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Rev. Edson Costa Silva

Quando olhamos para as profecias do Antigo Foi por causa da encarnação do verbo de Deus, por 

Testamento nos deparamos com a verdade de que a causa de sua vinda divina ao mundo que o 

forma humilde, o sofrimento, bem como o lugar do relacionamento do homem com Deus foi restaurado. 

nascimento do Messias fora profetizado. O Natal não pode ser plenamente entendido se não 

for à luz de uma cruz erguida no Calvário, Jo 3.14-16. Ao completarem-se os dias, José e Maria perceberam 

que não havia lugar para Ele na abarrotada Pense na alegria instantânea, imensurável e 

hospedaria. Foram parar num rústico lugar onde se incontrolável dos discípulos quando perceberam que 

abrigavam os animais. Ali, finalmente, José e Maria o túmulo estava vazio. Para os salvos o Natal traz 

encontraram abrigo, e ali nasceu o Redentor do grata celebração, traz vida e esperança. Que grande 

mundo! oportunidade nós temos de testemunhar de Cristo! 

Devemos aproveitar e falar do verdadeiro sentido do Disse certo teólogo: “Se fosse um conto de fadas, 
Natal. Fale do grande plano e do grande amor de como muitos, tentam afirmar, Ele nasceria em um 
Deus.Castelo, jamais em um coxo de alimentar animais”. 

Fale neste Natal, não deixe de compartilhar a Isaías havia profetizado que o Messias seria da 
verdadeira razão da nossa celebração. Lembremos, linhagem de Davi, Is 11.1. Lemos em Mateus capítulo 
pois, de que a encarnação do verbo de Deus e os 1 que esta profecia se cumpriu. O profeta Isaías 
passos subsequentes da sua obra vicária, constituem também viu qual seria a missão de Jesus, Is 53.
o firme fundamento e padrão para a evangelização 

Através dos Evangelhos podemos ver o cumprimento dos povos. 
miraculoso desta e de muitas outras profecias feitas 

Agora, não seja ingênuo, saiba que existe um Natal com relação ao Messias. Sim, naquela noite, muitos 
que não é o nosso NATAL! Aqueles que secularizaram milagres foram realizados. O nosso Deus é um Deus 
o Natal instituíram um “Segundo Natal”. Mas nós, os que operou e ainda opera milagres. Um extraordinário 
cristãos, celebramos o “Primeiro Natal”. Aquele que o milagre é quando Ele, por Graça e Misericórdia, faz 
anjo proclamou aos pastores ao redor de Belém.com que o Messias nasça em nossos corações. Esta 

é uma obra dele em nossa vida. Como afirmou o autor sacro do Hino 231:

O Natal não pode ser entendido até que Jesus tenha Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal

um lugar prioritário em nossas vidas, Jo 1.14. A uns pobres pastores ao pé de Belém

Quando o mistério da vinda do Senhor Jesus se torna Que, nos campos, a guardar seu rebanho, afinal
claro no coração humano, o homem compreende que Suportavam, da noite, o frio também

Natal! Natal! Natal! Natal! É vindo ao mundo o Rei o Natal não é apenas um feriado, ou um momento de 
divinal!congraçamento, mas sim, um dia muito importante, 

para celebrarmos a revelação do amor maior de Celebramos a oferta da Graça de Deus aos homens e 
Deus. boa vontade da parte do Pai para com aqueles a 

quem Ele quer bem! A Bíblia nos diz que o Natal é O nascimento de Cristo não foi um evento trivial da 
muito mais do que um congraçamento entre os história, mas sim, a entrada triunfante de Deus em 
“homens de boa vontade”. Natal é na realidade a carne, na história e vivência da humanidade com 
Celebração da “Boa vontade da parte de Deus para objetivos salvíficos. Que milagre extraordinário este 
com os homens a quem Ele quer bem”.da encarnação, não é mesmo?

FELICITAÇÕES NATALINAS!
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Celebrar o Natal é celebrar a dádiva da encarnação do pecado é a morte, mas o dom gratuito de DEUS é a 

verbo de Deus. É celebrar o presente de Deus vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor", Rm 6.23.

enviando seu Filho ao mundo para nos resgatar, nos 

salvar, nos redimir. Jesus é a Salvação de Deus – A Celebrar o Natal é celebrar a nossa Salvação. É 

Luz do mundo – O Caminho, a Verdade e a Vida. celebrar Deus vindo ao nosso encontro para nos 

salvar. Sem esta consciência, celebraremos um Natal 

O propósito principal da encarnação do Messias é a sem Jesus no centro. Isso seria como celebrar um 

salvação dos pecadores, que viviam sob a escravidão aniversário sem a presença do aniversariante. Não 

do pecado, afastados dos propósitos para os quais tem graça, nem tão pouco, sentido ou objetivo. 

