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MENSAGEM PASTORAL 

A Reforma Protestante do séc. XVI foi um 
marco histórico, social, intelectual, mas 
principalmente, religioso. A Reforma não criou 
outra Igreja, mas sim, removeu da Igreja o que 
Cristo não tinha prescrito para ela.

Para que isso ocorresse, na busca de um novo 
entendimento sobre a relação entre Deus e o 
ser humano, os reformadores se esforçaram no 
estabelecimento de alguns fundamentos, ou 
pressupostos essenciais para recolocar a 
Igreja nos trilhos certos.

A Centralidade da Escritura-Os reformadores 
redescobriram a Bíblia, que no final da Idade 
Média era um livro pouco acessível para a 
maioria dos cristãos. Eles estudaram, 
pregaram e traduziram a Palavra de Deus, 
tornando-a conhecida das pessoas.

Eles afirmaram que a Escritura deve ser o 
padrão básico da fé e da vida cristã. 2 Tm 3.16-
17: “
para o ensino, para a repreensão, para a 
correção, para a educação na justiça, a fim de 
que o homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa obra.”

Todas as convicções e práticas da Igreja 
deviam ser reavaliadas à luz da revelação 
especial de Deus. Esse princípio ficou 
consagrado na expressão latina “Sola 
Scriptura”, ou seja, somente a Escritura é a 
norma suprema para aquilo que os fiéis e a 
Igreja devem crer e praticar. 

A Justificação pela Fé-Outro fundamento da 
Reforma, decorrente do anterior, foi a 
redescoberta do ensino bíblico de que a 
salvação é inteiramente uma dádiva da graça 
de Deus, sendo recebida por meio da fé, que 
também é dom do alto. Ef 2.8-10: “Porque pela 
graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem 
de vós; é dom de Deus; não de obras, para que 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, 
criados em Cristo Jesus para boas obras, as 
quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas.”

Tendo em vista a obra expiatória realizada por 
Jesus Cristo na cruz, Deus justifica o pecador 
que crê, isto é, declara-o e o aceita como justo, 
possuidor não de uma justiça própria, mas da 
justiça de Cristo. Essa verdade solene e 
fundamental foi afirmada pelos reformadores 
em três expressões latinas: “Solus Christus”, 
“Sola gratia” e “Sola fide”.

Justificado pela graça mediante a fé, e não por 
obras, o pecador redimido é chamado para uma 
vida de santidade, serviço a Deus e ao próximo.

Sacerdócio Universal de todos os crentes-A 
Igreja Medieval era dividida em duas partes: de 
um lado estava o clero, os religiosos, a 
hierarquia, a instituição eclesiástica; do outro 
lado estavam os fiéis, os leigos, os cristãos 
comuns. Acreditava-se que a salvação destes 
dependia da ministração daqueles. À luz das 
Escrituras, os reformadores eliminaram essa 
distinção.

Todos, ministros e fiéis, formam o povo de 
Deus, são sacerdotes do Altíssimo. 1 Pe 2.9-10: 
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo de propriedade exclusiva de 
Deus, a fim de proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, não éreis 
povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não 
tínheis alcançado misericórdia, mas, agora, 
alcançastes misericórdia.”

Como tais, todos têm livre acesso à presença 
do Pai, tendo como único mediador o Senhor 
Jesus Cristo. Além disso, cada cristão tem um 
ministério a realizar, como sacerdote, servo e 
instrumento de Deus na Igreja e na sociedade.

Ao trazermos à memória neste mês de outubro 
estas verdades, firmemos, pois, a cada dia, 
nestes benditos pressupostos e que esses 
princípios basilares, repletos de implicações 
sérias da santa palavra, sejam cultivados por 
todos nós. 

                                      Rev. Edson Costa Silva

OUTUBRO: MÊS DA REFORMA PROTESTANTE – 31/10/1517
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Bendizei ao SENHOR, vós, todas as suas 
obras, em todos os lugares do seu domínio. 
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR.” 
Salmo 103:22

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável:
Henriqueta Bergo
Relatora: 
Maria Alba

Reunião Plenária:
Quarta-feira dia 04 de outubro às 14h30min
Contamos com a presença de todas as 
sócias para mais uma vez estarmos juntas.

