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MENSAGEM PASTORAL 

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte reunido em oração na última 
terça-feira, dia 14/02, preocupado em proteger 
seus membros nos feriados de carnaval, 
ponderou sobre os pontos abaixo e tomou uma 
decisão. 

Assim como mencionado na semana passada, 
conforme tem sido veiculado pela mídia, 
espera-se, para o período entre os dias 24 a 28 
de fevereiro de 2017, movimentação popular 
ainda maior no entorno de nossa Igreja, do que 
a ocorrida no último ano, quando a Igreja foi 
alvo de atos de vandalismo, com conse-
quências extremamente desagradáveis.

Também como antes mencionado, o Conselho 
decidiu, em reunião do dia 07/02, pela 
instalação de tapumes no entorno da Sede da 
Igreja, cobrindo toda a frente do terreno que 
está voltado para a Rua Ceará, todo o contorno 
da escadaria frontal e toda a extensão da 
fachada (parte inferior) voltada para a Av. 
Afonso Pena. Decidiu-se ainda pela 
substituição e relocação de holofotes no topo 
dos prédios da Sede da Igreja, para melhor 
iluminação da região da Rua Ceará.

Assim, o Conselho preocupado, na proteção 
dos membros de nossa Igreja, diante da 
vulnerabilidade em expor nossas famílias a 
constrangimentos e dificuldades grandiosas, 
além do ambiente certamente comprometido 
para cultuar o nome Excelso do SENHOR em 
nossa amada Primeira Igreja, tomou a difícil 
decisão de suspender os trabalhos da Sede 
nestes dias de “festa da carne”.

Tal decisão, não obstante a sua dificuldade, foi 
tomada em ambiente fraterno e de temor a 
Deus. O Conselho sentindo o peso da 
responsabilidade de zelar pelo rebanho do 
SENHOR confiado a ele, tomou a referida 
decisão na certeza de que os membros de 
nossa Igreja não deixarão de cultuar o Nome 
Excelso do SENHOR nestes dias, e em 
especial, no dia do SENHOR, domingo 26/02.

Para isso, apresenta aos irmãos as seguintes 
alternativas:

1) Cultuar em nossas congregações. 
Entendemos ser esta uma oportunidade de 
conhecer nossas congregações e assim, nos 

envolvermos com estes trabalhos de avanço do 
Reino de Deus. 

Congregação Nova Suíça 
R. Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça. 
Escola Dominical 9h / Culto 18h. 

Congregação Fonte Grande no CRC  
R. Lincoln Costa Ferreira, 62, Bairro Fonte 
Grande – Contagem. Escola Dominical 9h – 
Culto 19h.

Congregação Belém 
R. Real Madrid, 162 – Bairro São Salvador. 
Escola Dominical 9h – Culto 19h.

2) Cultuar em uma de nossas Igrejas filhas. De 
acordo com a região onde mora cada membro.

Igreja Metropolitana 
R. Otávio Couto Magalhaes (R. do Amendoim), 
910 - Mangabeiras

Igreja Cidade Nova
 R. Doutor Júlio Otaviano Ferreira, 862 – Bairro 
Cidade Nova 

Igreja Jardim Canadá
R. Ontário 1213 – Bairro - Jardim Canadá

Igreja Presbiteriana da Serra 
R. Carlos Etiene de Castro, 99 – Bairro Serra

Igreja Presbiteriana  Aliança  
R. Principal, 47 – Bairro Vila das Antenas

Igreja Jardim das Oliveiras – R. Curimatã 165 
Bairro São Gabriel

Igreja Redentor – R. São Bento, 203 – Bairro 
da Graça

3) Cultuar em família o nome Excelso do 
Senhor nosso Deus. 

Devemos nos lembrar de que o culto público a 
Deus pode ser prestado em qualquer local pelo 
seu povo (Jo 4.21), não havendo para isto local 
mais sagrado que outro, conforme ensina a 
nossa Confissão, não obstante nosso amor e 
apreço por este local especial separado por 
Deus para o culto, nossa querida Primeira 
Igreja. 

