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O segundo domingo de dezembro é data 
comemorativa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca de 66 
Celebramos o “Dia da Bíblia” e o “Dia da Mulher de livros santos. Ela é inigualável. Não existem 
Pastor”. paradigmas ou analogias que possam exemplificar 

por completo o seu valor.
O Dia da Bíblia surgiu em 1549 na Grã-Bretanha. 
Tomás Cranmer, um reformador e Arcebispo da O próprio Deus a soprou, aos mais de quarenta 
Cantuária, incluiu no livro de orações do rei Eduardo homens “inspirados pelo Espírito Santo”. Diz o 
VI, um dia especial para que a população Apóstolo Pedro: “Nenhuma profecia provém de 
intercedesse em favor da leitura do Livro Sagrado. particular elucidação; porque nunca, jamais qualquer 

profecia foi dada por vontade humana; entretanto O Dia escolhido foi o segundo domingo do Advento. O 
homens santos falaram da parte de Deus, movidos Advento é celebrado nos quatro domingos que 
pelo Espírito Santo” (2 Pe 1.21).antecedem o Natal. Foi assim que esta data se tornou 

o Dia da Bíblia.
Homens movidos pelo Espírito Santo foram usados  
por Deus em épocas diferentes, em lugares No Brasil, o Dia da Bíblia começou a ser celebrado 
diferentes, sobre várias circunstâncias, em pedra, em pelos primeiros missionários que, procedentes da 
papiro, em pergaminhos. Num espaço de Europa e dos Estados Unidos, vieram para nossa 
aproximadamente 16 séculos, entre o primeiro e o Pátria a partir de 1850, semear a Santa e Bendita 
último dos 66 livros que ela contém. Deus o seu autor, Palavra de Deus.
fala através da Sua Palavra.

Durante o período do Império, a liberdade religiosa 
A Bíblia é o livro mais vendido em todos os tempos. É aos cultos reformados era muito restrita, o que 
o best-seller de todos os anos. Sua mensagem é impedia manifestações públicas dos crentes. 
sempre atual, pois, é a Palavra de Deus. Não contém 
a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus eterna. Por volta de 1880, esta liberdade foi crescendo e o 
“Seca-se a erva cai a sua flor, mas a Palavra de nosso movimento reformado, juntamente com o Dia da 
Deus, permanece eternamente” Is 40.8Bíblia, se popularizando. O Dia da Bíblia ganhou 

ainda mais força, com a fundação da Sociedade 
Desesperançados encontram a esperança em suas Bíblica do Brasil, em 10 de junho de 1948, que 
páginas. Desesperados alcançam a tranquilidade; nasceu com o seguinte lema: “Dar a Bíblia à 
Desnorteados retomam o caminho certo. Condenados Pátria”. 
deparam-se com a salvação.

Em dezembro deste mesmo ano, houve uma das 
Por ser a Palavra de Deus, ela é um martelo que primeiras manifestações públicas do Dia da Bíblia, em 
esmiúça a penha, uma espada de dois gumes que nosso País, na cidade de São Paulo, no Monumento 
penetra profundamente. Por isso, ela é amada e do Ipiranga.
odiada. Por isso, ela é acolhida e perseguida.  

Hoje, as comemorações do Dia da Bíblia mobilizam 
Na história da humanidade sempre houve todos os anos, milhares de cristãos em todo o Brasil. 
perseguição à Palavra. Tentaram extingui-la, A Lei nº 10.335, sancionada em 19 de dezembro de 
queimando-a, proibindo a sua leitura. Porém, não 2001, oficializou assim, o Dia da Bíblia, no segundo 
conseguiram destruí-la. O que conseguiram foi dar à domingo de dezembro em todo território nacional.