DEUS os havia criado. A redenção glorifica a Deus, 

afinal, nascemos para a Sua glória. Que neste Natal todos nós possamos evidenciar este 

entendimento e glorificarmos a Deus por tão dadivoso 

Se não fosse essa razão, jamais teríamos o NATAL. presente.

Permaneceríamos nos nossos pecados, que nos Boas festas e um Feliz Natal em Cristo Jesus!
sentenciariam a morte eterna, visto que: "o salário do 

JUNTA DIACONAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit, 
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, João
Segunda-feira: Sérgio Maciel 
Quinta-feira: Zuelton
Sábado: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme

NOTA DE PESAR PELO PASSAMENTO DO 
DIÁCONO WILLIAM COELHO FERNANDES
“Combati o bom combate, completei a carreira, 
guardei a fé”  2 Timóteo 4.7

Aos familiares e amigos do Diácono William Coelho 

v

Fernandes, especialmente na figura de Dona Maria 
Josina, Guilherme, Ciro e Bárbara, nossos mais 
sinceros sentimentos por essa perda irreparável. 

O Diácono William foi um homem valoroso, oficial 
exemplar, servo fiel, sempre com sua habitual 
mansidão, característica dos santos. Ele preenchia 
todos os requisitos elencados por Paulo em 1 
Timóteo 3.8-13 para o ofício de Diácono. Sendo 
que ele desempenhou de forma excelente o ofício e 
conforme o ersículo 13 do aludido texto, alcançou 
a justa proeminência em Cristo. Sabemos que o 
nosso amado oficial está em Cristo. Nós oficiais da 
Junta Diaconal da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte colocamo-nos à disposição da 
família e dos amigos neste momento tão difícil. 
Junta Diaconal da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte.

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO

VERÃO – 2017

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO

VERÃO – 2017
A temporada dos acampamentos 

de verão está chegando.

UCP (5 a 9 anos)
Data: 10 a 14 Jan
Preletor: Sem. Bruno Melo
Tema: Para a glória de Deus - Estudos no 
Catecismo para Crianças Pequenas

UPJ (10 a 13 anos)
Data: 16 a 21 Jan
Preletor: Sem. Pb. Clemente Séllos
Tema: Eclesiastes

No próximo domingo (01/01/17) iniciaremos as 
inscrições para os acampamentos. Para a UCP-
UPJ você pode procurar o Sem. Bruno. Para a 
UPA, procurar a diretoria ou a secretaria da 
Igreja para fazer a sua inscrição. 

UPA – (14 a 18 anos)
Data: 23 a 28/01
Preletor: Rev. Raimundo Montenegro



4

Reunião de Oração:

Natal
Para a terra aflita
Não mais a obscuridade!
Não o cetro do opressor! 
Vindo da eternidade 
Chegará o Salvador!

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, 
Príncipe da Paz!

Dia 27/12, terça feira às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Elane

A Diretoria da SAF deseja a todos que neste Natal e 
em todos os dias do próximo ano, possamos fazer de 
Jesus nosso melhor amigo, pois Ele é o maior motivo 
do Natal e da nossa existência. Feliz Natal!

Ouçamos a voz do profeta:
Porque um Menino nos nasceu, um Filho se nos deu!

E a glória do Senhor 
Brilhou ao derredor... 
Boa nova de grande alegria! 
Lancem fora o temor! 

Aos pastores diz o anjo: 
"Na cidade de Davi 
vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor! 
Uma criança envolta em faixas e deitada em 
manjedoura vos servirá de sinal!" 
Já nos foi anunciado: Vem redimir-nos do mal! 

Nas maiores alturas, glória a Deus! 
Entre os homens, alegria e paz! 
O Salvador Benditoamor a todos traz!
O Rei da Glória humilde vem. 
Torna também grande a pequenina Belém! 

A SAF deseja a todos os irmãos e suas famílias um 
feliz e abençoado Natal!

Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem Quinta-feira, 05/01 – UPH – Responsabilidade do 
cessar”. No calendário de datas comemorativas da presidente Diác. Jessé de Oliveira
Igreja Presbiteriana do Brasil, o ano novo começa com 
a semana universal de oração. Para um maior Sexta-feira, 06/01 – SAF – Responsabilidade da 
envolvimento de toda a Igreja nesta semana, estamos presidente Maria de Fátima Melo Costa 
promovendo a seguinte escala para a condução deste 
momento em nossa igreja. Sábado, 07/01 – Conselho da Igreja – 

Responsabilidade do Vice-presidente Pb. Flávio 
Segunda-feira, 02/01 – Junta Diaconal – Gibram
Responsabilidade do presidente da Junta.  

