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MENSAGEM PASTORAL 

Num dia desses, enquanto eu meditava nas 
instigantes palavras do livro bíblico de Ageu 
preparando uns estudos bíblicos a respeito, 
deparei-me logo no início desse escrito com a 
seguinte expressão enfatizada pela repetição 
profética ao povo de Deus após o retorno deste 
do cativeiro da Babilônia: Assim diz o Senhor 
dos Exércitos: Considerai o vosso passado (Ag 
1.5,7). Tais palavras são apenas uma breve 
amostra do convite permanente das Escrituras 
Sagradas para visitarmos corajosa e 
humildemente o nosso passado em busca de 
discernimento e sabedoria sobre os propósitos 
da Providência em nossa vida. Sendo assim, 
compartilho com vocês neste texto um pouco 
desse exercício pessoal de considerar o 
passado, na esperança de estimulá-los à 
semelhante e necessária prática, ainda que 
difícil, visto ser potencialmente útil ao 
progresso espiritual na jornada da vida de cada 
cristão.

Já no início do tempo no qual a minha família 
viveu na Albânia, eu percebi que precisava 
dizer algo ao meu coração, pois embora ainda 
estivéssemos na etapa de ajustes iniciais após 
uma grande mudança – de casa, cidade, país, 
língua, clima, alimentação, etc., mobiliando a 
casa, procurando um carro para comprar, as 
aulas do albanês começando e conferindo 
avidamente nas mídias eletrônicas a polvorosa 
situação política na qual já estava envolvido o 
nosso país – via-me excessivamente envolvido 
emocionalmente com o caos político já 
instalado em meu país de origem. Naquele 
momento, eu percebi que precisava 
redirecionar os meus olhos e instruir o meu 
próprio coração, pois a crise brasileira estava 
me preocupando muito, a ponto de eu estar a 
perder de vista as graças alcançadas no 
trabalho cotidiano e na vida concreta da minha 
família; e, às vezes, até mesmo o deleite 
espiritual que se desfruta no quarto silente, 
onde podemos ter um encontro temporal com o 
Eterno!

Olhando para a minha família, vi e vejo que 
apesar de termos enfrentado juntos tantas 
mudanças, o nosso tempo em comum 
precisava e ainda precisa melhorar, pois sinto 
que somos facilmente atropelados pelas 
demandas do cotidiano, o que não me isenta de 
responsabilidades, antes me alerta contra as 

suas ameaças e a nossa passiva cooperação 
com as mesmas! Ora, os meninos sempre se 
adaptaram bem e mais rapidamente do que 
nós, os pais, em todos os novos ambientes, 
climáticos, linguísticos, culturais e até mesmo 
domésticos, acomodando-se em novos 
espaços a ocuparem como inquilinos na vida. 
Já no outono, experimentávamos temperaturas 
abaixo dos 10ºC, prenúncio do inverno que 
tinha temperatura abaixo de 0º C e sem bom 
isolamento térmico na casa. Ministerialmente, 
foi para mim um tempo de cooperação com a 
equipe missionária brasileira na Albânia, 
quando eu costumava conduzir um tempo de 
estudo e debate bíblico e teológico 
semanalmente, visando a reciclagem e o 
crescimento mútuos, enquanto todos nós da 
família Montenegro nos esforçávamos para 
entender alguma coisa nas atividades da Igreja, 
que naturalmente usa a complexa e diferente 
língua albanesa.

Voltando ao meu coração, olho para a vida e a 
reconheço-a como um palco no qual caminham 
juntas a tragédia e a graça, as lutas com as suas 
vitórias e derrotas, tristezas e alegrias, desafios 
e reconhecimento de limites, ímpeto 
reformador e necessidade de adaptação. Tudo 
se mistura num cenário que ainda nunca é 
definitivo, mas um dia será, pois nos nossos 
melhores dias, a vida se mostra um reflexo 
opaco da nossa real esperança, eterna; e nos 
piores, experimentamos um vale de sombras e 
morte.

