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MENSAGEM PASTORAL  

“A lei do Senhor é perfeita, e restaura  a 
alma; o testemunho do Senhor é fiel, e 
dá sabedoria aos simples. Os preceitos 
do Senhor são retos, e alegram o 
coração; o mandamento do Senhor é 
puro e ilumina os olhos. O temor do 
Senhor é límpido, e permanece para 
sempre; os juízos do Senhor são 
verdadeiros e todos igualmente 
justos.”(Sl 19.7-9)

“Porque a palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais cortante do que qualquer 
espada de dois gumes, e penetra até o 
ponto de dividir alma e espírito, juntas e 
medulas, e apta para discernir os 
pensamentos e propósitos do coração.” 
(Hb 4.12)

O Dia da Bíblia surgiu em 1549, quando 
o Bispo Thomas Cranmer, que vivia na 
Grã-Bretanha, incluiu no Livro de 
Orações do Rei Eduardo VI, um dia 
especial para que a população 
intercedesse em favor da leitura do Livro 
Sagrado.

A data escolhida foi o Segundo Domingo 
do Advento, que naquele ano recaiu no 
segundo domingo de dezembro. Foi 
assim que este dia se tornou o Dia da 
Bíblia. 

Este dia dedicado às Escrituras 
Sagradas é comemorado em cerca de 
60 países e em alguns desses países a 
data é celebrada no segundo domingo 
de setembro, numa referência ao 
trabalho de Jerônimo, autor da Vulgata 
Latina, conhecida tradução da Bíblia 
para o latim (em virtude disso, para os 

católicos romanos, setembro é o mês da 
Bíblia). 

No Brasil, o Dia da Bíblia começou a ser 
celebrado pelos primeiros missionários 
evangélicos que, oriundos da Europa e 
Estados Unidos, a partir de 1850, 
vieram semear a Santa Palavra em 
nossa pátria.

Durante o período do Império, a 
liberdade religiosa para os cultos 
protestantes era muito restrita, o que 
impedia manifestações públicas dos 
evangélicos. Por volta de 1880 esta 
liberdade foi crescendo e o movimento 
evangélico, juntamente com o Dia da 
Bíblia, se popularizando.

Pouco  a  pouco ,  as  d i ve r sas  
d e n o m i n a ç õ e s  e v a n g é l i c a s  
institucionalizaram a tradição do Dia da 
Bíblia, que ganhou ainda mais força 
com a fundação da Sociedade Bíblica 
do Brasil em junho de 1948. Em 
dezembro daquele mesmo ano houve 
uma das primeiras manifestações 
públicas do Dia da Bíblia, em São Paulo, 
no Monumento do Ipiranga. 

Atualmente as comemorações do 
segundo domingo de dezembro 
mobilizam milhares de cristãos 
evangélicos em todo Brasil, todos os 
anos. O então Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, no dia 19 
de dezembro de 2001, sancionou a Lei 
nº 10.335 oficializando assim o “Dia da 
Bíblia” no segundo domingo de 
dezembro em todo território nacional. 
No século XV, com o surgimento da

SEGUNDO DOMINGO DE DEZEMBRO - DIA DA BÍBLIA
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imprensa, o primeiro livro a ser impresso 
foi a Bíblia, cerca de duzentos 
exemplares, em latim. A veracidade da 
B í b l i a ,  a  s u a  a u t e n t i c i d a d e ,  
infalibilidade, inerrância, suficiência, 
determinam não somente a sua plena 
autor idade, como também sua 
permanente atualidade.

A Bíblia é toda infalível, por isso, é nossa 
única regra de fé e prática, pois a Bíblia 
nos mostra Deus como centro do 
universo físico, da história da 
humanidade e da vida do homem, 
sendo Cristo Jesus a expressão 
máxima da revelação de Deus. Toda a 
Bíblia se centraliza nele, converge para 
Ele no Antigo Testamento, se detém 
nele nos Evangelhos e procede dele no 

restante do Novo Testamento.

No Dia da Bíblia devemos expressar 
nossa gratidão a Deus por sua Santa e 
Bendita Palavra. E sabemos bem que 
para valorizá-la, devemos estudar, 
meditar e buscar prazer na Lei do 
SENHOR. Então, seremos como 
árvores plantadas junto a correntes de 
águas, frutificando para a glória de Deus 
Pai (Sl 1).

