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MENSAGEM PASTORAL 

4) Senso sincero de esperança confiante.
A confiança de que nossas orações serão 
respondidas não surge de nós mesmos, mas do 
Espírito Santo agindo em nós. 

Na vida dos crentes, a fé e a esperança vencem 
o temor, para que sejamos capazes de pedir 
“com fé, em nada duvidando” (Tg 1.6). 

Isso significa que a verdadeira oração é 
confiante na resposta, por causa de Cristo e do 
pacto, “pois o sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo sela o pacto que Deus estabeleceu 
conosco”. 

Assim, os crentes se aproximam de Deus com 
ousadia e entusiasmo porque essa “confiança é 
necessária à verdadeira invocação… que se 
torna a chave que nos abre a porta do reino dos 
céus”. Calvino concluiu dizendo que “Cristo é o 
único caminho e o único acesso pelo qual 
temos permissão de ir a Deus”.

Há muitas coisas que seriam diferentes sem a 
oração. É pela virtude da oração que elas são o 
que Deus planejou que elas fossem. 

Por isso, não deixemos de usufruir desse meio 
tão precioso deixado por Deus, a oração, para 
dialogarmos com Ele, lançando sobre Ele toda 
a nossa ansiedade, certos de que Ele tem 
cuidado e cuidará de nós. 1 Pe 5.7

AS QUATRO REGRAS DE ORAÇÃO DE JOÃO CALVINO

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar, orar e me buscar, e se converter 
dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a 
sua terra. 2 Cr 7.14

Para o reformador João Calvino, a oração não 
podia ser realizada sem disciplina. Ele assim 
escreveu: “Se não fixarmos certas horas do dia 
para a oração, ela escapará facilmente de 
nossa memória”. Ele prescreveu várias regras 
para orientar os crentes quanto à oração. 
Vejamos algumas:

1) Senso sincero de reverência.
Na oração, precisamos estar dispostos de 
coração e mente, como convém àqueles que 
entram em conversa com Deus. 

Nossas orações devem brotar do “fundo de 
nosso coração”. Calvino recomendava uma 
mente e um coração disciplinados, afirmando: 
“As únicas pessoas que se preparam devida e 
apropriadamente para orar são aquelas que 
são movidas de tal maneira pela majestade 
que, livres dos cuidados e afeições terrenos, se 
aproximam da oração”.

2)Senso sincero de necessidade e 
arrependimento.
Temos de “orar com um senso sincero de 
carência e arrependimento”, mantendo “a 
disposição de um pedinte”. Calvino não estava 
dizendo que os crentes devem orar em favor de 
cada capricho que surge em seu coração, e sim 
que devem orar penitentemente, de acordo 
com a vontade de Deus, tendo em foco sua 
glória e anelando resposta, “com afeição 
sincera, e, ao mesmo tempo, desejando obtê-la 
de Deus”.

3) Senso sincero de humildade e confiança 
em Deus.
A verdadeira oração exige que “abandonemos 
toda confiança em nós mesmos e supliquemos 
humildemente o perdão”, confiando somente 
na misericórdia de Deus para recebermos 
bênçãos espirituais e temporais, lembrando 
sempre que a menor gota de fé é mais poderosa 
do que a incredulidade.

Qualquer outra maneira de nos aproximarmos 
de Deus promoverá o orgulho, que será letal. 

Rev. Edson Costa Silva
Bibliografia: Joel Beeke
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SOCIEDADES INTERNAS

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

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

Equipe 2:
Irizena C. Souza
Rua Apodi, 472F - Eldoradinho
Tel.: 3393-3112

Próximo domingo:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 - Carmo
Tel.:  3281-5719

Equipe 2:
Eny  A. Oliveira
Rua E. Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

Comemoração do aniversário de D. Silvia

Uma das equipes de 
n o s s a  E s c o l a  
Dominical Itinerante 
fez uma visita à nossa 
irmã D. Silvia de Assis 
L o p e s ,  m ã e  d a  
Raquel, sogra do 
Eraldo, em virtude de 
seu aniversário.

Louvamos a Deus 
pela vida de nossa 
irmã bem como pela 

existência de nossa Escola Itinerante que tem 
sido uma grande bênção na vida de tantos 
irmãos impossibilitados de estar conosco no 
Templo. A Deus toda Honra e Glória.  

  

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos”.  Tg 1.22

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara 
Relatora: Elani

Reunião Plenária: 
Quarta-feira dia 07 de março às 14h30min
Contamos com a presença de todas as 
sócias, lembrando que teremos uma nova 
eleição para a vice-presidente.
Vamos pedir a Deus que nos oriente nessa 
eleição.