DECISÃO DO CONSELHO
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SOCIEDADES INTERNAS

cada um sozinho, como também mais 
solenemente em assembleias públicas, que 
não devem ser descuidadas, nem volun-
tariamente desprezadas nem abandonadas,
sempre que Deus, pela sua providência, 
proporciona ocasião”.

Em diversos aspectos estas modalidades de 
culto convergem; porém, em todas elas, o povo 
de Deus deve buscar servir ao SENHOR de 
todo coração, na mediação de Cristo e no 
poder do Espírito Santo (1 Tm 2.5; 1 Co 3.16; Jo 
14.26; 1Jo 2.27).

Como Igreja, nós devemos orar para que Deus 
tenha misericórdia de nós e nos dê o 
livramento, para que possamos continuar 
cultuando o nome excelso do SENHOR neste 
endereço histórico, Av. Afonso Pena, 2655, que 
amamos e temos muito apreço. Estamos 
certos de que DEUS, a seu tempo, atenderá o 
clamor de seu povo. 

Descansemos na soberana Palavra que nos 
orienta por meio do apóstolo Paulo: “Não 
andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, 
porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 
vossas petições, pela oração e pela súplica, 
com ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus”.
Fp 4.6-7 

Rev. Edson Costa Silva

Devemos nos lembrar de que a Teologia do 
Culto nos ensina que, o que caracteriza o culto 
público não é sua realização num templo 
específico, mas sim, sua convocação, seu 
caráter público, a presença dos elementos que 
o constituem como culto, bem como sua 
condução por líderes para isto separados.

Assim, quer seja no templo das igrejas, quer em 
seus salões sociais, acampamentos, ar livre ou 
em instalações quaisquer, onde o povo de 
Deus, para isto convocado, se reunir com o 
propósito específico de cultuar publicamente a 
Deus, ali temos um culto público e solene, o 
qual deve ser realizado conforme o ensino das 
Escrituras. A difícil decisão do Conselho se 
baseou na verdade de que ao se buscar um 
local para o culto público a Deus, deve-se levar 
em consideração a conveniência, propriedade, 
facilidade, e outras circunstâncias que devem 
ser analisadas sempre pelos princípios gerais 
da Bíblia e pelo bom senso.

A Confissão de Fé de Westminster menciona 
que Deus deve ser adorado tanto em famílias, 
quanto em secreto, e mais solenemente em 
assembleias públicas (CFW, XXI, 6):

“Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem 
qualquer outro ato do culto religioso é restrito a 
um certo lugar, nem se torna mais aceito por 
causa do lugar em que se ofereça ou para o 
qual se dirija, mas, Deus deve ser adorado em 
todo o lugar, em espírito e verdade – tanto em 
família, diariamente, e em secreto, estando 

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir 
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco 
Cassete, Marcos Egg 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Quinta-feira: Fernando Boson

Segunda-feira: Éder Mello

CONFLITOS DA VIDA - ESTUDO 
DOUTRINÁRIO

Neste mês de fevereiro, às quintas-feiras, 
estamos estudando temas que envolvem os 
“conflitos da vida”. 

A partir desta semana debateremos temas 
como ansiedade, medo, graça de Deus, 
depressão, ira, sob o ponto de vista bíblico.

Os interessados devem vir ao templo, 
quinta-feira às 19h30min.



SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Todo ser que respira louve ao Senhor. 
Aleluia!"     Salmos 150.6 

Reunião de Oração:
Terça feira, dia 21/02 às 8h30min e 14h30min 
Departamento Responsável: Henriqueta 
Bergo 

Relatora responsável: Maria Alba
Você que ainda não faz parte da SAF venha 
participar desse momento único que temos 
todas as terças feiras para juntas orarmos por 
você e sua família. Esta é mais uma 
oportunidade que Deus nos dá para falarmos 
com Ele. 

Reunião Executiva:
Terça feira, dia 21/02, logo após a reunião de 
oração. 

