques 
Le Balleur. No dia 19 de novembro embarcaram 
para o Brasil no porto de Honfleur, na 
Normandia.
 
A frota de três navios, comandada por Bois Le 
Conte, sobrinho de Villegaignon, levava cerca 
de 290 pessoas, inclusive algumas mulheres. 
Como de costume, a viagem foi muito penosa. 

A certa altura, diante da situação em que se 
achavam, os reformados recitaram o Salmo 
107 (ver os vs. 23-30). 

No dia 7 de março de 1557, os viajantes 
finalmente entraram no “braço de mar” 
chamado Guanabara pelos selvagens e Rio de 
Janeiro pelos portugueses.
 

 

10 DE MARÇO – DATA OFICIAL DE NOSSA IPB “PRIMEIRO CULTO PROTESTANTE NO BRASIL”
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Diante disso, cinco huguenotes se ofereceram 
para voltar à terra. Inicialmente Villegaignon os 
recebeu de modo cordial, mas logo os acusou 
de serem traidores e espiões. 

Formulou um questionário sobre pontos 
doutrinários e lhes deu doze horas para 
responderem por escrito.  O resultado foi a bela 
Confissão de Fé da Guanabara ou Confissão 
Fluminense. 

O almirante declarou heréticos vários artigos e 
decidiu pela morte dos reformados. No dia 9 de 
fevereiro de 1558, Jean du Bourdel, Matthieu 
Verneil e Pierre Bourdon foram estrangulados e 
lançados ao mar. 

André Lafon foi poupado devido às suas 
vacilações religiosas e ao fato de ser o único 
alfaiate da colônia. Jacques Le Balleur fugiu e 
foi para São Vicente.  

Levado preso para a Bahia, ficou encarcerado 
por oito anos, sendo então conduzido ao Rio de 
Janeiro, onde foi enforcado. Ele e seus 
companheiros ficaram conhecidos como os 
mártires calvinistas do Brasil.

Essa efêmera presença calvinista no início da 
história do Brasil não produziu efeitos 
permanentes. Não foi possível aos reformados 
alcançar seus dois intentos principais: "criar 
uma Igreja Reformada e evangelizar os 
nativos. Todavia, esse episódio é considerado 
um marco significativo na história das missões 
cristãs, pois foi a primeira vez que os 
protestantes buscaram anunciar a sua fé a um 
povo pagão. O fruto mais duradouro do singelo 
empreendimento foi a bela confissão de fé 
selada com sangue”.

Portanto, na próxima sexta-feira, 10 de março, 
esse evento singular completará 460 anos. No 
ano em que celebramos os 500 anos da 
Reforma Protestante, não podemos deixar de 
fazer alusão a esse acontecimento histórico.

A Igreja Presbiteriana do Brasil celebra esta 
data oficial em seu calendário no desejo de que 
nossa memória seja revigorada e tenhamos 
sempre a consciência da importância de 
acontecimentos como esses que marcaram a 
nossa história como Igreja Reformada em 
nosso país. 

O desembarque no forte Coligny deu-se no dia 
10 de março, uma quarta-feira. O vice-
almirante recebeu o grupo afetuosamente e 
demonstrou alegria porque vinham estabelecer 
uma Igreja Reformada. 

Logo em seguida, reunidos todos em uma 
pequena sala no centro da ilha, foi realizado um 
culto de ação de graças, o primeiro culto 
protestante ocorrido nas Américas, o Novo 
Mundo.

O ministro Richier orou invocando a Deus. Em 
seguida foi cantado em uníssono, segundo o 
costume de Genebra, o Salmo 5 “Dá ouvidos, 
Senhor, às minhas palavras”. Esse hino 
constava do Saltério Huguenote, com 
metrificação de Clement Marot e melodia de 
Louis Bourgeois, e até hoje se mantém nos 
hinários franceses. 

Bourgeois foi diretor de música da Igreja de 
Genebra de 1545 a 1557 e um dos grandes 
mestres da música francesa no século 16. 

A versão mais conhecida em português (“À 
minha voz, ó Deus, atende”) tem música de 
Claude Goudimel (†1572) e metrificação do 
Rev. Manoel da Silveira Porto Filho. Está em 
nosso Hinário Novo Cântico – “Necessitado”, 
Hino 122.
 
Em seguida, o pastor Richier pregou um 
sermão com base no Salmo 27.4: “Uma coisa 
peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa 
morar na casa do Senhor todos os dias da 
minha vida, para contemplar a beleza do 
Senhor e meditar no seu templo”.

Após o culto, os huguenotes tiveram sua 
primeira refeição brasileira: farinha de 
mandioca, peixe moqueado e raízes assadas 
no borralho. Dormiram em redes, à maneira 
indígena. 