CURSO DE GASTRONOMIA

Será realizado no dia 14 de março às 15 horas 
aqui em nossa Igreja um curso de 
gastronomia organizado pela SAF. Os 
interessados deverão procurar a Fátima ou 
Rosane.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Ariel, 
Armando Melillo, Alysson Barbosa, Hildemar 
Neto, Paulo Falcão
Segunda-feira:César
Quinta-feira: Fernando Horácio
Sexta-feira:Jessé Oliveira
Sábado: Marco Vince, Rubem Pacheco

Junta Diaconal - Convocação

Convoco todos os membros da Junta Diaconal 
para sessão plenária a ser realizada nas 
d e p e n d ê n c i a s  d a  P r i m e i r a  I g r e j a  
Presbiteriana de Belo Horizonte no dia 
05/03/2018 (segunda-feira) às 20h30min na 
primeira convocação com a maioria dos 
membros ou às 20h45min na segunda 
convocação com qualquer número de 
membros.
A presença de todos os irmãos é obrigatória 
para o bom andamento dos trabalhos da Junta 
Diaconal.
Ariel Santos

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E 
TELEFONE

Se porventura houver alteração no endereço 
ou telefone dos irmãos, solicitamos que nos 
comuniquem para podermos manter estas 
informações atualizadas. Liguem (31) 3273 
7044 e falem na secretaria da Igreja.

https://maps.google.com/?q=Rua+Caldas,+15+-+ap+302+-Carmo&entry=gmail&source=g
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PLENÁRIA - UMP

Todos os jovens estão convidados e 
convocados para participarem da primeira 
plenária da UMP em 2018. Será um momento 
de comunhão e de definições importantes 
sobre o trabalho que haveremos de realizar 
nos meses de março/abril/maio.
Data: 10/03
Horário: 19h30min
Local: Rua Paraíba, nº 740 - casa dos 
Conselheiros Pb. Flávio Gibram e Jane 
Peixoto. Ao final, comeremos um delicioso 
cachorro-quente. Até lá!.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 
LIVRARIA

Visite nossa livraria.
Segunda feira: 14h às 18h30min
Quarta feira: 14h às 18h30min
Sexta feira: 18h às 21h30min
Sábados esporádicos, dependendo de 
programação da igreja.
Domingo de manhã após o culto até 12h30min
Domingo à noite, a partir das 18h até às 
21h30min, fechando durante o culto.

MEMORIZE A PALAVRA DE DEUS!

O Pastor Cornélio Augusto vem memorizando 
livros inteiros da Bíblia. Atua há 27 anos à 
frente do ministério Bíblia Falada, dedicado a 
distribuir CDs com as Escrituras por todo o 
Brasil e o mundo. Segundo o seu relato, já 
foram distribuídas mais de 5 milhões de cópias 
da Bíblia em áudio. O ministério também 
alcançou repercussão em outros países, de 
onde recebe constantes convites para 
palestras e preleções sobre a obra 
evangelística.

Neste domingo, por ocasião dos cultos 
matutino e vespertino teremos a alegria de 
receber o pastor Cornélio em nossa Igreja. No 
culto da manhã ele declamará o sermão da 
montanha (Mt 5 a 7) e no culto da noite, os 
capítulos 4 a 6 da carta aos efésios.

MINISTÉRIO DE CASAIS – 17/03

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

O Ministério de casais promoverá o seu 
segundo encontro de 2018 no terceiro sábado 
de março, dia 17/03, às 19h30min no salão 
social de nossa Igreja. Cada casal deverá 
trazer um prato de salgado para o momento de 
comunhão e confraternização.

Nosso palestrante será o Rev. Cleverson, 
professor de nosso Seminário Teológico Rev. 
Denoel Nicodemos Eller. Coloque em sua 
agenda de atividades e de oração! Invista 
espiritualmente em sua família. Ela é o bem 
terreno mais precioso que você tem. 

SEXTA JOVEM

Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa 
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus. 
Se você ainda não participa, não perca essa 
oportunidade. Esperamos por você.  

SANTA CEIA – PRÓXIMO DOMINGO

Todos os Reformadores insistiram no fato de 
que, na Mesa de Comunhão, damos graças à 
Cristo pela obra da expiação acabada e 
aceita. A Ceia do Senhor tem uma referência 
passada ao apontar para a morte de Jesus; 
tem uma referência presente ao evidenciar a 
nossa participação corporativa em Cristo, 
mediante a fé. E tem uma referência futura 
pelo fato de ser uma garantia da sua segunda 
vinda. Ao participarmos da Ceia anunciamos 
que Cristo voltará. 

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária 
e em sua expectação. Esse serviço de culto, 
no qual os cristãos recordam o sofrimento que 
Cristo suportou por eles, é uma marca 
distintiva da religião cristã por todo o mundo. 
No próximo domingo, por ocasião do culto 
matutino e vespertino, estaremos ao derredor 
da Mesa do Senhor, para participarmos deste 
banquete espiritual. 
Preparemo-nos, pois, para este singular 
momento!
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CORAIS DA IGREJA

Você que aprecia a boa música e deseja louvar o Senhor com este dom tão precioso, ingresse 
em um dos corais de nossa Igreja. Participe deste precioso ministério para honra e a glória de 
Deus.  