Comunicado da SAF
A SAF visitará o CRC no dia 10 de outubro. 
Gostaríamos da ajuda dos irmãos com  
doações de brinquedos que estejam em 
bom estado. Temos ali 60 crianças carentes 
que estão sendo acolhidas pelo CRC. 
Se você não tem como doar brinquedos mas 
deseja participar de alguma forma, faça 
contato com Valéria através dos telefones: 
99211.9763  ou 3166.7145
Contamos com as orações da Igreja e 
oramos para que Deus abençoe a todos.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir 
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco 
Cassete, Marcos Egg
Segunda-feira: José L. Espeschit
Quinta-feira: José Maria
Sexta-feira: Natanias
Sábado: Paulo Gibram, Sérgio Maciel

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201- Sion
Tel.: 3285-2055

Equipe 2:
Irizena Correa de Sousa
Rua Apodi, 472 Fundos - Eldoradinho
Tel.: 3393-3212

Próximo Domingo
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas nº15/302 - Carmo
Tel.: 3281-5719

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

NASCEU ANA

Com alegria comunicamos a Igreja o 
nascimento de Ana Franco Rodrigues, 
filhinha de nossos irmãos Cássio e Raquel. 
Ana nasceu pesando 3.755kg, medindo 49 
cm. Alegramo-nos com esta querida família. 
Que o SENHOR abençoe esta Sua herança. 
Que ela cresça em sabedoria e graça diante 
de Deus e dos homens. 

CULTO DA REFORMA – 29/10

No último domingo de outubro, dia 29, por 
ocasião do culto vespertino, teremos aqui em 
nossa Primeira Igreja um Culto Especial em 
gratidão a Deus pelos 500 anos da Reforma 
Protestante do séc. XVI. 

Teremos uma participação especial de nossos 
corais para esta celebração.  Coloque em sua 
agenda e convide amigos para este momento 
especial.  

BATISMO INFANTIL

Recebemos hoje, pelo sacramento do 
batismo, por ocasião do culto matutino a 
pequena Alice Grossi Pena, filhinha de nossa 
irmã Cristina e seu esposo Eduardo Henrique. 
Louvamos a Deus pela vida preciosa desta 
herança do SENHOR. 

Que ela cresça à semelhança de Jesus, em 
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e 
dos homens. Lc 2.52. 
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ESCOLA DOMINICAL 

“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, 
dando por ele graças a Deus Pai”. Cl 3.17

Toda a equipe da Escola Dominical agradece a enfermeira Débora Porto, pela palestra sobre “Noções 
de Primeiros Socorros para Bebês e Crianças” realizada no último dia 23/09.  Foi uma bênção!

Vejam o que nos escreveram alguns irmãos que registraram suas opiniões.

 “Me surpreendi com os ensinos das técnicas corretas para prestar os primeiros socorros a um bebê 
ou uma criança. É muito importante que todos os membros de uma família que possuam bebês ou 
crianças, tenham conhecimento dessas técnicas. Seria de grande utilidade estender esta palestra a 
um número maior de pais e familiares da Primeira Igreja, possibilitando assim, um alcance maior 
desses conhecimentos que são tão relevantes.”  Fernando Horácio - vovô.

“Foi importante e interessante participar da palestra sobre primeiros socorros para bebês e crianças, 
ministrada pela professora Débora Porto. Além das orientações sobre a forma correta de prestar 
atendimento emergencial em várias situações, em acidentes e traumas que podem ocorrer a qualquer 
momento, fomos orientados também sobre como não proceder em tais situações. Sugiro esta 
palestra para outros grupos de irmãos da igreja.” José Ronaldo - vovô.

“Como pai senti que o curso ministrado pela enfermeira Débora foi muito importante para minha 
família, pois como leigo no assunto poderia vir a me deparar com diversas situações diárias que sem a 
informação correta colocaria em risco a vida de pessoas que amo. Uma das informações que senti de 
maior importância foi que o centro de referência hospitalar para casos de envenenamentos e picadas 
de inseto em Belo Horizonte é o Hospital João XXIII. Sem saber dessa informação eu levaria meus 
filhos para qualquer outro hospital onde aceita o plano de saúde que tenho, perdendo talvez tempo 
precioso diante de uma necessidade de emergência.”  Rafael Costa - pai.