A Santa Ceia segundo o rito reformado foi 
celebrada pela primeira vez no domingo 21 de 
março de 1557. Infelizmente, o vice-almirante 
acabou entrando em conflito com os 
huguenotes sobre questões doutrinárias e os 
expulsou da colônia.

Em 4 de janeiro de 1558, eles partiram para a 
França a bordo de um velho navio. O 
comandante avisou que a viagem iria ser difícil 
e não haveria alimento para todos. 
 
  
I

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Rev. Alderi Souza Matos
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque ele 
é bom; porque a sua misericórdia dura para 
sempre.”   Salmo 106.1

Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 07/03 às 8h e às 14h30min.
Departamento responsável: 
Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba

Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 08/03 às 14h30min.
Contamos com a presença de todas as sócias 
para juntas participarmos de mais uma 
plenária. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Éder Mello, Fernando 
Boson, Hildemar Neto, João Marcus, Paulo 
Gibram
Segunda-feira: Fernando Horácio
Quinta-feira: Jessé Oliveira
Sexta-feira: Marco Cassete
Sábado: Marco Vince, Marcos Egg

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

CORAL INFANTO-JUVENIL

Ensaio hoje às 17h. Temos compromisso para 
cantarmos todos os meses, então temos de 
nos preparar.

Traga sua garrafinha de água e até mais tarde. 
Aninha e Equipe

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Silvia de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte,605/1201  
Funcionários - Tel.: 3224.2641

Equipe 2:
Esmaília de Moura Nunes
Av. Carandaí, 353/1201 
Funcionários - Tel.: 3282.7173

Próximo domingo:
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A 
Venda Nova - Tel.: 3451 4430

Equipe 2:
Flausina Ferreira Jordão
Rua D. Luci, 281 
Palmeiras - Tel.: 3374 3746

PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO 
SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que também 
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o pão”. 1 Co 11.23

“Na noite em que foi traído, nosso Senhor 
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu 
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, 
para ser observado em sua igreja até o fim do 
mundo, para ser uma lembrança perpétua do 
sacrifício que em sua morte ele fez de si 
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, 
todos os benefícios provenientes desse 
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e 
crescimento nele, e seu compromisso de 
cumprir todos os seus deveres para com ele; e 
ser um vínculo e penhor de sua comunhão 
com ele e uns com os outros, como membros 
do seu corpo místico” (Confissão de Fé de 
Westminster, XXIX - 1).

No próximo domingo, segundo domingo do 
mês, estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para este solene sacramento. 
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CLASSE DE CATECÚMENOS!

Após a aula de introdução ministrada no 
dia19/02, neste domingo, 05/03, daremos 
início ao estudo do curso de doutrinas na 
classe de  catecúmenos.

Você que tem frequentado a nossa Igreja e 
deseja se tornar membro comungante dela, 
seu lugar é nesta classe.

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.

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!

Se você deseja participar conosco, se dirija à 
sala 301 – 3º andar. Não é necessária 
inscrição prévia, basta se dirigir para a classe 
e você será matriculado. 

As aulas acontecem aos domingos no horário 
da Escola Dominical, 9h.  

ORAI SEM CESSAR - REUNIÕES DE 
ORAÇÃO!

Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

Este é o momento propício para juntos, 
elevarmos a Deus nossas petições, 
intercessões e gratidão por tudo o que o 
SENHOR tem bondosamente nos oferecido 
através de suas dadivosas mãos. 

Separe esse momento e venha juntar-se a nós 
em oração. 

Às terças-feiras, a SAF (Sociedade 
Auxiliadora Feminina) realiza duas reuniões 
de oração: Às 8h30min. e às 14h30min.

Às quartas-feiras temos a reunião de oração 
conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa D. 
Marta, às 8h.

Louvamos a Deus pelo crescimento do 
número de irmãos comprometidos com a 
oração. Não deixe de participar! Grandes 
bênçãos o Senhor tem reservado para 
aqueles que o buscam com perseverança, 
sem esmorecer, através deste precioso meio, 
a oração.

“Eu, e a minha casa, serviremos ao 
SENHOR”, Js 24.15

O próximo encontro promovido pelo 
Ministério de Casais acontecerá no dia 01 de 
abril.

Tema: “A Influência da Reforma Protestante 
na vida dos Cônjuges e Famílias”. 
Coloque em sua agenda! 

FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS
MINISTÉRIO DE CASAIS!
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SÍMBOLO ARTE & FÉ

A Igreja do Senhor, desde os tempos apostólicos, identificou-se por meio de símbolos que apontam 
para um rico conteúdo teológico. Era uma poderosa forma que a Igreja revelava suas convicções e 
ao mesmo tempo velava-se em tempos de perseguição. Alguns destes símbolos fazem parte do 
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. Neste espaço, apresentaremos estes símbolos e a 
verdade relacionada para a qual, eles apontam.
       