Coral da Igreja
O Coral da Igreja reúne homens e mulheres. Ensaio toda terça-feira, no templo, às 20h.

Coral Feminino
Ensaio toda quarta-feira às 20 horas e reunião de oração às 19h30min.

Coral Masculino
Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o Estudo Bíblico. Esperamos pelos coristas para o 
Estudo Bíblico das 19h30min. 

Coral Jovem 
Reúne a juventude, adolescentes e jovens. Ensaio toda segunda-feira às 20h30min, após a reunião 
de oração.  Esperamos por todos os coristas para participarem da reunião de oração às 19h30min. 

Coral Infantojuvenil
Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos domingos às 17h20min, na sala 406, quarto 
andar. Esperamos por todos vocês com muita alegria e entusiasmo.

Conjunto de Sinos
Os ensaios acontecem toda quinta-feira, às 20h30min, após o estudo bíblico. Aos pais de crianças 
informamos que todos a partir de 11 anos podem participar!

VENHAM PARA A ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES 

Participe da Escola Dominical! Valorize a Palavra de Deus, pois, ela é nosso alimento. Valorizar a 
Escola Dominical significa valorizar o ensino da Sagrada Escritura. Como Igreja, precisamos cada 
vez mais estarmos envolvidos com esta agência do reino de Deus. 

Que o SENHOR nos abençoe e nos renove para que domingo após domingo, todos juntos, 
estejamos engajados no ensino e no aprendizado das Sagradas Escrituras. À Deus toda Honra e 
Glória!

Classe 1 - No Templo – Tema: Cristologia e Antropologia - Professores: Pb. Marco Paiva e Daniel 
Elias 
Classe 2 - No salão João Calvino – Tema: Calvinismo - Professores: Rev. Raimundo e Pb. César 
Timóteo
Classe 3 - No terceiro andar –Tema: Pneumatologia no AT - Professores: Pb. Marcos Vieira e Pb. 
Marcelo Eller
Classe 4 - No quarto andar - Tema: Família e Casamento - Professores: Pb.Erdman, Pb. Hildemar, 
e Rev. Edson
Classe das senhoras – Na sala da SAF – Tema: A Graça que vem do Lar - Professores Pb. 
Rômulo e Fátima
Catecúmenos – No terceiro andar – Classe de Doutrina – Professores: Pb. Rubem e Pb. Valério 

Além das classes para adolescentes no quarto andar e demais classes do departamento infantil, 
intermediário, enfim, as diversas faixas etárias sendo atendidas para o estudo da santa e bendita 
palavra de Deus. 
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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 uma série de sermões nestas impressionantes cartas. Neste 
domingo estudaremos a carta endereçada à Igreja de Filadélfia. Oremos e participemos. 

ELE É QUEM SARA TODAS AS TUAS ENFERMIDADES! SL 103.3

Continuemos nossas intercessões em favor dos enfermos de nossa Igreja. Por aqueles que estão 
hospitalizados, e também por aqueles 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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PROFISSÃO DE FÉ, FILHOS DO PACTO E CLASSE DE CATECÚMENOS

Filhos do Pacto
Prepare seu filho 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”. Provérbios  22.6

Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto, 
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta 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, prepare-os para tão importante passo na caminha 
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o 
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência 
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.   

Classe de Catecúmenos – Prepare-se para se tornar membro da Igreja
Você que tem freqüentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é 
na classe de catecúmenos! 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 vindos de outras denominações.
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! Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você 
será matriculado.
As aulas tiveram início no dia 18/02 às 9h – terceiro andar.



Ana Paula C.M. dos Santos
Priscila Barbosa G. Moreira 
Vinícius de Oliveira Alves

04/03

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

André Zorzin Gomes
Clementina Ilse Jordão 
Fátima Jovita B. de M. Freitas 
Marco Túlio C. Batista Filho
Raquel Novais da Silva 
Samuel Rezende 

05/03

Armindo F. de Oliveira 
Daniel Cunha Elias
Lídia Gonçalves Botelho
Terezinha Morais Grizoli

06/03

André Gustavo Costa
Gabrielle Luck de Araujo 
Maria Braz Boaventura
Mário Fernando G. Nogueira 
Paulo José Campos Pires

07/03

Adriana César L. Toledo
João Pedro Gregório de Souza 

08/03

Francielle do N. Fialho 
Lais Melo Cardoso 

09/03

Arthur Oliveira Montenegro
Fabiana Corrêa Austério 
Ieda Alvarenga França
Kátia Jacques B. M. Monteiro 

10/03