“Gostei muito do curso de noções de primeiros socorros. A Débora expôs muito bem os assuntos e 
sanou as dúvidas de todos os participantes. Ter uma noção sobre os primeiros socorros é muito 
importante para o nosso dia a dia, saber o que fazer em um caso de emergência é essencial para 
ajudar a salvar uma vida. Eu estou grávida e ter essas noções me ajudará muito, principalmente às 
orientações sobre o que fazer em caso de engasgo do bebê.”  Isandra R. Loureiro - mãe.

“A forma como a Débora abordou o assunto me encantou, pois ela não só nos ensinou as técnicas de 
primeiros socorros, mas como fazê-las com amor e carinho. Tudo o que eu aprendi me fez sentir mais 
habilitada a ajudar pessoas em situação de emergência, seja no culto infantil, no acampamento ou 
onde quer que eu esteja. Sou muito grata à equipe que organizou esse evento, porque, além de agora 
eu ter certeza de que quero trabalhar na área da saúde, aprendi mais sobre como glorificar a Deus por 
meio dos pequenos detalhes da profissão e refletir o Seu amor no cuidado com o outro.”
Juliana B. Nogueira, 16 anos.    

“Para mim foi uma experiência engrandecedora. Já passei por várias situações que, se eu tivesse 
essa prática, teria ajudado bastante. Deus nos deu a capacidade de aprendermos e usar isso para a 
honra e glória do Seu nome, ajudando ao próximo na necessidade. Agradeço à igreja, por 
disponibilizar palestras como essa que geram o aprendizado intelectual e espiritual, além da 
comunhão com os nossos irmãos.” Lírian A. G. de Oliveira, 16 anos.
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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, dia 08/10, por 
ocasião dos cultos matutino e vespertino, 
estaremos ao derredor da Mesa do Senhor 
para participarmos deste banquete espiritual. 
Preparemo-nos, pois, para este singular 
momento! 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS

Cumprido os passos iniciais, chegamos à 
definição dos candidatos para ocupar as 3 
vagas a serem preenchidas no Conselho e as 
9 vagas na Junta Diaconal. 

A  p a r t i r  d e s t e  d o m i n g o ,  0 1 / 1 0 ,  
apresentaremos os candidatos para a Igreja. 
Esta apresentação se repetirá nos domingos 
seguintes, 08 e 15/10, sempre por ocasião dos 
cultos matutino e vespertino. 

A Assembleia para a eleição está agendada 
para o dia 22/10, por ocasião do culto 
matutino. Oremos em favor deste momento!

Conselho da Igreja
 
A Igreja escolherá 3 irmãos para o Conselho 
da Igreja.

Candidatos ao Presbiterato

1) Celso Freire dos Reis
2) Daniel Cunha Elias
3) Domingos Sávio de Albuquerque Baêta
4) José Carlos Cardoso Maciel
5) Marco Aurélio Laguárdia
6) Tito Flávio Silva

Junta Diaconal

Como são 9 vagas a serem preenchidas e 
uma vez que temos 9 candidatos, a Igreja 
poderá votar em todos os candidatos para a 
Junta Diaconal. 

É importante ressaltar que a Igreja precisa 
votar, pois, somente será eleito o candidato 
que obtiver “metade mais um” dos votos 
válidos.

Candidatos ao Diaconato

1) Arthur Barbosa Câmara
2) Carlos Gustavo Galvão
3) Marco Túlio Caldeira Figueiredo
4) Paulo Bernardes Falcão
5) Paulo Eduardo Gibram Silva
6) Saul da Cunha Nogueira
7) Thiago Bryan Soares de Azevedo
8) Tiago Müzel Rentes
9) Valter José Lopes

NOTÍCIAS DA VIAGEM A GUANHÃES E 
POMERANOS

A viagem do Coral Masculino e do nosso 
pastor Rev. Edson a Guanhães foi uma 
bênção. O Coral cantou 18 hinos em três 
ocasiões, sábado à noite, domingo de manhã 
e a noite. O Rev. Edson pregou nas três 
ocasiões. A Igreja local nos recebeu de 
maneira jubilosa e fraterna, manifestando 
enorme gratidão em participarmos de seu 36º 
aniversário.

