
1ª Igreja 
Presbiteriana 
de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 26 DE MARÇO DE 2017

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044



2

MENSAGEM PASTORAL 

"Eu sou o SENHOR, vosso Deus; portanto, vós 
vos consagrareis e sereis santos, porque eu 
sou santo..." Levítico 11.44 

Quando a Escritura chama "santo" a Deus, ou a 
pessoas individuais da Divindade, como ela 
frequentemente faz em textos como:
Lv 11.44,45; Js 24.19; 1 Sm 2.2; Sl 99.9; Is 1.4; 
6.3; 41.14,16,20; 57.15; Ez 39.7; Am 4.2; Jo 
17.11; At 5.3,4,32; Ap15.4, a palavra significa 
tudo a respeito de Deus que o coloca separado 
de nós e faz dele objeto de nossa reverência, 
adoração e temor.

A santidade de Deus cobre todos os aspectos 
de sua grandeza transcendente e perfeição 
moral, e, assim, é um atributo de todos os seus 
atributos, salientando a "Divindade" de Deus 
em cada ponto. 

Cada faceta da natureza de Deus e cada 
aspecto de seu caráter pode apropriadamente 
ser chamado santo, precisamente porque Ele o 
é. A essência do conceito, porém, é a pureza de 
Deus, que não pode tolerar qualquer forma de 
pecado (Hc 1.13) e, por isso, impõe aos 
pecadores a constante auto-contrição em sua 
presença (Is 6.5).

Justiça, que significa fazer em todas as 
circunstâncias coisas que são corretas, é uma 
expressão da santidade de Deus. 

Deus manifesta sua justiça como legislador e 
juiz, e também como guardador da promessa e 
perdoador do pecado.

Sua lei moral, que requer conduta que se 
equipare à sua própria, é "santa, justa e boa" 
(Rm 7.12). 

Ele julga justamente, de acordo com o mérito 
real (Gn 18.25; Sl 7.11; 96.13; At 17.31). 

Sua "ira", isto é, sua ativa hostilidade judicial ao 
pecado,  to ta lmente  jus ta  em suas  
manifestações (Rm 2.5-16) ,  e seus 
" ju lgamentos"  especí f i cos  (cas t igos  
equitativos) são gloriosos e dignos de louvor 
(Ap 16.5,7; 19.1-4).

Toda vez que Deus cumpre a promessa de sua 
aliança, agindo para salvar seu povo, pratica 
um gesto de "equidade", isto é, justiça (Is 
51.5,6; 56.1; 63.1; 1 Jo 1.9). 

Quando justifica os pecadores pela fé em 
Cristo, Ele o faz com base na justiça aplicada, 
isto é, o castigo de nossos pecados na pessoa 
de Cristo, nosso substituto. Portanto, a forma 
tomada por sua misericórdia justificadora 
mostra que Ele é absoluta e totalmente justo 
(Rm 3.25,26), e nossa própria justificação se 
r e v e l a  j u d i c i a l m e n t e  j u s t i f i c a d a .

Quando João diz que Deus é "luz", não 
havendo nele treva alguma, a imagem está 
afirmando a santa pureza de Deus, o que torna 
impossível a comunhão entre Ele e o profano 
intencional, e requer a busca da santidade e 
retidão de vida como objetivo central do povo 
cristão (l Jo 1.5-2.1; 2 Co 6.14-7; Hb 12.10-17).

A convocação dos crentes, regenerados e 
perdoados que são, a praticarem uma 
santidade que se equipare a própria santidade 
de Deus, e desta forma agradando a Ele, é 
constante no Novo Testamento, como 
certamente o foi no Velho Testamento (Dt 30.1-
10; Ef 4.1-5.14; 1 Pe 1.13.22).

Porque Deus é santo, o povo de Deus deve 
também ser santo. 

O autor aos hebreus nos exorta a seguirmos a 
paz e a santificação sem a qual ninguém verá o 
SENHOR, Hb 12.14

DEUS É LUZ - A SANTIDADE DE DEUS

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica – Teologia Concisa 

 Ed. Cultura Cristã -  J.I.Packer 
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Bendito seja Deus, que não me rejeita a 
oração, nem aparta de mim a sua graça."        
Salmo 66.20

Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 28/03 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Noeme.
Relatora: Miriam.