Cultivarmos como membros individuais e como 
Corpo de Cristo o nosso relacionamento com o 
Pai, pela obra do Filho de Deus e na efetivação 
do Espírito, é a suprema chamada cristã; 
desfrutarmos o pão nosso de cada dia e as 
graças cotidianas recebidas da divina mão, 
juntamente com os nossos, é o caminho cristão 
da alegria; engajarmo-nos no processo de nos 
tornarmos melhores discípulos em um vivo 
relacionamento com o Mestre, que redime aos 
seus, enquanto convidamos e envolvemos 
tantos quantos possíveis à participação e 
cooperação ativas nesta dinâmica, é a jornada 
da Igreja; e lutar pela nossa reforma pessoal 
também engajados na reforma do mundo ao 
redor, buscando a restauração de uma imagem, 
que embora ainda corrompida, já está em 
processo redentivo, é o roteiro cristão para a 
vida. 

CONSIDERANDO O NOSSO PASSADO
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Nada é fácil, mas tudo é possível, nada está 
ainda concluído, porém tudo está afetado pela 
graça e não será mais como antes, nada está 
finalizado aqui, mas tudo segue o processo de 
restauração que em Cristo se iniciou 
destinando a criação redimida à glorificação. 
Na jornada, alimentamo-nos da esperança, da 
fé e do amor, como molas propulsoras para a 
vida, importando-nos fazer do combate às 
injustiças e corrupções – desde e a partir das do 
nosso próprio coração – não uma odiosa 
carranca farisaica, mas uma perseverante e 
atuante inconformação com o que se opõe ao 
bem supremo.

Vejo no meu coração mais resistências à graça 
do que eu gostaria e mais forças que me 
empurram para fora do bom caminho do que eu 
imaginava que teria, mas vejo ainda sobre mim 
e em mim, como uma realidade objetiva de 
fonte externa a mim, maior segurança e poder 
para a execução completa e final deste 
processo iniciado efetivamente no dia no qual o 
meu coração percebeu que a justiça e o amor 
encontraram o seu ápice num cruento pedaço 
de madeira que foi testemunha e instrumento 
da real, porém passageira morte do Eterno 
humanizado, cruz que foi manchada pela santa 
hemoglobina e atravessada por rudes pregos 
que prenderam, mas não retiveram na morte, o 
Senhor que se fez servo, o leão que se fez 
ovelha, o sacerdote que se ofereceu em 
sacrifício, o profeta que cumpriu a profecia, o rei 
que se humilhou, o Filho de Deus, que morreu, 
mas ressuscitou, para cravar e executar na 
história a sentença que torna real a restauração 

de tudo o que foi quebrado por nós mesmos, 
sua criação, eis a minha certeza em esperança! 
Enquanto isso, vou tentando aprender sobre o 
perdão que eu mesmo recebi e aquele que devo 
oferecer, procurando viver no espaço-tempo 
uma vida que reflita o que também lhe está 
além, o Eterno!

Quem é capaz de produzir o belo em meio ao 
feio, o colorido em meio ao monocromático, o 
brilho do meio das sombras, a ternura do meio 
da indiferença, o amor no meio da dor? Senão 
aquele que através da morte trouxe a vida e na 
vida nos capacita a enfrentar a morte? A minha 
esperança está fora de mim, está em alguém 
maior do que eu, no infinito que se fez gente, 
simples, homem de dores e que sabe o que é 
padecer; contudo, agora, rei vitorioso que se 
compadece das minhas dores por empatia, por 
conhecê-las, por sábia e misteriosamente ser 
competente para usar a dor, em sua 
intensidade e duração na medida acertada, 
para fazer florir o radiante reflexo da sua 
presença num mundo dolorido, ainda que a 
minha percepção seja a da experiência de 
apenas mais um passo, mais um fôlego, mais 
um olhar para o alto, mais um dia de sol 
escaldante, recebendo com gratidão e a sorvos 
uma caneca de água fria retirada do pote de 
barro, úmido, descansado na sombra da casa, 
que mesmo não sendo minha, me parece tão 
familiar, acolhedora, oferecendo-me um tempo 
de refrigério no meio da árida peregrinação da 
vida, vivida aos poucos, experimentada em 
partes...