De Guanhães seguiu viagem uma comissão 
do Conselho para visitar o campo missionário 
entre os pomeranos que recebe apoio de 
nossa Igreja. 

A visita foi abençoada. Agradecemos as 
orações dos irmãos. A Deus Honra e Glória!
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CURSO DE NOIVOS

O presente curso, que será ministrado por 
nosso pastor Rev. Edson e sua esposa 
Clayde, tem por objetivo levar os nubentes a 
refletir profundamente sobre o compromisso 
que vão assumir diante de Deus e da Igreja, 
sobre as condições que devem buscar como 
casal para entregar-se um ao outro e construir 
um casamento feliz e estável. 

O casamento é acima de tudo uma edificação, 
Sl 127.  Data: 20 e 21/10

PARTICIPE DOS CORAIS DA IGREJA

Louvamos a Deus pelos corais de nossa 
Igreja!

Para as crianças e juvenis temos o coral 
infanto-juvenil, para a juventude temos o coral 
jovem, para os adultos temos o coral 
masculino, o coral feminino, e o coral principal 
que reúne tanto homens quanto mulheres 
para o louvor ao nosso Deus.

Você, membro de nossa Igreja, que tem o 
desejo de participar de um de nossos corais, 
aproxime-se. 

Coloque o dom que você recebeu de Deus, a 
serviço dele, usando-o para a Glória do 
Criador e Mantenedor de nossas vidas e para 
o bem da Igreja. 

Corista: Lembre-se de seu compromisso! "Os 
cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus 
lugares, segundo o mandado de Davi, e de 
Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente do 
rei, como também os porteiros, a cada porta."   
2 Crônicas 35.15a

Coral Infanto-Juvenil
Ensaios todos os domingos às 17h

Coral Jovem
Ensaios todas as segundas-feiras, 20h30min 
Jovem! Participe também da reunião de 
oração às 19h30min 

Coral Feminino 
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h 

Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min 
após o Culto Doutrinário. Corista, faça um 
esforço, chegue mais cedo e venha para o 
Culto das 19h30min

Coral de Adultos 
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos 
domingos às 16h50min

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. 

UMP

Intercâmbio com Brasília 
O nosso intercâmbio com a Igreja 
Presbiteriana Nacional de Brasília está 
chegando! As inscrições já podem ser 
realizadas pelo link: 
O investimento efetuado até o dia 15 de 
outubro será de R$180,00 podendo ser 
dividido em até três vezes. Não perca tempo e 
garanta já a sua inscrição! Esperamos você lá!

https://goo.gl/7kJdRm.

Faça seu pedido através do Disque Paz com 
Suely - 32139232 ou 

Preço unitário, 2,00. Mais de 50% do número 
disponibilizado já foi encomendado. 

disquepazbh@gmail.com

https://goo.gl/7kJdRm
mailto:disquepazbh@gmail.com
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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. 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: Às 8h no salão social - Reunião  de oração. Venha orar conosco!

Quinta-feira: Às 19h30min - 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 - “Sexta-Jovem”. 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!

Às 19h30min - 

CONVITE DA UPH 
PRÓXIMO SÁBADO, 07/10

No próximo sábado, 07/10, às 17h, teremos 
aqui em nossa Igreja a última palestra da 
série  “5 Solas da Reforma”. 

Esta programação é organizada pela União 
Presbiteriana de Homens, porém, o convite 
é para toda a Igreja. Participe conosco!



Luca Scherrer Fulloni 
01/10

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)

Antonio Estevão Jorge
 
Deborah Hannah Souza Bussinger
 
Luciano Jorge Barreto Salum
 
Luiza Duarte Leite Porto
 
Paulo Bernardes Falcão
 
Talita Oliveira Leonel
 
Thiago de Assis Gonzaga 

02/10

Maurilio do Nascimento Nogueira 
03/10

Helena Câmara Las Casas 

João Vitor Gomes Boy
 
Olivia Zorzin Rocha
 
Stephanie Bastos de Carvalho 

04/10

Edmar Dias Werner Costa Martins 

Heloiza Suzana Santos Tomelin Coelho 

Joana dos Santos Costa 

Marcia Melo Cardoso 

05/10

Maria de Fátima Melo Costa 

Nereu Alberto Nogueira Bastos 

Zilma Rodrigues de Ávila 

06/10

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos 
07/10


