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MENSAGEM PASTORAL 

sobre a vida espiritual de seus filhos. Disse o 
SENHOR por intermédio de Moisés: “Estas 
palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu 
coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. 
Também as atarás como sinal na tua mão, e te 
serão por frontal entre os olhos. E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 
portas” (Dt 6.6-9). Palavras ditas e direcionadas 
ao homem líder de sua casa. 

O apóstolo Paulo escreveu aos efésios: “E vós, 
pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas 
criai-os na disciplina e na admoestação do 
Senhor” (Ef 6.4). O termo grego deixa claro que 
a palavra “pais”, usada neste verso 4 é diferente 
da palavra “pais” no verso 1 de Efésios 6, 
embora em nossa língua sejam iguais. No verso 
1 refere-se a pai e mãe, progenitores, mas no 
verso 4, somente ao pai, ao homem. Isto 
significa que, em primeira instância é o pai, e 
não a mãe, quem tem a responsabilidade de 
conduzir seus filhos ao Senhor e educá-los na 
fé. A mãe será uma auxiliadora, mas a 
responsabilidade primária é do pai. Este papel 
de liderança no lar requer dos homens, não 
simplesmente lembrar que eles estão no posto 
de “chefes”,  mas sim, compreender 
biblicamente o exercício do seu sacerdócio em 
sua casa. Em outras palavras, o lar abençoado 
e equilibrado tem como fundamento a liderança 
e a autoridade espiritual de um marido crente.

Portanto, a responsabilidade espiritual do lar 
está em primeira instância, entregue ao marido. 
Cabe a ele ensinar a Palavra de Deus à sua 
esposa e filhos, orar incessantemente por eles, 
exatamente como um sacerdote fazia em 
relação ao povo no Antigo Testamento. Jó 1.5; 
Js 24.14-15. 

Os homens presbiterianos precisam ser cada 
vez mais, destemidos, corajosos, para então, 
enfrentarem as ideologias de um mundo 
depravado, cada vez mais distantes da Palavra 
de Deus. 

A contrapartida deve ser feita apresentando as 
verdades eternas contidas na Palavra de Deus. 
Aquela mesma, que embora seque a erva e 
caia a sua flor, ela permanece eternamente, 
Is 40.8

1º DOMINGO DE FEVEREIRO – DIA DO HOMEM PRESBITERIANO

O primeiro domingo de fevereiro é data oficial 
da Igreja Presbiteriana do Brasil. Celebramos o 
“Dia do Homem Presbiteriano”. Louvamos a 
Deus pela vida dos homens presbiterianos 
levantados pelo SENHOR para o seu trabalho. 
Jesus afirmou no evangelho que a seara é 
grande, mas os trabalhadores são poucos, por 
isso, devemos rogar ao Senhor da seara que 
comissione mais trabalhadores para a sua 
seara, Lc 10.2. Ao olharmos para a história de 
nossa Igreja, vemos inúmeros exemplos de 
homens presbiterianos usados poderosamente 
por Deus na proclamação do evangelho em 
solo pátrio. Todos inseridos na sociedade 
revelando sua fé e consciência cristã, 
desenvolvendo assim, os mandatos do 
SENHOR.

Ao homem foi concedido o privilégio da 
iniciativa na formação de seu lar. A ele foi dito: 
“Deixa o homem pai e mãe e se une à sua 
mulher, tornando-se os dois uma só carne”, Gn 
2.24.  Ao homem foi dada a responsabilidade 
de cuidar da saúde emocional e espiritual da 
esposa. “Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, tendo 
consideração para com a vossa mulher como 
parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque 
sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de 
vida, para que não se interrompam as vossas 
orações” (1 Pe 3.7). Ao homem foi concedida a 
liderança do lar; isso fica claro nas palavras do 
apóstolo Paulo aos efésios: “As mulheres 
sejam submissas ao seu próprio marido, como 
ao Senhor; porque o marido é o cabeça da 
mulher, como também Cristo é o cabeça da 
igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, 
assim também as mulheres sejam em tudo 
submissas ao seu marido” (Ef 5.22-24). Ao 
homem foi ordenado amar sua esposa com o 
mais elevado amor: “Maridos, amai vossa 
mulher, como também Cristo amou a igreja e a 
si mesmo se entregou por ela” (Ef 5.25).