Rev. Raimundo M. Montenegro Neto

SOCIEDADES INTERNAS

SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"
prolonguem os teus dias na terra que o 
SENHOR, teu Deus, te dá".   Êxodo 20.12

Homenagem da SAF aos pais
Ser Pai é ter alguém para se espelhar
Ser Pai é se comprometer
Ser Pai é ter alguém para ensinar.
Na entrega o pai se dedica
A ser mais que um simples Pai
Abdica das ilusões da vida
Pois estas já não mais o satisfaz.
O Pai projeta uma imagem
Que o filho espelhará por toda a vida
Será sempre um exemplo

Honra teu pai e tua mãe, para que se 
Do que é certo e nunca será fugaz.
Ser Pai não se aprende nos livros
Ser Pai não é teoria, é prática
É presença na vida e lembrança na morte
É exemplo a se seguir, é experiência...
Obrigado Pai por ser o exemplo
Obrigado Pai por ser a imagem
Obrigado Pai por ser presença
Que fizemos nessa imensa jornada da vida
Na qual fomos companheiros, aventureiros
Às vezes desordeiros, mas nunca, nunca
Deixamos de ser Filho (a) e Pai

A todos os pais de nossa querida igreja 
desejamos um domingo especial na 
presença do Senhor.



CONVITE – 105 ANOS DA SAF DA 
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE 
BELO HORIZONTE

"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR 
por nós; por isso estamos alegres". Sl 126.3 

Convidamos a toda Igreja para o Culto de 
Ação de Graças pelos 105 anos da Sociedade 
Auxiliadora Feminina da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, a realizar-se 
na próxima quarta-feira, dia 16/08, às15h. 
Venham participar conosco deste momento 
especial. 
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando 
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete, 
Rodrigo Pitta, Rubem Pacheco
Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: José L. Espeschit
Sábado: José Maria, Leandro Gomes

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje

Equipe 1:
Eny Augusta V de Oliveira 
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 - Cruzeiro 
Tel.: 3223-2065

Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 85/302 - Carmo 
Tel.: 3281-5719

UPH
Palestra no próximo sábado, 19/08 às 17h.
Tema: Sola Grátia
Preletor: Rev. Sérgio Fernandes

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no último domingo, dia 06, nossa 
querida irmã Florentina Maria Rodrigues aos 
87 anos. Irmã preciosa de um testemunho 
muito eloquente. Deixará saudades em nosso 
meio, em especial, na vida da SAF onde 
participava ativamente. Seu corpo foi velado 
em nossa Primeira Igreja na segunda-feira, 
dia 07, e sepultado no cemitério Belo Vale em 
Santa Luzia.

Aos filhos, Sidney, Solange, Sônia, Selma, 
Silvia, aos 11 netos e 04 bisnetos, bem como 
aos demais familiares expressamos nossos 
mais sinceros sentimentos, rogando ao 
Senhor doador e mantenedor da vida, que 
c o n s o l e  e s t e s  c o r a ç õ e s .  E s t e v e  
acompanhando a família e conduzindo o culto 
fúnebre o Rev. Rogério Bussinger.

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". 1 Co 11.23.

Hoje, segundo domingo do mês, estaremos 
ao derredor da mesa do SENHOR para este 
solene sacramento. 

ESCOLA DOMINICAL

Reiniciamos o segundo semestre em nossa 
Escola Dominical, voltando ao currículo anual 
em seu curso normal no domingo passado. As 
crianças do departamento infantil tiveram um 
momento especial no salão social, quando foi 
trabalhado o tema "Missões", uma vez que 
neste mês de agosto celebramos o Mês das 
Missões.Foram momentos preciosos! 
Louvado seja o Nome do Senhor. 
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HOMENAGEM DO DEPARTAMENTO 
INFANTIL DA ESCOLA DOMINICAL A 
TODOS OS PAIS.

Reconhecimento 

Ser pai é um presente que Deus lhe agraciou
Você fica mais contente com um filho que Ele 
te proporcionou.
Dúvidas e desafios sempre surgirão
Mas você o enfrentará com retidão
Afinal há um Deus que está a lhe guardar
Para que com paz e sabedoria tu saibas 
ensinar.
Transmitir segurança em meio a tantas 
mudanças
Amar incondicionalmente mesmo quando seu 
filho mente
Agir com prudência em meio a indiferença
Te conduz a olhar para o céu com mansidão na 
certeza que Deus lhe estenderá a mão.
Fica aqui a minha oração para um pai que me 
dá amor e proteção
Por sua vida a Deus agradeço por me ensinar 
desde o começo
Que há um Salvador a quem devo seguir e a 
Ele sempre servir.
Que nesse dia tão especial
Seu coração se regozije sem igual
Na certeza de que educas teu filho com amor e 
a Deus serve com fervor! 