Rev. Edson Costa Silva

DIA DA BÍBLIA
DIA DA MULHER DE PASTOR



história da humanidade o nome de “Era das Trevas”  -  “Mulher de Pastor! O que a torna tão especial? É 
período da proibição de sua leitura. uma mulher como tantas outras crentes no 

Senhor. Ama, sofre, suporta, age, reage. É rainha 
No século XV, com o advento da imprensa, o primeiro como Ester, dotada de beleza e sabedoria. No 

lar, é como Débora, levantada para ser a mãe de livro a ser impresso foi a Bíblia, duzentos exemplares, 
sua família. Protege os seus filhos como em Latim. A veracidade da Bíblia, a sua autenticidade, 
Joquebede. Possui o temor de Deus como as infalibilidade, inerrância, suficiência, determinam não 
parteiras hebreias. Uma mulher com a somente a sua plena autoridade, como também sua 
humildade, insistência e fé da mulher Cananéia. permanente atualidade.
E como Raabe, não esconde a sua fé. É 
generosa como a pobre viúva. Persevera em 

A Bíblia é toda infalível, por isso, é nossa única regra de 
oração como Ana, é paciente como Isabel. 

fé e prática. A Bíblia mostra Deus como centro do 
Mulher que tem o bom entendimento de Abigail, 

universo físico, da história da humanidade, e da vida do 
e goza da hospitalidade acolhedora da sunamita. 

homem, sendo Cristo Jesus a expressão máxima da 
Que toca a orla do manto de Jesus, esperando o 

revelação de Deus. Toda a Bíblia se centraliza nele, 
milagre. E é obediente como a viúva de Sarepta. 

converge para Ele no Antigo Testamento. Se detém 
Tem a firmeza e o respeito de Sara. A fidelidade 

nele nos Evangelhos, e, procede dele no restante do 
da virtuosa Rute. E é forte e decidida como a 

Novo Testamento.
bem-aventurada Maria. Mas… ela é especial 
porque teve um chamado igual ao de Raquel, 

No Dia da Bíblia, devemos expressar nossa gratidão a 
que deixou de pastorear as ovelhas de seu pai, 

Deus por sua Santa e Bendita Palavra. E sabemos bem 
para casar-se com um pastor das ovelhas do 

como valorizá-la, estudando, meditando, buscando 
SENHOR. Para viver ao seu lado no campo 

prazer na Lei do SENHOR. Então, seremos como 
todos os dias. Para amar e ser amada, para 

árvores frutíferas plantadas junto a correntes de águas. 
bendizer e ser bendita entre as mulheres. Como 

Frutificando para a glória de Deus Pai, Sl 1.
Raquel, tem bons e maus momentos, fraquezas 
e limitações. Necessitando muito de amor e 

No Dia da Bíblia celebramos também o Dia da Mulher 
compreensão, paciência e oração. Para que a 

de Pastor. Para homenageá-las registramos aqui uma 
cada dia possa crescer mais e mais, sendo 

breve reflexão.
esposa de pastor”.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que 

possa morar na casa do Senhor todos os dias da 

minha vida, para contemplar a formosura do 

Senhor, e inquirir no seu templo."   Salmo 27.4

Reunião de Oração:
Dia 13/12, terça feira às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável:  Ruth
Relatora: D. Maria Braz

SANTA CEIA NO PRÓXIMO DOMINGO

Em virtude das apresentações especiais natalinas 
dos corais neste domingo, 11/12, 
excepcionalmente, ministraremos a Ceia do 
SENHOR no próximo domingo 18/12, nos cultos 
matutino e vespertino. 
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Segundo Domingo:
11/12 - Manhã - Coro Infanto-Juvenil - 30 Anos
11/12 - Noite - Coro da Igreja - "Glória! Glória!"