Neste dia especial façamos um coro de 
vozes, assim como fizeram os 
Reformadores do Séc. XVI, dizendo: 
Sola Scriptura! Agradeça a Deus por 
sua Palavra, pois ela é nosso alimento 
espiritual. 

Rev. Edson Costa Silva 

SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"O SENHOR é quem te guarda; o 
SENHOR é a tua sombra à tua direita. 
De dia não te molestará o sol, nem de 
noite, a lua.”  
Salmo 121.5-6
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Rosa Ziller
Relatora: Valéria

Homenagem às esposas de 
Pastores  
No segundo domingo de dezembro 
comemoramos o Dia da Esposa do 
Pastor. 
Queremos aqui agradecer a Deus por 
todas vocês, mulheres tão especiais

para nós. Mulheres que contribuem 
para o crescimento do Ministério de 
seus esposos e, como consequência, 
para o crescimento da nossa igreja. 
São esposas ouvintes, conselheiras e 
acima de tudo companheiras em toda 
e qualquer situação. 

É comum esquecermos seus nomes e 
chamá-las de "esposa do pastor". 
Saibam que toda a igreja as ama pelo 
bem que fazem aos seus maridos. 
Clayde, Veridiana, Maria Diomar e 
Ivanildes, esposas dos pastores que 
atuam aqui em nossa Primeira Igreja, 
recebam o nosso carinho juntamente 
com nossas orações que diariamente 
fazemos por vocês. Que vocês 
c o n t i n u e m  s e n d o  e s p o s a s  
auxiliadoras e virtuosas na vida de 
seus maridos. Que Deus continue 
abençoando a cada uma de vocês de 
uma maneira bem especial.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel, 
João, Natanias, José Maria, Thiago 
Bryan e Valter Lopes

Segunda-feira: Paulo Gibram

Quinta-feira: Valter Lopes

Sexta-feira: Armando Melillo, Ariel

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

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

Próximo Domingo:
Equipe 1
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel. 3282-7049

Equipe 2
Flausina Jordão
Rua D. Lucy, 281 – Palmeiras
Tel. 3374-3746

CORAIS - PARTICIPAÇÕES 
ESPECIAIS NO MÊS DE 

DEZEMBRO

C o n t i n u a m  a s  C e l e b r a ç õ e s  
Especiais de dezembro. Abaixo, 
listamos a Escala para deste mês tão 
especial.
Oremos e participemos. 

Primeiro Domingo, 02/12
Manhã - Coro Jovem 
Noite: Coro Infanto-Juvenil

Segundo Domingo, 09/12
Manhã – Coro da Igreja
Noite - Coro Feminino

Terceiro Domingo, 16/12
Manhã: Coral Infanto-Juvenil e 
Orquestra de Sopros
Noite: Orquestra de Sinos

Quarto Domingo, 23/12
Manhã: Coral Masculino
Noite: Solo de Sinos – Didison

Culto de Natal – 25/12, 
Terça-feira
Noite – 20h - Coristas da Igreja
Solo de Sinos – Didison

Culto de Vigília – 31/12,
Segunda-feira
Noite – 22h30min - Coristas da Igreja
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CORAL DA IGREJA – CANTATA 
“JESUS ALEGRIA DOS 

HOMENS”
(Gioia Júnior e Ralph 

Manuel)

"Alegrai-vos sempre no Senhor, outra 
vez digo alegrai-vos". Filipenses 4.4

A Diretoria do Coral da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte 
convida você, sua família e seus 
amigos, a juntarem-se a nós para 
rendermos Glórias a Deus por Jesus 
Cristo, enviado por Ele ao mundo 
para nos resgatar das trevas para a 
Sua maravilhosa luz.
Neste domingo, 09/12, por ocasião 
do Culto Matutino, às 10h20min.