Muitos desses homens presbiterianos são pais, 
e sabem da importância e responsabilidade que 
têm na formação espiritual, moral e intelectual 
de seus filhos. Como pais, sendo cabeça da 
família da aliança, são os homens responsáveis 
por liderar, ensinar, dar exemplo e comandar 
sua família nos caminhos do Senhor. Ao 
homem foi dada também a responsabilidade 
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SOCIEDADES INTERNAS

Diante de tão elevados privilégios, mas ao 
mesmo tempo, de tamanhas responsa-
bilidades, cabe a nós como Igreja, orar em favor 
dos homens, em especial neste dia, em favor 
dos homens presbiterianos, para que o 
SENHOR lhes conceda sempre, as condições 
necessárias, tendo sempre a sabedoria do alto 
q u e  é  p u r a ,  p a c í f i c a ,  i n d u l g e n t e ,  
tratável, plena de misericórdia e de 
bons frutos, imparcial, sem fingimento, que  

Rev. Edson Costa Silva

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Então disse Josué aos filhos de Israel: 
"Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do 
SENHOR vosso Deus."  
.Josué 3:9

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute
Relatora: D. Maria Braz

Reunião Plenária
Quarta-feira dia 07 de fevereiro às 14h30min
Contamos com a presença de todas as sócias 
para a nossa primeira plenária do ano de 2018
Que todas nós possamos trabalhar juntas na 
Seara do Senhor 

promova a paz, para desenvolver seus papeis 
dentro do Lar, Igreja e Sociedade, de maneira 
que o nome do SENHOR seja glorificado e o 
fruto de justiça seja semeado para a glória do 
Senhor, Tg 3.17-18.

N o  d i a  d o  H o m e m  P r e s b i t e r i a n o  
parabenizamos os homens de nossa Igreja. 
Que o SENHOR os revistam de graça, bondade 
e atos de misericórdias.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Ariel, 
Armando Melillo, Alysson Barbosa, Hildemar 
Neto, Paulo Falcão
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Rubem Pacheco
Sexta-feira: 
Sábado: Tiago Muzel, Aldemir Bissaco

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/804 - Torre 1 
Bairro Palmeiras

Equipe 2:
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 - Serra
Tel.: 3227-3273

ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS 
ENFERMIDADES! SL 103.3

Amados irmãos! 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 diversas reuniões de 
oração durante a semana. 
Todas as segundas-feiras, às 19h30min
Terças-feiras, reuniões da SAF, 8h30min e 
14h30min.
Quarta-feira, às 8h, reunião de oração 
conduzida pelo Pb. Cassiano.

São momentos propícios 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. 
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RETORNO DOS CORAIS DA IGREJA

Louvamos a Deus por este ministério tão precioso em nossa Primeira Igreja. Os corais gozaram 
férias neste mês de janeiro, mas agora retornam aos ensaios e escalas em nossos cultos. Que 
todos eles continuem sendo bênçãos dadivosas na vida de nossa Igreja.

Coral da Igreja
Ensaio toda terça-feira, no templo, às 20h. Os irmãos e irmãs que desejarem ingressar no Coro 
também estão convidados a participar conosco.

Coral Feminino
Ensaio toda quarta-feira às 20 horas e reunião de oração às 19h30min. As irmãs que desejarem 
ingressar no Coro também estão convidadas. 

Coral Masculino
Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico. Esperamos por todos os coristas 
bem como por aqueles irmãos que desejarem se unir a nós no louvor ao Eterno Deus. 

Coral Jovem 
Ensaio todo sábado às 19h. Esperamos por todos os coristas e estendemos o convite aos jovens 
de nossa Igreja para que participem conosco do coro jovem.  

Coral Infantojuvenil
Ensaio aos domingos às 17h20min, na sala 406, quarto andar. Todas as crianças, a partir de 7 
anos, estão convidadas para participarem do Coro Infantojuvenil. Esperamos por todos vocês 
com muita alegria e entusiasmo. 

ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES – REINÍCIO 18/02

É com enorme alegria que anunciamos o reinício das atividades regulares da Escola Dominical no 
ano de 2018!  Terceiro domingo de fevereiro, 18/02. Novas classes, currículos reformulados e muitas 
outras novidades foram preparadas para dar a todos os membros da igreja e aos nossos visitantes 
um ensino de qualidade, que possa cumprir o objetivo primordial do ensino da Palavra: a aplicação 
das verdades bíblicas que levam o aluno a um conhecimento experimental de Cristo, sendo um 
instrumento de Deus para o crescimento espiritual e a formação do caráter cristão.
Participe com assiduidade, pontualidade e entusiasmo na construção desse edifício santo que é a 
Igreja do Senhor Jesus.
"aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da Glória desse mistério entre os gentios, 
isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e 
ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em 
Cristo". Cl 1.27,28

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..., Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o 
cálice”. 1 Coríntios 11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectação. No próximo domingo, segundo 
domingo do mês, 11/02, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para participarmos deste 
banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular momento!
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ESCOLA DOMINICAL – 2018

A Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
está preparando um currículo diversificado e desafiador para os próximos 
anos. Para o ano de 2018, os alunos adultos haverão de contar com 
algumas opções temáticas em três classes distintas (Adultos 1, 2 e 3). 
Além destas, são mantidas as tradicionais classes que agregam as 
sociedades internas da Igreja em faixas etárias. Desta forma, mantém-se 
a estrutura de todo o departamento infantil e juvenil da Igreja, incluindo a 
classe dos adolescentes (UPA), assim como a da mocidade (UMP) e das 
senhoras (SAF). Destacamos a seguir uma sinopse do que haverá de ser 
estudado em algumas destas classes ao longo do ano de 2018:

UPA (teontologia): Esta classe dos adolescentes estudará ao longo do 
ano o tema: “O ser de Deus e os seus atributos”; e terá como objetivo e esperança o crescimento 
espiritual dos nossos adolescentes no conhecimento do próprio Deus conforme Ele se revela nas 
Escrituras Sagradas.

UMP (calvinismo): A classe dos jovens funcionará no Salão João Calvino e estudará ao longo do ano 
o tema: “A busca pelo cristianismo genuíno seguindo a tradição reformada”; e terá como objetivo 
despertar nos alunos a consciência crítica da longa, difícil e rica trajetória trilhada pelo calvinismo na 
busca da restauração do cristianismo bíblico em diálogo, contraste e resposta à diversidade do 
mundo e da cristandade.

Adultos 1 (cristologia e antropologia): a classe de adultos 1, que continuará funcionando no Templo, 
estudará dois temas clássicos da teologia cristã: no 1º semestre, o assunto será: “A pessoa do nosso 
Senhor Jesus Cristo” e no 2º semestre, “O ser humano”; o alvo é que os alunos cresçam tanto no 
conhecimento do seu redentor, quanto no de si mesmos.

Adultos 2 (pneumatologia no AT): a classe de adultos 2 conduzirá uma pesquisa nas páginas do 
Antigo Testamento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, pois não poucas vezes este tema é 
despercebido pelos leitores da Palavra de Deus. Os alunos desta classe terão a oportunidade de 
buscar e encontrar a revelação que o próprio Espírito fez de si mesmo na antiga aliança.

Adultos 3 (família e casamento): a classe de adultos 3 estudará sobre essa instituição essencial da 
humanidade, a família, com aulas voltadas à vida cristã. Os alunos serão expostos à graça que vem 
do lar no 1º semestre; e no 2º terão a oportunidade de descobrir como e porque é o casamento 
temporário. Tais temas são literalmente os títulos das obras a serem estudadas.

Esses e outros temas serão objeto de pesquisas bíblicas, reflexões teológicas e debates entre os 
participantes das classes de Escola Dominical da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte no ano de 2018.

O nosso desejo, empenho e oração são para que muitos sejam enriquecidos pelo estudo do 
conteúdo da nossa fé cristã. Você é nosso convidado! Oremos e participemos!

AULA EM CONJUNTO NESTE DOMINGO

Damos as boas-vindas ao Pb. Sérgio Solino que atendendo a nosso convite, ministrará a aula de 
Escola Dominical em conjunto para os adultos no Templo neste domingo, 04/02. O tema abordado 
será sobre os Dons Espirituais. Participe conosco deste momento de crescimento espiritual. 



6

FEVEREIRO – ACAMPAMENTO DA UMP

A diretoria da UMP divulga o Acampamento de Verão da Mocidade que será nos dias 09 a 14/02 no 
Acampamento Ebenézer. Abaixo o cartaz do acampamento.  O link de inscrição é: 

Maiores esclarecimentos façam contato com a presidente Helen Cunha (98460-8764) e 
Ivan Câmara (98367-1333).

Avisamos que a UMP lançou este ano duas novas redes sociais, que são: o Instagram e o Spotfy. 
Além disso, mantemos a página do Facebook. Nossa intenção é para que as pessoas saibam da 
existência desses canais e sejam despertadas a seguir e acompanhar o que temos produzido lá!

bit.ly/ump2018. 

CULTO INFANTIL 2018

Na casa de nossa Igreja, ao lado do Templo, no horário do culto matutino das 10h20min, retornam a 
partir do primeiro domingo de fevereiro, dia 04/02, os cultos infantis voltados exclusivamente para as 
crianças abaixo de 7 anos. Serão dois cultos. Um será destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o outro 
para as crianças de 4 a 7 anos.  À noite, durante o sermão, as crianças terão o seu momento de 
instrução na Palavra, de maneira específica, crescendo em graça e no conhecimento de Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida preciosa do Sem. Vanderson e sua 
esposa Wanessa que chegam para conduzir nossas crianças e juvenis na Palavra ao lado de uma 
equipe preciosa, ensinando os pequeninos a cultuar o nome excelso do SENHOR. 

