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MENSAGEM PASTORAL 

levando a boa música, cantando e encantando.

Além das atividades com a música, o Coral tem 
encontros de confraternização, o que tem 
fortalecido a comunhão entre as irmãs. A partir 
de 2005, depois do retorno da Vânia para o Rio 
de Janeiro, o Coral não parou, continua sendo 
uma bênção na vida de cada integrante e de 
nossa igreja. Passaram na regência do nosso 
coral além da Vânia, nossas queridas irmãs 
Lenis Lang, Liliana Silveira, Thelma S. Lander e 
atualmente o Maestro César Timóteo. 

O coral visitou algumas vezes o Hospital 
Evangélico, levando a Palavra cantada a 
corações quebrados pela dor e o sofrimento.

O coral teve a alegria de realizar a cantata 
"Deus ajude o lar" com o coral masculino e coral 
juvenil.  Nossa oração é que este coral continue 
sempre focando no seu maior objetivo, a Honra 
e a Glória do nosso Senhor, e que as mulheres 
presbiterianas estejam prontas para continuar 
sendo vasos de bênçãos nas mãos do Oleiro.

Nesse domingo, por ocasião do culto matutino, 
expressaremos uma gratidão especial a Deus, 
pelos 20 anos de existência do nosso Coro 
Feminino. Temos muito a agradecer por tantas 
bênçãos derramadas sobre essas mulheres 
que formam esse grupo harmonioso, alegre e 
dedicado ao Seu louvor. 

Nosso sentimento como Primeira Igreja é o de 
gratidão a Deus que tem dirigido e abençoado 
esse grupo de louvor e adoração. Ao Senhor 
toda Honra e Glória!

GRATIDÃO: 20 ANOS DO CORAL FEMININO – 1997/2017

"Louvarei ao Senhor durante a minha vida, 
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu 
viver." Sl.146.2

Este é o moto do Coral Feminino de nossa 
Primeira Igreja, que há 20 anos tem tido o 
privilégio de louvar ao Senhor em diversas 
oportunidades.

O Coral Feminino foi criado, sob a orientação de 
Deus, em novembro de 1997. Esse desejo 
nasceu no coração de algumas irmãs com o 
único objetivo de cultuar ao SENHOR.

A primeira participação foi num culto vespertino, 
entoando 3 hinos. Contava, nessa época, com 
10 mulheres sob a regência do Elias.

Em 1998 as irmãs pediram a Deus que 
enviasse uma pianista, Deus ouviu enviando a 
Vânia que, após a saída do Elias, passou 
também à regência do coral, permanecendo 
por 7 anos nesse ministério.

Foram anos muito abençoados. Além das 
participações nos cultos da igreja, o coral 
preparou programas especiais de Natal, a 
cantata "A graça de ser Mulher" e parte do 
Oratório de Elias. Participou também em 
diversos cultos da Sinodal, Federação e da 
SAF.

Em 2002, teve a alegria de gravar um CD 
juntamente com o Conjunto Orquestral de 
Sinos. Teve também o privilégio de representar 
nossa igreja na gravação de 2 CDs do Grande 
Coral Evangélico em São Paulo.    

Ao longo desses anos recebeu convites e 
participou de diversos cultos em outras igrejas, 

Rev. Edson Costa Silva
Fonte histórica: Nilza Werner e Roseli Braz



SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o 
Último, o Princípio e o Fim. “  Apocalipse 22.13

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Priscila
Relatora: Juliana

Reunião Executiva:
Terá início na reunião de oração. Contamos 
com toda a diretoria e relatoras dos 
departamentos.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir 
Bissaco, Rodrigo Pitta, Luiz Neto, Marco 
Cassete, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: Sérgio Maciel, Valter Lopes
Quinta-feira: Arthur, Fernando Horácio
Sexta-feira: Alysson Barbosa
Sábado: Armando Melillo, Cláudio Murilo

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Rizza Rodrigues Caldeira
Rua Crispim, 155 - Pirajá
Tel.: 3436-5405

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

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

Equipe 2:
 Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/301 - Serra
Tel.: 3282-7049
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BAZAR PARA O CRC 
FAZER O BEM FAZ BEM!

Nossa irmã Valdete está organizando um bazar 
de roupas e calçados para crianças e adultos. 

As doações poderão ser entregues aos 
domingos e também na quinta-feira à tarde na 
casa ao lado da Igreja.
 