Reunião Executiva:
Terça-feira, dia 28/03 às 15h.

Contamos com a presença de toda a diretoria 
e relatoras para um bom aproveitamento da 
reunião.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando 
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, 
Rodrigo Pitta e Rubem Pacheco
Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: João
Sábado: José Carlos e José Luiz Espeschit

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.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Olga Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719

Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049

Próximo domingo:
Equipe 1:
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

Equipe 2:
Valter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321.6731

A equipe 1 da Escola Itinerante, esteve 
reunida na casa de D. Silvia de Assis Lopes, no 
domingo passado, 19/03. D. Silvia é sogra do 
Eraldo e mãe da Raquel nossos irmãos da 
igreja. Fomos recebidos com muita alegria por 
esta família querida. D. Sílvia sofreu uma 
queda, fraturando uma vértebra cervical e 
carece de nossas orações.

LIVRARIA

Chegaram em nossa livraria os símbolos de Fé de Westminster – Breve Catecismo, Catecismo Maior 
e Confissão de Fé, símbolos de Fé de nossa Igreja. Se você ainda não possui, adquira já!

Funcionamento da Livraria: segundas, terças e quintas-feiras, 14h30min às 17h. Aos domingos após 
os Cultos Matutino e Vespertino. 
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CORAL NA SANTA CASA

O Coral da Igreja cantará, na tarde de hoje, no 
hospital da Santa Casa. Como sempre, 
levaremos uma mensagem de conforto e de 
esperança, firmada na fé em Jesus Cristo, 
nosso único e suf ic iente Salvador.  
Acompanhará o Coral nosso querido Rev. 
Raimundo. 

Preparemo-nos espiritualmente para este 
encontro, para que o Senhor seja servido em 
nos usar na palavra cantada e falada. 

Que pessoas sejam abençoadas com a nova 
do Evangelho!

Encontro às 15h45min, na Portaria dos 
Colaboradores. 

DESPEDIDA DO DES. PB. JOSÉ DO 
CARMO DO TJMG

Caríssimos Amigos e Colegas! "Tudo tem seu 
tempo determinado, e há tempo para todo 
propósito debaixo do céu". (Bíblia Sagrada, 
Eclesiastes, cap. 3, versículo 1).

No próximo dia 28 de março de 2017, às 
13h30min, no Plenário 2, do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais – Unidade Raja 
Gabaglia, será realizada a sessão solene de 
despedida do Desembargador José do Carmo 
Veiga de Oliveira, Professor da PUC MINAS, 
Unidades Contagem e São Gabriel, em virtude 
de sua aposentadoria em janeiro do corrente 
ano. 

Enfatiza a satisfação em receber a todos os 
Amigos e Colegas para esse momento que 
marcará, indelevelmente, a sua carreira. 

A todos, formula antecipadamente os seus 
agradecimentos. Pb. José do Carmo Veiga de 
Oliveira.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
PRÓXIMO SÁBADO
MINISTÉRIO DE CASAIS!

Nossa próxima reunião de casais será no dia 
1º de abril, sábado, às 19h30min, no Salão 
Social de nossa Igreja. Em razão do 
aniversário dos 500 anos da Reforma teremos 
uma reunião muito especial, quando 
ouviremos sobre o tema: "A importância do 
pensamento reformado na vida dos cônjuges 
e famílias".

Está sendo preparada uma encenação teatral 
sobre o drama de Martinho Lutero frente aos 
problemas doutrinários e práticas da Igreja 
daquele período.  

Como o anúncio das 95 teses ocorreu em 
Wittenberg, Alemanha, ouviremos música no 
idioma alemão e nosso lanche será inspirado 
na gastronomia daquele país. 

Vários casais já confirmaram que se vestirão 
com trajes típicos alemães. O casal mais 
original será premiado. Prepare-se para se 
divertir usando a moda daquela época. 

O custo será de R$80,00 por casal. Se você 
não tem com quem deixar sua(s) criança(s) 
confirme assim mesmo, pois estamos nos 
organizando para cuidar delas durante a 
reunião.

Venha participar e ter comunhão com outros 
casais. Confirme sua presença com a 
liderança do ministério de casais. 