As reuniões acontecerão sempre às 19h30min.
Terça-feira, 03/01 – UCP-UPJ – Responsabilidade do Participemos com alegria deste privilégio tão precioso, 
Lic. Bruno Melo a oração, deixado pelo SENHOR para o nosso 

crescimento espiritual.  “E perseveravam..., na 
Quarta-feira, 04/01 – UPA-UMP – Responsabilidade oração”.   Atos 2.42 
dos presidentes Lucas Andrade e Hildemar Neto

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o 
seu nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Isaias 9:6

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO – PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO
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QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. 
Venha louvar a Deus, estudar a Santa Palavra e 
crescer em graça e no conhecimento de Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

POSSE DAS DIRETORIAS, COMISSÕES, 
MINISTÉRIOS, PROFESSORES DE ED, 
CULTO INFANTIL, NOMEAÇÕES 2017

No próximo sábado, dia 31/12, por ocasião do culto 
de vigília, daremos posse as diretorias eleitas, 
comissões, professores de ED, culto infantil, irmãos 
nomeados para os diversos ministérios da nossa 
Igreja no ano de 2017. 

Lembramos sempre a todos, do grande privilégio e 
prazer que é o de servir no Reino de Cristo. 

PROGRAMAÇÃO DE NATAL 
E FIM DE ANO

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.

CANTATA NOITE DE MILAGRES

Foi uma grande benção! Esta foi a frase que 

ouvimos de vários irmãos que estiveram 

participando do culto vespertino de domingo 

passado. Os coros de nossa Igreja se uniram e 

apresentaram a cantata ”Noite de Milagres”, em 

louvor tão somente a Deus. Foi um momento de 

grande enlevo espiritual. Hinos belíssimos que 

nos fizeram antegozar o céu.

Louvamos a Deus pela vida de todos que 

efetivamente contribuíram para que este 

momento acontecesse. Em especial, os coristas, 

instrumentistas, e o nosso irmão Maestro César 

Timóteo pela condução sempre competente. A 

Deus toda honra e glória!

CONGREGAÇÃO NOVA SUÍÇA

No último domingo, dia 18/12, nosso pastor Rev. 
Edson esteve pregando na congregação Nova Suíça. 

Os irmãos que ali congregam organizaram um 
momento de despedida para o Rev. Afonso, pastor da 
congregação, que está deixando o campo de nossa 
Igreja para pastorear a Igreja Presbiteriana Jardim 
das Oliveiras, bairro São Gabriel, aqui em nossa 
capital, a partir de janeiro de 2017.

Neste domingo, 25/12, o Rev. Afonso prega aqui em 
nossa Primeira Igreja. 

Oremos em seu favor para que Deus o abençoe no 
novo campo. 

Oremos também, em favor de nossa querida 
congregação Nova Suíça para que o trabalho ali 
continue florescendo para a Honra e a Glória do 
SENHOR da Igreja. 
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Faleceu aos 70 anos, no último dia 16/12 o Sr. Mauro 

Faria, pai de nossa querida irmã Clara Melo, esposa 

do Sem. Bruno. Queremos expressar nossos 

sentimentos a nossa irmã Clara, bem como a toda a 

sua querida família. Rogamos ao Senhor, Criador e 

Mantenedor da vida, que console o seu coração, 

bem como, os corações de seus queridos familiares. 

Faleceu aos 84 anos, no último dia 17/12, nosso 

irmão Oscar Lobenwein Filho, esposo de D. Lélia, pai 

de nossos irmãos Carlos, Patrícia e Tânia. Depois de 

vários meses internado no hospital aprouve ao 

Senhor chamar nosso irmão à sua presença. À sua 

querida família, expressamos nossos sentimentos e 

rogos de que o Pai de toda consolação conforte seus 

corações enlutados. Vários irmãos de nossa Igreja 

estiveram no velório e sepultamento que ocorreram 

no cemitério Parque da Colina. Nosso pastor Rev. 

Edson levou uma palavra de consolo aos familiares.

Faleceu aos 58 anos, no último domingo, 18/12, 

nosso querido irmão Diác. William Coelho 

Fernandes. Nosso irmão que há pouco mais de um 

mês estava conosco cumprindo seus plantões na 

Junta Diaconal, cantando no Coral, adoeceu, foi 

internado e faleceu ao completar 30 dias de 

internação.   

Nosso querido irmão William, oficial de nossa Igreja, 

deixa um legado de fé, humildade, mansidão, 

disposição para servir e testemunho eloquente da 

Santa e Bendita palavra de Deus. 