Trindade
A forma última de existência é uma manifestação final de comunhão de amor. Tal como a Bíblia nos 
ensina, Deus subsiste em Trindade, numa comunhão de amor perfeito entre o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. 

PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SÉRIE CARTA AOS ROMANOS

A maior e mais rica declaração de Paulo sobre o evangelho. 
Este é o conceito de muitos teólogos sobre a carta de Paulo aos romanos. 

Alguém a chamou de “evangelho dentro do evangelho”, dado à forma linear, sistemática, profunda e 
completa pela qual seu autor expõe sua compreensão do plano da salvação. Os Reformadores 
viam em romanos a chave divina para o entendimento das Escrituras.

Neste domingo, 05/03, daremos continuidade aos estudos nesta impressionante carta com o nosso 
pastor Rev. Edson. Oremos para que a Palavra de Deus realize os seus benditos propósitos em 
nosso meio.
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NOTÍCIAS DO ACAMPAMENTO DA UMP

Marcado sempre pelo seu tempo no Acampamento Ebenézer no período do feriado de Carnaval, a 
UMP teve neste ano de 2017 a realização do seu importante tempo intensivo de atividades que 
praticamente marcam a abertura das suas programações no ano. O que podemos mais aqui registrar 
em resumo sobre o que foi este acampamento?

Podemos afirmar que a UMP teve nestes dias de carnaval passado um tempo de verdadeiro retiro 
espiritual, pois pela graça divina, estudamos o livro do profeta Amós refletindo intensamente sobre a 
nossa resposta à Aliança com Deus sob a gravidade do seu juízo e a gloriosa redenção que temos em 
nosso Redentor Jesus Cristo.

A natureza espiritual do acampamento se percebia através da oração, do louvor, da adoração, da 
reflexão e da exposição bíblica presentes nos momentos devocionais em duplas e trios, além dos 
coletivos que incluíram os cultos dominicais solenes e também com o aproveitamento religioso do dia 
do Senhor, que foi encerrado com a noite de louvor; contudo, o senso e o aproveitamento da graça 
divina nestes dias nos acompanhavam nas conversas, na comunhão e no melhor conhecimento uns 
dos outros.

Por fim, manifestando uma programação equilibrada, refletida na diversidade das programações, que 
incluíram: jogos, práticas lúdicas, esportivas, recreativas, instrutivas, livres brincadeiras de salão, 
noite de talentos, fantasias e até o cardápio e a decoração temática sobre diversas nações ao final, o 
acampamento deste ano revelou o espírito criativo de uma juventude redimida pela Graça.

Aos membros da diretoria, às cozinheiras, aos orientadores e a cada um dos colaboradores à 
realização deste encontro especial, a nossa expressão de gratidão pela sua providencial contribuição. 
Agora, é força e determinação para, pela graça divina, crescermos no santo conhecimento, amor e 
serviço a Deus  e ao próximo através das demais atividades da UMP neste ano de 2017.

Pastoralmente, Raimundo Montenegro - ou simplesmente, como alguns jovens gostam de me 
chamar, "reve".

ACAMPADENTRO DA UPA 

Nossos adolescentes estiveram entre os dias 27/02 a 01/03 reunidos na casa dos irmãos Pb. Hildemar 
e Marise onde desfrutaram de comunhão fraterna, diversão e o mais importante, instrução bendita. 
Agradecemos ao casal anfitrião e todos os demais orientadores que auxiliaram neste importante 
trabalho. 

Que Deus a todos abençoe! 



André Zorzin Gomes 

Clementina Ilse Jordão 

Fátima Jovita Borges de Morais Freitas

Marco Túlio Cerbino Batista Filho

Raquel Novais da Silva 

Samuel Rezende

    05/03

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para 
ser Pastor Auxiliar)
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

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
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min

Ponto de Pregação Itapoã Bairro Itapoã -
Reuniões às terças-feiras na casa do Diác. Éder
Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901).

Armindo Furtado de Oliveira

Daniel Cunha Elias 

Lídia Gonçalves Botelho 

Terezinha Morais Grizoli

    06/03

André Gustavo Costa 

Gabrielle Luck de Araujo 

Maria Braz Boaventura 

Paulo José Campos Pires 

    07/03

Adriana César Lehman Toledo 

João Pedro T. Pedroso G. de Souza

    08/03

Francielle Fialho de Souza 
    09/03

Fabiana Corrêa Austério

Ieda Alvarenga França

Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro

    10/03

Edir Vetter 

Fabiano Caixeta D Alcantara 

Maria Helena Borges de Aguiar 

    11/03