Autora - Hérica Barbosa 

"O justo anda na sua integridade; felizes  lhe 
são os filhos depois dele."  Provérbios 20.7

NOVOS MEMBROS 

Louvamos a Deus por mais um grupo que será 
recebido na manhã deste domingo em nossa 
Igreja. 

Estes amados irmãos, listados abaixo, fizeram 
o curso de doutrina na classe de catecúmenos 
e após exame, se apresentam para serem 
recebidos e arrolados como membros 
comungantes de nossa Igreja.

A todos, as nossas boas-vindas! Nossa 
oração é para que o nosso Bondoso Deus, Pai 
de infinitas misericórdias, revista a cada dia 
esses queridos na caminhada da fé, rumo à 
Canaã Celestial.

Por Pública Profissão de Fé, Jurisdição a 
pedido e transferência:
Laís Melo Cardoso;
Joel Corrêa Rodrigues;
Raquel Inês Lima Rodrigues;
Débora Rocha da Silva;
Claudia de Souza César;
Filipe Lemos Barbosa;
Cynthia  Domusci  Aliende  Santana;
Luciana Alves Campos

Por Batismo e Profissão de Fé:
Sarah Salles Frigini Campolina;
Lucas Rafael da Silva Mendes;
Jéssica Lorrayne Lopes de Faria 

Curso Filhos do Pacto:
Aline Boy Paiva

CLASSE DE CATECÚMENOS

Início de nova turma!
As aulas da nova turma do segundo semestre 
para preparação para a pública profissão de fé 
e recebimento daqueles que desejam tornar-
se membros de nossa Igreja, terão início neste 
domingo, 13/08, no horário da Escola 
Dominical, 9h - sala 301 – 3º andar. Não é 
necessária inscrição prévia, basta se dirigir 
para a classe e você será matriculado.

SEXTA JOVEM

Os encontros da Juventude da nossa Igreja 
nas noites de sexta-feira foram reiniciados no 
dia 11/08, após o recesso de férias do meio do 
ano. 

Em nossa próxima Sexta Jovem, às 20h do dia 
18/08, retomaremos as nossas discussões 
sobre Profissionais em Missões com uma 
palestra intitulada Vida, profissão e 
evangelismo, a ser ministrada pela nossa irmã 
educadora Thaís Eller, quando então 
poderemos fazer uma reflexão acumulada 
sobre a vocação cristã diante da vida. 
Compareça e desfrute!
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AGOSTO - MÊS DAS MISSÕES

O engajamento missionário é não apenas uma 
responsabilidade, mas um dos maiores 
privilégios que os cristãos têm de se tornarem 
participantes da obra redentora que o Senhor 
está realizando na História. Com as nossas 
orações, testemunhos e ofertas específicas, 
os cristãos se tornam agentes da mais 
gloriosa e duradoura tarefa possível, a única 
que tem resultados eternos, que é a salvação 
de pessoas. Considere o privilégio de passar a 
contribuir mais e melhor com a realização 
desta gloriosa tarefa, tanto com as suas 
orações, quanto com o seu testemunho e 
também com as suas ofertas específicas, para 
que além do dízimo, que mantém o trabalho 
local, o alcance do Evangelho se espalhe pelo 
mundo afora através das parcerias 
missionárias que a nossa Igreja tem. Estamos 
precisando recompor as perdas que a crise 
atual impôs sobre os campos missionários e 
estamos convidando você a tomar parte nisto!

SUGESTÃO DE NOMES PARA A ELEIÇÃO 
DE OFICIAIS 

“Se alguém aspira ao episcopado, excelente 
obra almeja”. 1 Tm 3.1

Amados irmãos! Conforme anúncio no boletim 
de domingo passado, e também pela palavra à 
Igreja de nosso pastor Rev. Edson, estamos 
iniciando o preparo para as eleições dos 
oficiais Presbíteros e Diáconos no mês de 
outubro do corrente ano. Você que é membro 
de nossa Igreja tem a partir de hoje indo até o 
final desse mês de agosto, a oportunidade de 
fazer sugestão de nomes para Oficiais 
Presbíteros e Diáconos.
É importante observar os procedimentos 
aprovados pelo Conselho quanto a sugestão 
de nomes e conseqüente avaliação do 
Conselho. 