CEIA DO SENHOR 
CULTO VESPERTINO 

“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)

Em virtude da Cantata do Coral da 
Igreja neste domingo pela manhã, 
celebraremos a Ceia por ocasião do 
Culto Vespertino. Preparemo-nos, 
pois, para este singular momento. 
Lembremos que a Ceia encoraja o fiel 
em sua caminhada diária e em sua 
expectação. Venham à Mesa, 
convida o SENHOR. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
PRESBITÉRIO 

BELO HORIZONTE

O Presbitério Belo Horizonte se 
reunirá ordinariamente no período de 
13 a 15 de dezembro. Os Presbíteros 
representantes do Conselho de 
nossa Igreja ao PBHZ são nossos 
irmãos Pb. Celso (Titular) e Pb. 
Humberto (Suplente). Oremos em 
favor dessa reunião. 

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 pelo mundo. Segundo o seu 
relato já foram distribuídas mais de 5 
milhões de cópias da Bíblia em áudio. 
O Ministério desse irmão precioso 
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 Salmo 139 
e no Culto da noite, o Livro de Rute.

REV. GIOVAN CASTELUBER

Recebemos hoje como mensageiro 
do Senhor, por ocasião do Culto 
Vespertino, o Rev. Giovan Amaral 
Casteluber, Pastor da Igreja 
Presbiteriana da Pampulha, filha de 
nossa Igreja. 
Seja bem-vindo querido Pastor. 
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CORAL FEMININO

No Culto Vespertino deste domingo, 
o Coral Feminino cantará os seus 
louvores a Deus em gratidão pelo 
Natal. Convide parentes e amigos 
para participar junto conosco. 

TEMA ANUAL 2019

Jesus orou ao Pai: “Santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade. 
Assim como tu me enviaste ao 
mundo, também eu os enviei ao 
mundo.” (Jo 17.17-18)

No próximo ano trabalharemos em 
nossa Primeira Igreja o tema 
“DISCÍPULOS SANTIFICADOS 
ENVIADOS PARA MISSÃO”.  
Nosso objetivo com esse tema é 
unificar os trabalhos dos Ministérios, 
Sociedades Internas e demais 
Forças de Integração da Igreja em 
prol de uma santidade de vida aliada 
à plena consciência do mandamento 
do Senhor, capacitando-nos a 
cumprir a missão de proclamar as 
virtudes do Senhor que nos tirou das 
trevas e nos transportou para a sua 
maravilhosa luz. Oremos em favor 
deste solene objetivo. 

CULTO DOUTRINÁRIO 
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN

Todas as  qu in tas- fe i ras ,  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. 

CULTO DE NATAL
25/12 - TERÇA-FEIRA

O Conselho de nossa Igreja decidiu 
agendar o Culto de Natal deste ano 
para o dia 25/12, terça-feira às 20h. 

Assim as famílias poderão se 
confraternizar na noite do dia 24 e no 
dia 25 estarmos todos juntos na Casa 
do SENHOR, para este momento de 
santa celebração pelo nascimento de 
nosso Redentor. 

Entendemos ser este um momento 
especial na vida das famílias da 
Igreja. Reserve esta data e participe 
conosco. 

Vinde Cantai: Jesus Nasceu!

VISITA A CONVITE AO 
ESTADO DE RORAIMA

Mercê divina, o Rev. Raimundo, 
atendendo ao convite feito pelos 
i r m ã o s  d a  S e g u n d a  I g r e j a  
Presbiteriana de Boa Vista (RR), será 
o pregador no Culto de Aniversário 
daquela igreja irmã, neste final de 
semana. 

Aproveitando a oportunidade, o 
Reverendo visitará um dos Campos 
Missionários Indígenas em um dos 
estados mais setentrionais do nosso 
país.

Oremos por ambas as atividades e 
viagens, para que o Eterno o 
preserve e use o querido irmão pela 
instrumentalidade da sua graça.



ANIVERSARIANTES 

    09/12
    Aline Guerra Campolina 

    Emerson Ferreira da Cunha 
    Rodrigo Faria Melo Freitas 

    Vitor Rodrigues Pereira 

    10/12
    Érica Rezende Gusmão 

    Conceição Ferreira Souza 
    Erasmo Borja Sobrinho 

    Paulo Sérgio de Queiroz Cassete

    12/12
    Lidiane Alves Vieira Marques 
    Lucas Deslandes de Toledo 

    Reinaldo D. Pereira da Costa 
    Rodrigo P. Costa F. 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
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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 

Quartas-feiras: Reunião de Oração 
às 19h30min

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. 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)

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 participe conosco!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23
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