Hoje teremos a reunião do Departamento 
Priscilla às 17h na sala da SAF.  

Contamos com a presença de todas. Convide 
uma amiga para conhecer melhor esse 
departamento que se reúne sempre aos 
domingos. 
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A Igreja do Senhor, desde os tempos apostólicos, identificou-se por meio de símbolos que apontam 
para um rico conteúdo teológico. Era uma poderosa forma que a Igreja revelava suas convicções e 
ao mesmo tempo velava-se em tempos de perseguição. Alguns destes símbolos fazem parte do 
ornamento frontal de nossa Primeira Igreja. Neste espaço, apresentaremos estes símbolos e a 
verdade relacionada para a qual, eles apontam.

CLASSE DE CATECÚMENOS

O que é Classe de Catecúmenos?
É o nome adotado pela Igreja Presbiteriana do 
Brasil à classe que deseja unir-se formalmente 
a ela, mediante a profissão de fé, instruindo 
sobre a Bíblia, as doutrinas e a vida cristã. 
Catecúmenos (latim) quer dizer “noviço”. 
Aquele que é instruído de viva voz. Agostinho 
dizia que todos nós somos catecúmenos, pois, 
não conhecemos todos os desígnios de Deus.  

Você que tem frequentado 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.

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!

Se você deseja participar conosco, se dirija à 
sala 301 – 3º andar. Não é necessária 
inscrição prévia, basta se dirigir para a classe 
e você será matriculado. 
As aulas terão início hoje, no horário da Escola 
Dominical, 9h.  

IMORTALIDADE

Cremos que somente Deus possui imortalidade. Ao nosso redor, tudo 
murcha, tudo seca e, por fim, morre. Tudo passa, até nós passamos. Mas 
Deus não murcha, não seca, não morre! Deus jamais passará. Cremos 
também que a todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhes 
vida imperecível, resgatando-os de seu estado de pecado e morte. 

SÍMBOLO ARTE & FÉ
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FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS 
MINISTÉRIO CASAIS 

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

O Ministério de casais promoveu no último dia 
11/02, o primeiro encontro neste ano de 2017.
Tivemos a participação de 37 casais. 
Louvamos a Deus por este precioso 
ministério. O próximo encontro será no dia 01 
de abril. Coloque em sua agenda.

BATISMO INFANTIL 

Recebemos hoje, por ocasião do culto 
matutino, a pequena Alice Oliveira dos Reis, 
filhinha de nossos irmãos Tiago e Larissa. 
Avós paternos Pb. Celso e Mariza, avós 
maternos Pb. Tarcísio e Lívia. 

Louvamos a Deus pela vida preciosa da 
pequenina Alice e rogamos ao Senhor que o 
seu crescimento seja semelhante ao de 
Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante 
de Deus e dos homens. 
Lc 2.52.  

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO 

O Presidente do Conselho da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson 
Costa Silva, convoca o Conselho para se 
reunir na próxima terça-feira, dia 21/02, às 
19h30min. Contamos com a presença dos 
pastores e presbíteros e com as orações da 
Igreja. 

SÉRIE - CARTA AOS ROMANOS 

A maior e mais rica declaração de Paulo sobre 
o evangelho. Este é o conceito de muitos 
teólogos sobre a carta de Paulo aos romanos. 

Alguém a chamou de “evangelho dentro do 
evangelho”, dado à forma linear, sistemática, 
profunda e completa pela qual seu autor 
expõe sua compreensão do plano da 
salvação. Os Reformadores viam em 
romanos a chave divina para o entendimento 
das Escrituras.

Estamos iniciando o estudo desta carta com o 
nosso pastor Rev. Edson. Oremos para que a 
Palavra de Deus realize os seus benditos 
propósitos em nosso meio. 

AGRADECIMENTO 

Agradecemos ao Rev. Edson pela 
solidariedade que recebemos durante a 
enfermidade e falecimento do meu querido 
irmão  Anfrido. 

Sentimos também o carinho e aconchego dos 
irmãos desta Igreja que tanto amamos e do 
Rev. Rogério. 