Contato de nossa irmã:
99679-2880 ou 98860-3407

CULTO PELO BEBÊ

Data: 02/12/2017
Hora: 16h - Salão Social da Igreja 
Responsável: Miriam – 3646-0296
E-mail: 
Confirme presença com Cristine ou Ivna. 
Envie foto. 

miriangherardi@hotmail.com

NOTA DE FALECIMENTO

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 
bem presente nas tribulações”. “O Senhor o 
deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome 
do Senhor”. Sl 46.1; Jó 1.21 

Comunicamos o falecimento de Eliane Botrel 
aos 65 anos, prima de D. Ione Borja. Seu corpo 
foi velado e sepultado no Cemitério do Bonfim 
no último dia 16/11. Esteve levando uma 
palavra de consolo aos familiares e 
representando nossa Igreja o Rev. Edson 
Costa. 

Na última segunda-feira, dia 20/11, faleceu aos 
44 anos, Ana Lúcia Magalhães, sobrinha de 
nosso irmão Hamilton Magalhães, esposo da 
Léa. Após uma grande cirurgia para retirada de 
um tumor, Ana Lúcia não resistiu o tratamento. 
Seu corpo foi sepultado na cidade de Ipanema. 

Às famílias enlutadas, expressamos nossos 
mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor 
doador e mantenedor da vida, o consolo de seu 
Santo Espírito.

mailto:miriangherardi@hotmail.com
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REV. RAIMUNDO EM ITAPERUNA-RJ

Amados irmãos, ao retornar do campo 
missionário, o Rev. Raimundo firmou alguns 
compromissos de visitas a algumas igrejas no 
ano de 2017. 

Neste final de semana, 24 a 26/11/17, ele 
encerra os compromissos destas visitas neste 
ano. 

Estará no município de Itaperuna - RJ como 
preletor de uma Conferência de Teologia e 
Missões na Perspectiva Reformada. 

Oremos pela manifestação da glória de Cristo 
neste evento.

BATISMO INFANTIL

O que é batismo?
O nosso breve catecismo, em sua pergunta 94, 
responde da seguinte forma: “Batismo é um 
sacramento no qual o lavar com água em nome 
do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, significa e 
sela a nossa união com Cristo, à participação 
das bênçãos do pacto da graça e a promessa 
de pertencermos ao Senhor”.
O batismo, assim como a Ceia, é um sinal 
visível de uma graça invisível. 

A quem não deve ser administrado o 
batismo? 
O batismo não deve ser administrado àqueles 
que estão fora da igreja visível, enquanto não 
professarem a sua fé em Cristo e obediência a 
Ele. 

Mas os filhos daqueles que são membros da 
igreja visível devem ser batizados. (Gn 
17.7,10;  At 2.38-39;  At 18.8;  At 16.14-15;  1 
Co 7.14)

Recebemos hoje, pelo sacramento do batismo, 
por ocasião do culto matutino, o pequeno 
Josué Coimbra Furtado, filhinho de Ronaldo 
Ferreira Furtado e Rebeca Coimbra Bueno 
Furtado, avós paternos Ronaldo e Wleidice, 
avós maternos Natanias e Maria Guilhermina. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa desta 
herança do SENHOR. Que ele cresça à 
semelhança de Jesus, em sabedoria, estatura 
e graça, diante de Deus e dos homens. Lc 2.52. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS PARA 
ADULTOS

Temas relevantes para a caminhada 
cristã

Tema: Família da Aliança

No período de férias, como de 
costume, teremos em nossa 
Igreja a nossa Escola Bíblica 
de Férias para adultos. 
Estudamos importantes 
assuntos com vistas a 
estimular a Igreja a um maior 
c o m p r o m i s s o  c o m  a  
santificação sem a qual 
ninguém verá o SENHOR.

As atividades acontecerão a partir do terceiro 
domingo de dezembro, dia 17, nos estudos da 
Escola Dominical conjunta. 

O tema escolhido para os estudos em 7 
domingos consecutivos, 17/12 a 28/01 foi 
“Família da Aliança”.

Vivemos dias maus! A família tem sido atacada 
de maneira devastadora. Mas cremos pela 
graça de Deus, que o SENHOR preserva essa 
Instituição que foi criada por Ele, para a Sua 
própria glória.

Recomendamos à Igreja adquirir o excelente 
Livro do Dr. Van Groningem e sua esposa 
Harriet “A Família da Aliança”, Editora Cultura 
Cristã. Esse livro é um clássico e referência de 
alta qualidade no assunto.