Ore pelos casais de nossa Igreja. 

Ore por nossa reunião. 
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A 
DEUS!

Deus se agrada de nossa pontualidade, 
afinal, entendemos ser ela também culto a 
Deus .  Por  me io  da  pon tua l i dade  
evidenciamos compromisso com o SENHOR.  
A pontualidade faz parte da boa mordomia do 
tempo.

Não estamos limitados ou presos à cultura do 
atraso, pelo contrário, como filhos de Deus, 
somos exortados a não nos conformarmos 
com este mundo, Rm 12. Isto, também se 
aplica ao uso que fazemos do tempo. Ser 
pontual não é ser escravo do relógio, mas 
sim, evidenciar compromisso com Deus no 
serviço da casa do SENHOR.

Nossa Escola Dominical começa às 9h. 
Procure chegar no horário, ou até mesmo 
alguns minutos antes. Quanto aos cultos, da 
mesma forma, procure chegar antes.

Utilize os minutos que antecedem a Escola 
Dominical e os cultos para se preparar em 
oração, para então, no momento destas 
atividades espirituais, dedicar-se a Deus 
tendo já se preparado antecipadamente de 
maneira conveniente.

REINÍCIO DAS OBRAS!

FORRO
Conforme ouvimos do Relator da Comissão 
de Construção e Patrimônio no domingo 
passado, Pb. Celso, estamos trabalhando na 
recuperação do molde para fabricação das 
placas de gesso do forro do templo. Alguns 
testes foram realizados, sem, contudo, atingir 
a qualidade almejada para autorizarmos o 
i n í c i o  d e  p r o d u ç ã o  d a s  p l a c a s .  
Paralelamente estamos desenvolvendo 
soluções alternativas, a fim de termos o forro 
do templo restaurado na brevidade possível e 
com a devida qualidade.

OBRAS NO BANHEIRO MASCULINO E 
SALÃO SOCIAL
Estamos iniciando a reforma do banheiro 
Masculino, e dando continuidade à reforma 
do Salão João Calvino. Ao mesmo tempo, 
estamos providenciando vest iár ios 
adequados para os funcionários da Igreja. 
Tomaremos todos os cuidados para 
minimizar os transtornos, entretanto 
precisamos contar com a compreensão dos 
irmãos.

PARTICIPE OFERTANDO
Ainda não dispomos de todos os recursos 
financeiros para estas obras, portanto, os 
irmãos que desejarem poderão dedicar a sua 
oferta especial para este fim, bastando 
identificar no envelope – "Oferta para as 
reformas".

Oremos e participemos!

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER – LITURGIA DOS CULTOS 

O Breve Catecismo de Westminster foi formulado na famosa Assembleia de Westminster, onde 
homens notáveis separados por Deus laboraram na luta contra o erro. 121 teólogos se reuniram a 
partir de julho de 1643 na Abadia de Westminster em Londres convocados pelo Parlamento e 
definiram a doutrina da Igreja em oposição ao arminianismo.  Contendo 107 perguntas e respostas, 
o BCW é considerado uma obra-prima teológica por sua estrutura harmoniosa, instrução 
condensada e abrangente, e expressão lúcida e vigorosa das doutrinas da Santa Palavra.

Ao lado da Confissão de Fé de Westminster e do Catecismo Maior de Westminster, ele compõe os 
símbolos de fé de nossa Igreja e da maioria das igrejas reformadas ao derredor do mundo.

Devido à sua importância e grande utilidade para a vida cristã, estaremos a partir deste domingo 
inserindo suas perguntas e respostas na liturgia dos cultos, para que, de maneira didática 
recordemos as verdades essenciais contidas neste valioso catecismo. Nosso desejo é que nesse 
ano, ao celebrarmos os 500 anos da Reforma Protestante do séc. XVI estas verdades sejam 
evidenciadas através desta obra que influenciou positivamente o coração de milhares de cristãos no 
decorrer da história da Igreja de Cristo. 
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REV. EDSON EM VARGINHA-MG

Atendendo a convite, nosso pastor Rev. Edson está desde a última sexta-feira na 2ª Igreja 
Presbiteriana de Varginha-MG, falando no Seminário de Famílias organizado por aquela querida 
Igreja. Retorna para o Culto Vespertino em nossa Igreja. Oremos em seu favor!