O nosso obrigado ao Pb. Valério pela 
organização do Templo e pela cooperação no 
instante que chegamos à igreja. 

Que Deus os abençoe ricamente. 

Família Ziller
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ACAMPAMENTO – UMP – FAÇA A SUA INSCRIÇÃO!

"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. Cantamos no Culto da noite com o uniforme de calça/saia pretos.
Tragam sua garrafinha de água porque não poderemos trazer copinhos para dentro do templo.
No próximo domingo, devido ao período de feriados, não teremos nosso ensaio.
Até mais tarde.  Aninha e Equipe

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 Misto 
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos domingos às 16h50min. 

Conjunto Orquestral de Sinos
Novo dia e horário para os ensaios – sábado às 15h.
Os interessados em participar poderão procurar nosso irmão Pedro Reis - 9 9529 2671 

CORAIS DA IGREJA
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PONTO DE PREGAÇÃO ITAPOÃ 

O Ponto de Pregação Itapoã é um grupo de estudo bíblico, oração e comunhão que tem se reunido 
desde março de 2016 e oficialmente foi recebido pelo Conselho da Igreja neste ano. 
 
Pela sua graça, Deus tem abençoado muito essas reuniões, edificando os crentes ali reunidos e 
levando a pregação do evangelho para pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. 
Pedimos aos irmãos que orem por esse trabalho que tem também como objetivo se transformar numa 
congregação e, mercê de Deus, plantar uma igreja na região, para que cada vez mais pessoas 
venham adorar o nome de Deus.
 
Venha nos visitar e conhecer o trabalho. Estamos nos reunindo quinzenalmente, às terças-feiras, 
19h30min, na casa de nossos irmãos Diác. Eder Melo e Ana Lúcia. 

Foto do último encontro:  

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Reiniciadas as atividades da Escola Dominical Itinerante. Este ministério visa atender aqueles irmãos 
que, por motivo de idade ou doenças, não podem vir à igreja. Tendo em vista ser este um trabalho 
importante de nossa igreja, o Rev. Rogério solicita o apoio de todos com suas orações. Aquele irmão e 
irmã que quiser fazer parte deste ministério procure o Rev. Rogério William Bussinger.

Hoje:
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
R. Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: (31) 3225 3665

Equipe 2:
Iraídes Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: (31) 3046-3784

Escola Dominical Itinerante do domingo passado 12/02/2017, na casa de nossa irmã D. Léa Santos de 
Oliveira, viúva de nosso irmão Belmiro Teles. D. Léa fica sempre muito feliz em nos receber e, falar de 
seu neto, bisneto e nos servir um café com pão de queijo.



Pedro Zorzin Fonseca 
    19/02

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa– Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Chegando para 
ser  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 

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).
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
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 19:00min

Ponto de Pregação Itapoã Bairro Itapoã -
Reuniões às terças-feiras na casa do Diác. Éder
Melo e Ana Lúcia – Informações com o Lic. Bruno 
Melo (9 8483- 8901).

Fernando Ferreira Santos Filho 

José de Paula Moreira 

Rachel Pitta Costa de Souza Maciel 

    20/02

Cláudia Carvalho Sathler de Melo

Gladson Fagundes Fernandes

Raquel Soares Bandeira 

    21/02

Gabriel Galante Boson 

Jônatas Ribeiro Tonholo 

Marina Caires T. P. de Oliveira Santos

Silvia de Assis Lopes 

    22/02

Armando Melillo Filho 

Cláudia Falci Grassi

Débora Santos Carvalho Barbosa 

Gustavo Alberto Novais Cabaleiro 

Kátia Cristina Gherardi Ribeiro 

Marcus Renato Martins Nogueira 

    23/02

Ruth Brigagão do Nascimento Pereira

Victor Couto de Albuquerque Baêta 

    24/02

Estêvão César de Melo Santos 

Lucas Pitta Maciel 

Rodrigo Cabaleiro Cortizo Freire 

Thaís Helena M. Rocha E. Miranda

    25/02