Terceiro Domingo: 
18/12 - Manhã - Coro Masculino
18/12 - Noite - Coristas da Igreja - "Noite de 
Milagres"

Culto de Natal – Sábado:
24/12 - Noite – 20h - Coristas da Igreja

Culto de Vigília – Sábado 
31/12 - Noite – 22h30 min - Coristas da Igreja

ESCALA DOS CORAIS 
MÊS DE DEZEMBRO

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme, 
Nei Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete
Segunda-feira: Fernando Boson
Quinta-feira: Jessé Oliveira
Sexta-feira: José Carlos
Sábado: Marco Vince

CONVITE ESPECIAL 
 CORAL DA IGREJA 

Hoje, por ocasião do culto vespertino das 19h, 
esperamos por você em nossa igreja, para 
participar conosco da comemoração (antecipada) 
de Natal. 

O Coral da Igreja louvará o SENHOR com 
"Canções Natalinas". Sua presença será para nós 
um grande prazer.
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Desde o Natal de 1986 quando o Coral Infanto-
Juvenil da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte entoou seus louvores pela primeira vez, 
este coro nunca mais deixou de cantar e bendizer 
ao Senhor através de seus hinos. Assim como 
Deus manifesta Seus atributos na vida da Sua 
igreja Ele os tem manifestado de maneira muito 
singular na vida do Coral.

Sua graça se manifestou nos chamando para 
sermos Seus adoradores. Sua misericórdia nos 
tem sustentado na obra. Sua fidelidade nos deu, 
por todos estes anos, uma igreja que nos acolheu 

nossos hinos de louvor e adoração ao Deus Pai.para juntamente com os irmãos, entoarmos Seus 
louvores. A Sua providência não permitiu que nos 

Enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor faltasse instrumentistas, regentes e... 
Jesus, que o Coral Infanto-Juvenil nunca cesse principalmente... coristas! A cada ano saíam os 
seus louvores!!que completavam 14 anos... nunca nos faltou os 

novos coristas de 7!!
A Deus, toda a glória! A Jesus, nossa adoração! Ao 
Espírito Santo, nossa gratidão pela força que Ele Seu amor nos tem aquecido o coração fazendo-
mesmo nos supre para toda boa obra.nos amá-Lo, pois, Ele nos amou primeiro. Sua 

sabedoria tem iluminado a tantos músicos dando-
Louvamos a Deus pela vida preciosa de nossa lhes talento para comporem belos hinos e arranjos, 
querida irmã Ana Lúcia que, incansavelmente, tem não nos faltando um rico repertório!
conduzido de forma brilhante o coral infanto-juvenil 
de nossa Igreja. À equipe do coral que auxilia de Sua bondade e paciência nos tem acompanhado 
perto a Aninha expressamos nosso mesmo quando falhamos no exercício de nosso 
reconhecimento e gratidão a Deus por tão valioso dever. E Sua Santidade nos tem desafiado a 
trabalho.sermos mais e mais parecidos com Jesus, nosso 

Salvador amado. Sua transcendência nos leva a 
Que Deus abençoe a todos vocês, renovando suas adorá-Lo. Sua imanência nos dá recursos para 
forças e aumentando cada vez mais a bendita fazê-lo. Jesus, o Emanuel, o Deus Conosco é o   
esperança enquanto aguardamos o retorno           Grande Corista que tem, por todos estes 
glorioso de Cristo. A Deus toda Honra e Glória!           anos, se levantado e cantado conosco 

GRATIDÃO - CORAL INFANTO-JUVENIL – 30 ANOS!

PARA COLOCAR NA AGENDA! UCP: Faixa etária: 5 a 9 anos.
Data: 10 a 14/01

UPJ: Faixa etária: 10 a 13 anos.
Data: 16 a 21/01

UPA: Faixa etária: 14 a 18 anos
Data: 23 a 28/01

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO

VERÃO – 2017

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO

VERÃO – 2017
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O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Portanto, cumpridas as exigências constitucionais, 
Horizonte esteve reunido nesta semana e depois de convidamos a Igreja para juntos, em culto de louvor a 
verificar o que preceitua o art. 83, alínea d, da CI-IPB, Deus, hoje à noite, participarmos deste momento de 
onde a constituição diz que o Conselho deverá Ordenação e Investidura dos irmãos eleitos listados 
verificar a regularidade do processo de eleição bem abaixo:
como a idoneidade dos eleitos, aprovou a Assembleia 
por unanimidade e registrou a Ata da Assembleia, na Presbíteros
Ata 1735 do Conselho, para os anais da história de Anderson Fleming de Souza
nossa Igreja. Cassiano Nunes Barbosa