As crianças acima de 8 anos cultuarão no Templo em família. Pedimos aos pais que estimulem seus 
filhos a aproveitar o espaço da liturgia destinado às anotações para utilizarem com comentários, 
anotações das passagens bíblicas, palavras desconhecidas, enfim, gere conversação santa com 
seu filho ao longo da semana em sua casa. Isso produz crescimento espiritual. 

CULTO DOUTRINÁRIO

Você tem o desejo de conhecer os elementos que estão relacionados ao trabalho missionário 
transcultural? Como entender e comunicar a mensagem do Evangelho a outros povos e em outras 
culturas?
Então você está convidado a participar dos nossos próximos cultos doutrinários.
Venha e confira.  Nesses meses de fevereiro a maio, nos debruçaremos sobre este tema.
Das 19h30min às 20h30min.
Compareça!

http://bit.ly/ump2018
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NOTA DE FALECIMENTO

“O Senhor deu e o SENHOR tomou; bendito seja o nome do Senhor”.  Jó 1.21

Registramos em nosso boletim o falecimento de nossa querida irmã Helene Matilde Emma Jordão, 
aos 86 anos, ocorrido no último dia 27/01. Seu corpo foi velado no Salão Social de nossa Primeira 
Igreja no domingo, 28/01 e sepultado no cemitério do Bonfim. Vários irmãos de nossa Igreja 
estiveram no velório e no culto fúnebre conduzido pelo Rev. Edson. Além da pregação da Palavra, 
recordamos momentos da vida de nossa irmã também ao lado de seu esposo, o saudoso Pb. 
Athaydes Jordão.  À família enlutada, em especial, aos filhos, Clementina, Hilde, Otto e Martin, 
expressamos os nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor da 
vida, o consolo de seu Santo Espírito.

PREGAÇÃO EXPOSITIVA!

Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de 
uma passagem da Escritura, faz dele o ponto basilar do 
sermão e o aplica à vida das pessoas. Na pregação expositiva 
o pregador diz, o que a Bíblia diz, e não o que ele quer dizer. 
Na pregação expositiva o pregador não usa o texto como 
pretexto para dizer o que quiser. Em outras palavras, um 
sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da 
Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes. 

Isso significa que um sermão expositivo não precisa focar 
apenas em um ou dois versículos, mas sim na passagem 
como um todo. 

Ele não confunde o ponto principal da passagem. Em nossa Igreja primamos pela pregação 
expositiva da Santa e Bendita Palavra de Deus.  

SÉRIE – 7 CARTAS DO APOCALIPSE

“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas”. As mensagens às 7 Igrejas da Ásia Menor 
do Apocalipse são para pessoas que abrem os ouvidos para ouvir a mensagem eterna e não 
simplesmente para escutar. As mensagens de Cristo às 7 igrejas são aplicadas pelo Espírito Santo 
para transformar e de fato afetar a condição da Igreja de Cristo.

Nosso pastor Rev. Edson, iniciou no domingo passado uma série de sermões nestas 
impressionantes cartas. A primeira carta foi destinada a Igreja em Éfeso. Vimos que Cristo, por meio 
dos escritos de João, fez elogios, reprimendas, exortações, encorajamento, e por fim uma gloriosa 
promessa: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de 
Deus. Assim é a bendita Palavra de Deus. Ela nos corrige, exorta, mas também aviva a nossa 
esperança. 

Neste domingo, estudaremos a segunda carta escrita à Igreja em Esmirna. Oremos para que a 
Palavra de Deus realize os seus benditos propósitos em nosso meio. 



Liciane Faria Traverso Gonçalves 

Maria Luiza Almeida Aires

04/02

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 – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã / 
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis 
da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho -  Cursando o 3º ano no 
Seminário

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).
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 
Parceira IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto 
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto 
(entrada pela rua lateral). 
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

Adriano Alves Faria

Célia Maria Freire

Erdman Ferreira da Cunha

Lucas Vince Ribeiro

Marlene Maria Maia de Castro

Theodoro Duarte Bastos Oliveira

05/02

Gustavo Dias Lopes 
06/02

Anderson Diniz Toledo

Felipe Sales de Carvalho

Luiza França Baumgratz

Martha Fernandes Peixoto

07/02

Daniel Pinto Coelho Novy

Marilia Stauffer Andrade Vieira

09/02

Helen Lobenwein Freitas 

Jair Rocha

Mery Haibara

Raquel Lopes Assis do Carmo

Thais Helena do N. Nogueira Lima

10/02