Que Deus nos abençoe neste propósito.   

SEXTA JOVEM

Você que é jovem, venha participar das últimas 
Sextas Jovens deste ano. 

Na próxima sexta-feira, 01/12/16, a partir das 
20h, teremos um momento de adoração e 
edificação espiritual, quando estudaremos a 
Palavra de Deus que será exposta pelo Rev. 
Raimundo, pastor da juventude da nossa 
Igreja. Compareça!
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CADA DIA NATAL

Última oportunidade para você adquirir o 
devocional “Cada Dia Natal”. Como o 
devocional é para o mês de dezembro, as 
devocionais começam no dia 01/12, portanto, 
próxima sexta-feira. Caso você queira  adquirir,  
procure a Missionária  Suely.

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL

“Oh Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos”. Sl 133.1

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor”.Sl 122.1

“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto 
mais quanto vedes que o Dia se aproxima”. Hb 10.25

A Palavra de Deus nos convida a estarmos congregados. Por valorizar este convite é que nossa 
igreja oferece a todos os seus membros e visitantes, oportunidades de crescimento espiritual não 
somente aos domingos, mas também durante toda a semana. 

Anote em sua agenda, e venha congregar conosco!

Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min. Recomenda-nos a Palavra de Deus “Orai sem 
cessar”. 

Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de oração da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina). 
Disse Jesus: Orar é um dever de todo cristão, precisa ser sempre, sem esmorecer, Lc 18.

Quarta-feira: Reuniões de oração às 8h na sala da SAF. Venha orar conosco!

Quinta-feira: Às 19h30min, temos nosso estudo bíblico doutrinário. Venha estudar a Palavra de 
Deus conosco e crescer em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda 
boa obra, 2 Tm 3.17

Sexta-feira: Às 20h, temos a “sexta-jovem”, onde os jovens de nossa igreja se encontram para 
louvar a Deus e estudar a Santa Palavra.

Pergunta o salmista: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo 
responde: Observando-o segundo a tua palavra, Sl 119.9

Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das sociedades internas de nossa Igreja: UCP / UPJ / UPA / 
UMP / SAF / UPH. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, senhoras e senhores, todos estão 
inseridos no testemunho e proclamação das verdades eternas. Agende-se e venha participar 
conosco!

REUNIÃO – AGENDA 2018

Convocamos a todos os presidentes das 
Sociedades Internas, Corais, Conselho, Junta 
Diaconal, enfim, todos os responsáveis pelos 
diversos Ministérios de nossa Igreja, eleitos 
para o exercício – 2018, para uma reunião de 
planejamento e alinhamento de agenda 2018. 

A Reunião acontecerá na terça-feira, dia 05/12, 
às 19h30min na sala de reuniões de nossa 
Igreja. 

Participem conosco! 
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FILHOS DO PACTO 

Prepare seus filhos  para  a “Pública Profissão de Fé”

“Estas palavras que hoje te ordeno, 
estarão em teu coração; tu as 
inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.

“Ensina a criança o caminho em que 
deve andar, e ainda quando for 
velho não se desviará dele”. Pv 22.6

Como Igreja cremos que o agente 
primário na educação espiritual dos 
filhos é o pai cristão. Portanto, 
diferentemente da maioria das 
i g r e j a s  q u e  u s u r p a m  e s ta  
responsabilidade para si, estamos 
comprometidos a ajudar o pai, com 

o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e disciplinar seus filhos.  Nos lares nos 
quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja.  Isto não somente 
cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como também temos a esperança de que seja um 
fator catalisador para um relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de comunicação entre 
pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre esta matéria, no que diz 
respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir como acharem mais prudente. Cremos que a 
partir dos 7 anos, os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais contundente 
sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades que estão aí relacionadas.  A experiência 
nesta matéria tem nos mostrado que 10 anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças 
são maduras com mais ou menos idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência 
espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, em particular, não deve ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os 
sacramentos e outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas, requer que a 
própria criança expresse um forte desejo para se tornar membro. Embora requeiramos um ensino por 
parte dos pais na preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua 
filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, 
despertar os pais para esta importantíssima tarefa.

c) Instrução dada pelos pais
O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos aprenderão dos pais, 
acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de serem examinados.

d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos serão 
examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.

Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos preparando-os para tão importante passo na 
caminhada cristã. Procurem o Rev. Edson, pastor da Igreja, adquiram o material e façam o curso com 
seus filhos, lembrando sempre que o preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor 
e reconhecimento da dependência de Deus, pois dEle provém a verdadeira capacitação.   
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CORAL NA SANTA CASA 
A PRÁTICA DO AMOR

Costumamos ser mais 
sensíveis às necessidades 
dos outros por ocasião das 
c o m e m o r a ç õ e s  q u e  
envolvem o nascimento de 
Jesus.

O sentimento de compaixão 
se aflora em nós e o desejo 

de partilhar a alegria do Natal nos leva a querer 
fazer o bem e a anunciar que Jesus veio 
inaugurar um tempo singular, por meio do qual 
as barreiras religiosas e sociais foram 
rompidas, abrindo-nos um novo e vivo caminho 
de amor incondicional e de comunhão fraterna 
em Cristo Jesus.

Tomados por estes sentimentos, o Coral da 
Igreja decidiu promover uma campanha para 
arrecadar produtos de higiene pessoal 
(sabonete, creme dental, escova de dentes, 
desodorante sem perfume, hidratante, etc.), 
para serem distribuídos aos pacientes do 
andar onde o Coral visitará na Santa Casa, por 
ocasião do culto natalino, no 2º domingo de 
dezembro, dia 10/12. 

Convidamos a todos membros da Igreja que 
participem conosco desta campanha, como 
forma de gratidão a Deus pelo muito que Ele 
nos tem proporcionado.  

Que nossa contribuição possa minimizar, 
mesmo que com algo tão pequeno, o 
sofrimento daqueles que buscam tratamento 
médico hospitalar, alguns provenientes de 
regiões extremamente pobres do interior do 
Estado! 

Nossa oferta será substancial à medida em 
que nossos corações forem generosos... 
 
Os produtos poderão ser entregues, durante a 
semana, à Cristine, na secretaria do gabinete 
pastoral ou aos domingos a um dos diáconos.

Desde já, agradecemos aos irmãos que 
atenderem ao nosso pedido.

Seja o Senhor servido em nos abençoar!

Diretoria do Coral da Igreja      

CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA 
ÀS 19H30MIN 

Todas as quintas-feiras às 19h30min temos 
nosso estudo bíblico doutrinário. Venha 
estudar a Palavra de Deus conosco e crescer 
em graça e no conhecimento de nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo. 

CASAMENTO FRANCIELE E JUDSON 

Nossos irmãos, Judson e Franciele, vão se unir 
em matrimônio no dia 09 de dezembro às 
17h30min, na Sexta Igreja Presbiteriana de BH 
e querem convidar os irmãos da Primeira Igreja 
para este momento solene. A presença de 
cada um será uma alegria para os noivos.
Para mais informações, acesse:  
wjudsonefranfialho.com

DIZ O SALMISTA: ELE É QUEM SARA 
TODAS AS TUAS ENFERMIDADES 
SL 103.3

Continuemos nossas intercessões em favor 
dos enfermos de nossa Igreja.
Aqueles que estão hospitalizados, outros que 
estão se recuperando em casa.
Todos devem ser alvos de nossas constantes 
intercessões.

Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns 
pelos outros, e ainda mais, “sem cessar”. 
Temos em nossa Igreja nossa reunião de 
oração todas as segundas-feiras, às 
19h30min. Este é um 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. 

CD – CULTO 500 ANOS DA REFORMA

Nosso i rmão Diác.  
Serginho, disponibiliza 
aos irmãos que assim o 
desejarem, o CD do 
culto dos 500 anos da 
Reforma Protestante 
realizado em nossa 
Igreja no dia 29/10/2017.   



Cláudia Vargas Araújo Ribeiro 

Priscila Maria Pereira Couto Baeta 

26/11

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – 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 – Servindo a IP Metropolitana 

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)
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!

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 19h

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)

Martha M de Amorim Campos 

Rubem Vieira Alves 

27/11

Mariana Rocha Eller Miranda
28/11

Carlos Alberto Duarte Lobenwein 

Reinaldo Julio Cazotti Junior 

Sophia Macedo de Oliveira 

30/11

Daniel Henriques Ersinzon 

Dênnio Bueno Bittencourt Werner 

Lúcia Maria Campos Gomes 

Maria Clara Coutinho Mendes Gomes

01/12

Marina Gomes Boy 
02/12