Crysthian Purcino Bernardes Azevedo
Seguindo o que preceitua o Art. 113 da CI-IPB que Éder Mota Barbosa Júnior
diz: “Eleito alguém que aceite o cargo e não havendo Erasmo Borja Sobrinho
objeção do Conselho, designará este o lugar, dia e Erdman Ferreira da Cunha
hora da ordenação e instalação, que serão realizadas Flávio Sérgio Gibram Silva
perante a Igreja”. Giovani Coutinho Lenza

Helmut Alexander Riegg
O Conselho então, designou o lugar: Primeira Igreja Humberto Rodrigues Falcão
Presbiteriana de Belo Horizonte; designou dia e hora: Ilton Elias de Freitas
Domingo, 11/12, portanto, hoje, por ocasião do culto Marco Antônio Paiva
vespertino; Hora: 19h, perante a Igreja. Marcos Vieira de Souza

Rômulo da Silva Leitão
Seguindo o que preceitua o Art. 114 - que diz: “Só Valério Márcio do Nascimento Pessôa
poderá ser ordenado e instalado quem, depois de 
instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina Diáconos
da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja Aldemir Bissaco,
prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, Alysson Vinicius Bomfá Barbosa
segundo a Palavra de Deus e esta constituição”. Ariel Augusto Pinheiro dos Santos

Éder Melo Barbosa Júnior
Uma vez instruídos ao longo dos dois últimos meses Frederico Porto Caldeira
na série de sermões pregada pelo Rev. Edson e Hildemar Rodrigues Falcão Neto
instruções devidas, restam aos eleitos fazer seu João Marcos Campos Caldeira dos Santos
juramento quanto à doutrina, governo, disciplina da José Maria Borges da Silva
Igreja, constituição e acima de tudo, submissão à Jessé de Oliveira
Santa e Bendita Palavra de Deus. A Igreja por sua Luiz de Oliveira Neto
vez, deverá se comprometer a tributar aos eleitos Marcos Egg Freire
honra e obediência no SENHOR. Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna

Rubem Pacheco Santos Jr

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA DOS OFICIAIS ELEITOS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE - PBHZ

Assunto: convocação para 56ª RO/PBHZ. se no período compreendido entre os dias 15 e 17 
de dezembro de 2016, nas dependências do 

Amados irmãos conciliares, graça e paz! Por ordem Acampamento Ebenézer, da Primeira Igreja 
do Sr. Presidente do PBHZ, Rev. César Guimarães Presbiteriana de Belo Horizonte, sito à BR 381, Km 
do Carmo em conformidade com a definição da 55ª 437, Ravena – Sabará, MG, sendo que a Sessão de 
RO-PBHZ/2015, convoco o Presbitério Belo Verificação de Poderes terá início no dia 15, às 
Horizonte (ministros e representantes das igrejas), 20h30min. Fraternalmente, em Cristo, Pb. Clemente 
para a 56ª Reunião Ordinária do Concílio, a realizar- Angelo Duarte Séllos - Secretário Executivo.

Aos conselhos e ministros do PBHZ - da secretaria executiva do PBHZ.
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PROGRAMAÇÃO DE NATAL 
E FIM DE ANO

Sábado: 24/12/2016 - 20h – Culto de Natal.

Domingo: 25/12/2016 - Culto Matutino, 
normalmente, às 10h20min e Vespertino às 19h.