1 - Da Sugestão de Nomes
Os membros da Igreja, em plena comunhão, 
têm o direito de sugerir nomes de irmãos e 
remeter, previamente ao Conselho, formulário 
padrão fornecido pela Secretaria da Igreja 
devidamente assinado, observando o que 
preceitua o ensino bíblico sobre o Oficial da 
Igreja de Jesus Cristo (Ler 1 Tm 3.1-7; Tt 1.5-9 
e 1 Pe 5.1-4). O irmão cujo nome foi indicado 
deve ser obrigatoriamente:

a) Membro da Igreja há mais de um ano, 
salvo casos excepcionais, a juízo do 
Conselho, quando se tratar de Oficiais 
vindos de outra Igreja Presbiteriana (Art. 13, 
§ 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana 
do Brasil); b) Maior e civilmente capaz (Art. 
25, § 2º da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil);c) Aceitar 
integralmente as doutrinas, a disciplina e o 
governo da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(Constituição da Igreja, Código de Disciplina, 
Princípios de Liturgia e Confissão de Fé 
Catecismos da Igreja Presbiteriana do 
Brasil);d) Participar integralmente da vida da 
Igreja local.

2 - Da Avaliação do Conselho
O Conselho avaliará todos os nomes 
sugeridos, podendo ou não apresentá-los à 
Assembleia da Igreja como candidatos (Art. 
111 da Constituição da Igreja Presbiteriana do 
Brasil).

3 – Da Instrução dos Candidatos
Os candidatos aprovados pelo Conselho 
serão orientados inicialmente quanto às 
responsabilidades éticas, doutrinárias e 
ministeriais do Oficialato. Após terem sido 
orientados, poderão rejeitar sua candidatura. 
Os que aceitarem, serão apresentados à 
Igreja.

Faça a sua sugestão ainda hoje! À porta da 
Igreja temos os formulários e um gazofilácio 
separado para receber sua indicação. Caso 
necessite, procure os diáconos à porta que 
prontamente estarão prontos a fornecer 
maiores esclarecimentos. 

GRATIDÃO - PIANO

Nossa Igreja recebeu nesta semana um 
belíssimo e valioso presente. Trata-se de um 
Piano Steinway, de altíssima qualidade, 
utilizado nas principais salas de concerto do 
mundo. Este valioso presente vai nos 
proporcionar não somente a melhoria da 
qualidade musical no Templo, mas também a 
substituição do antigo piano do salão João 
Calvino pelo piano que estava no Templo. 
Com isso, teremos melhores condições de 
oferecer aos nossos corais opções de ensaios 
utilizando também o salão social com o piano 
que estava no Templo. Que Deus ricamente 
abençoe a ofertante com dadivosas bênçãos 
dos altos céus. 
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ESCOLA ITINERANTE

Nossa Escola Itinerante continua suas atividades 
abençoando a vida de nossos irmãos que não 
podem mais vir ao Templo, em virtude de idade 
avançada ou problemas de saúde.

Compartilhamos uma foto da visita à nossa irmã 
D. Leir Gomide, em gratidão a Deus pelos seus 
90 anos.



Ivan Tanure Sant´Anna 

Natanias Bertolini Bueno 

 13/08 

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 - Apoiando a Igreja 
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

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).

Elizabeth Costa de Souza Borges 

Fernando Baumgratz Ribeiro 

Júlia Bernardes Falcão 

 14/08 

Geraldo Magela Emídio 

Maria Lucio Pereira Barbosa 

 15/08 

Jair Rocha Júnior 
 16/08 

Gláucia Regina Faria 

Jared Lima Coutinho 

Leila Nícia Gibram Silva 

Rebeca Coimbra Bueno 

 17/08 

Pedro Santos Carvalho Barbosa 
 18/08 

Anatália Barbosa Monteiro 

Beatriz Ferro Cali 

Dora Cioglia Carvalho de Oliveira 

Gevercina Figueiredo Boy 

José Boaventura Barreto 

 19/08 