O velório aconteceu em nossa Igreja, que recebeu 

inúmeras pessoas, todas elas trazendo um abraço à 

família enlutada.

À sua querida esposa, nossa irmã Maria Josina. Aos 

filhos, Guilherme, Bárbara e Ciro, bem como à toda 

família, expressamos nossos mais sinceros 

sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor 

da vida, que console seus corações. Conduziu o Culto 

Fúnebre pregando a Palavra de Deus, nosso pastor 

Rev. Edson.

Queremos agradecer o apoio irrestrito dos Oficiais de 

nossa Igreja nos ofícios fúnebres. Nossos irmãos, 

sempre dispostos a servir para minimizar a dor destas 

famílias que perderam seus entes queridos, 

estenderam à destra de comunhão tão necessária em 

momentos assim. Que Deus a todos abençoe!  

Oremos em favor destas famílias enlutadas, na 

certeza de que o Deus de toda consolação haverá de 

continuar efetuando essa bendita obra na vida de cada 

um dos queridos irmãos. 2 Co 1.3-7, Sl 46, Sl 23, Fp 

1.19-26, 1 Ts 4.13-18

INVESTIDURA DO 
PB. MARCO ANTÔNIO PAIVA 

Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino, nosso 
irmão Pb. Marco Antônio Paiva será investido para 
exercer seu mandato, uma vez que, por motivo de 
viagem, nosso irmão não participou da cerimônia de 
ordenação e investidura, junto aos demais eleitos, 
realizada no último dia 11/12. 

Participemos deste momento com alegria e gratidão 
a Deus.

NOTAS DE FALECIMENTOS

ESCALA DOS CORAIS
MÊS DE DEZEMBRO

Culto de Vigília – Sábado 
31/12 - Noite – 22h30 min - Coristas da Igreja
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25/12
    José Luiz Espechit de Castro Leite 
    
26/12
    Izabela Rodrigues Lima Alves 

27/12
    Cheyenne Fonseca Diniz Penido 

Daniel Bernardes Falcão 
Guilherme Duarte Costa 
Maria Auxiliadora Stransky Ferreira 

    Odete Vieira Alves 
Samuel da Silva Barbosa Gonçalves 

    
29/12

Daniela Rodrigues Tonholo 
Eny Maria da Silva Coutinho 
Júlia Freitas D´Agostini 
Sandra Duarte Dias Amaral Lima 

30/12
    Débora Duarte Leite Porto 

Haroldo Breder de Carvalho 
Pablo Henrique Alves Ferreira 

 
31/12

 Amerita Souza Gomes 
Eder Melo Junior 

    Zuelton Marcilio Santos 

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

   
    

Culto de Vigília com 
Santa Ceia – Próximo 
sábado: 31/12 - 
22h30min

Vigiai e orai, para que não entreis 
em tentação; o espírito, na verdade, 
está pronto, mas a carne é fraca. Mt 

26.41

No último dia do ano, sábado, 31/12, 
às 22h30min, teremos aqui em 
nossa Igreja, como em todos os 
anos, o Culto de vigília, quando nos 
despediremos do ano de 2016 e pela 
graça de Deus, adentraremos ao 
ano de 2017.

Faremos isso, diante de Deus, com 
gratidão em nossos corações pelas 
dadivosas bênçãos alcançadas no 
ano que se finda e voltando nossos 
olhos para o ano vindouro, 
sabedores de que necessitamos 
cada vez mais, da misericórdia e da 
graça de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo.

Neste culto, teremos a celebração 

No último dia do ano, sábado, 31/12, às 

22h30min, teremos aqui em nossa Igreja, como 

em todos os anos, o Culto de vigília, quando 

nos despediremos do ano de 2016 e pela graça 

de Deus, adentraremos ao ano de 2017.

Faremos isso, diante de Deus, com gratidão em 

nossos corações pelas dadivosas bênçãos 

alcançadas no ano que se finda e voltando 

nossos olhos para o ano vindouro, sabedores 

de que necessitamos cada vez mais, da 

misericórdia e da graça de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo.

Neste culto, teremos a celebração da Santa 

Ceia do SENHOR, que é sempre um momento 

de grande crescimento espiritual para toda a 

Igreja de Cristo, quando rememoramos o 

sacrifício vicário de nosso Salvador. 

Venha participar conosco deste momento 

significativo na vida de todos aqueles que 

confessam o SENHOR como único e suficiente 

salvador de suas vidas. 

Vigiai e orai, para que não entreis em 

tentação; o espírito, na verdade, está pronto, 

mas a carne é fraca. Mt 26.41

CULTO DE VIGÍLIA COM SANTA CEIA 
PRÓXIMO SÁBADO: 31/12 - 22H30MIN