Sábado: 31/12/2016 -  às 22h30min – Culto de 
Vigília.

Domingo: 01/01/2017 - às 10h20min – Culto 
Matutino e Culto Vespertino as 19h.

Nos domingos 25/12 e 01/01 não haverá Escola 
Dominical.

RELATÓRIO ANUAL DO MINISTÉRIO 
PORTAS ABERTAS – 2016

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, 
inabaláveis e sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho 
não é vão.”  1 Co 15.58

Mais um ano chega ao fim, nossa gratidão a Deus é 
imensa, pelos resultados, frutos (recebidos) durante 
o decorrer do ano. Não temos condições de 
calcular a dimensão, só o Senhor sabe.

Agradecemos aos queridos irmãos as orações e 
todo apoio espiritual a nosso favor e do Ministério 
Portas Abertas. Que Deus se digne em 
recompensá-los. Ao Senhor grandioso Deus 
rendemos toda honra e toda glória que tão somente 
a Ele devemos.

Aconselhamento: 182 pessoas
Evangelização: 191 pessoas
Total: 373 pessoas
Folhetos distribuídos: 402
Disque Paz distribuídos: 381
Visitas nos lares e hospitais: 49
Total de folhetos e disque paz distribuídos: 783

Missionária Neusa Messias Soares

AVISO ÀS SOCIEDADES INTERNAS 

E MINISTÉRIOS DA IGREJA

Prezados Irmãos em Cristo,

Graça e Paz.

Temos inúmeros motivos de louvor ao nosso Deus 

pelo ano que termina, quando tantas atividades 

foram desenvolvidas pelas Sociedades Internas e 

outros Ministérios de nossa Igreja, promovendo a 

divulgação do Evangelho do Senhor Jesus, a 

comunhão dos Santos e a edificação espiritual da 

Igreja. 

Rogamos ao Senhor Jesus, Senhor da Igreja, que 

continue a dirigir e iluminar os irmãos dedicados 

que estão à frente desses trabalhos.

Com o propósito de prestar auxílio e organizar as 

providências necessárias da melhor maneira 

possível para o desenvolvimento dos diversos 

eventos no ano que se aproxima, pedimos aos 

irmãos que nos avisem com antecedência mínima 

de 1(uma) semana sobre a programação das 

Sociedades / Ministérios de nossa amada Primeira 

Igreja.

Ao tempo em que agradecemos a atenção dos 

irmãos, permanecemos ao dispor para auxiliá-los 

dentro de nossas possibilidades para que os 

eventos transcorram com decência e ordem como 

requer o nosso Deus.

Abraços fraternos, no amor de Cristo, do seu 

irmão e Conservo,

Pb. Valério Márcio do N. Pessôa 

Administrador da Igreja. 
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12/12

    Lidiane Alves Vieira Marques 

Lucas Deslandes de Toledo

Reinaldo Domingos Pereira da Costa 

    Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna 

Rogério Perillo de Carvalho 

    

13/12

Ismaília de Moura Nunes 

    Lucas Eler Ramos 

Maria Cristina Salgado Andrich Santos 

    Maria Geralda Pedreira Goecking

14/12

    Livingstone Augusto Eller 

    Noeme Freire Leitão 

15/12

    Isabel Cristina Santos Ribeiro 

Silas Gonzaga da Cunha

    

16/12

Breno Ayres Chequer Lopes

   João Cury Nogueira 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CELEBRAÇÃO DE CULTO

 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MG

Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016, 

às 17h30min, celebraremos, nas dependências do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Unidade Raja 

Gabaglia, um Culto de Natal, que vem se 

solidificando, uma vez que pelo sexto ano seguido, 

desde 2011, ocorre a sua celebração sempre na 

última semana de atividades do Judiciário antes do 

seu recesso de final de ano. 

A iniciativa é do Desembargador Pb.José do Carmo. 

Oremos e participemos!