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.

DEUS TRIÚNO
O Deus único que adoramos não é três deuses. Adoramos a um 
Deus que é três em pessoa, mas que é uno em essência, um único 
ser. Este mistério da Triunidade de Deus é algo que escapa à 
nossa compreensão, contudo não é uma contradição lógica, e nem 
produto da invencionice humana. É assim que a Bíblia nos ensina.

UCP e UPJ
Nossa primeira programação foi um sucesso por causa da bondade de Deus! A segunda já está 
agendada. Será nesse domingo, dia 26/03, às 17h30min, após o ensaio do coro infanto juvenil na 
Igreja. Esperamos todas as crianças!  Tragam a bíblia, um amigo e muita alegria!

UPH – União Presbiteriana de Homens
Atenção Homens Presbiterianos, chegou a hora! Convocamos todos os homens presbiterianos para 
o "Café com Oração", que será realizado em nosso salão social, no próximo domingo, dia 02, às 8h. 
Dê o seu nome a um dos diáconos de plantão e participe! "Muito pode, por sua eficácia, a súplica do 
justo." Tg 5.16

UMP-UPA - Sexta Jovem
Um tempo especial e dinâmico para louvarmos a Deus, estudarmos a sua santa Palavra e 
desfrutarmos de um momento de comunhão entre os jovens. Este tempo é a Sexta Jovem.
Você que é jovem ou adolescente, compareça; venha aproveitar momentos de crescimento espiritual 
e adoração a Deus aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Vamos restaurar o horário 
original das nossas programações. Neste mês de abril vamos iniciar a Sexta Jovem às 19h45min, 
com bate-papo, ensaio musical e confraternização; e às 20h, iniciaremos o momento devocional.

CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA 19H30MIN

Um encontro com Deus e a sua Palavra no meio da semana! Sim, é assim que você é convidado 
para participar dos Cultos Doutrinários da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Nas 
próximas quintas-feiras, venha desfrutar de um tempo de comunhão com Deus e estudo sobre a 
"revelação de Deus" a nós, sempre das 19h30min às 20h30min.
Nesta quinta-feira, 30/03, debateremos sobre os conceitos "paradoxo, mistério e contradição" na 
fé cristã. Como entender e explicar conceitos e passagens que aparentemente afirmam ideias 
contrárias nas Escrituras Sagradas? A Bíblia entra em contradição? Ou será misteriosa demais 
para que possamos discernir os seus profundos ensinos, paradoxais? Venha e confira! Há um 
lugar reservado para você também!
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SÉRIE CARTA AOS ROMANOS

Estamos aprendendo com a exposição desta riquíssima carta que o evangelho começa com a 
consciência de pecado e necessidade de arrependimento. Então, aparece a boa notícia, a boa 
nova, a salvação pela graça por meio da fé na Pessoa bendita de Cristo.

Para que agarremos esta tão grandiosa salvação é necessário reconhecermos que estamos 
perdidos, afinal, somente será salvo quem antes estiver perdido.

O estudo desta carta nos leva à maturidade cristã. Ao entendimento do verdadeiro evangelho. 
A importância de Romanos é indiscutível, principalmente se levarmos em conta a história da Igreja.
Neste domingo, 26/03, daremos continuidade aos estudos nesta impressionante carta com o nosso 
pastor Rev. Edson, concluindo o capítulo 2.

Oremos para que a Palavra de Deus realize os seus benditos propósitos em nosso meio.



Angela Maria da Silva Barbosa Gonçalves 

Anna Kelita Gonçalves Garcez

Cleunice Crispim da Costa

Juliana Campos Brasileiro

Thiago Matias Brey Gil

    26/03

ANIVERSARIANTES 

8

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

Cleuza Gomes de Almeida Lima 

Frederico Mendes Morais 

    27/03

Leonardo Mattos de Oliveira 

Marcelo Cali 

Suely Cardoso Maciel 

    28/03

Adriana Letícia Saraiva L. Rodrigues 

Kely Estrela Scherrer Fulloni

    30/03

Ana Laura Amorim Gomes 

Ana Paula Siqueira 

Davi Macedo de Oliveira 

Maria Flávia Bolivar Moreira 

    31/03


