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MENSAGEM PASTORAL 

O primeiro domingo de fevereiro é data oficial 
da Igreja Presbiteriana do Brasil. Celebramos o 
“Dia do Homem Presbiteriano”.

Louvamos a Deus pela vida dos homens 
presbiterianos levantados pelo SENHOR para 
o seu trabalho. Jesus afirmou no evangelho 
que a seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos, por isso, devemos rogar ao 
Senhor da seara que comissione mais 
trabalhadores para a sua seara, Lc 10.2.

Ao olharmos para a história de nossa Igreja, 
vemos inúmeros exemplos de homens 
presbiterianos usados poderosamente por 
Deus na proclamação do evangelho em solo 
pátrio. Todos inseridos na sociedade revelando 
sua fé e consciência cristã, desenvolvendo 
assim, os mandatos do SENHOR.

Muitos desses homens presbiterianos são 
maridos e têm a responsabilidade e o privilégio 
de amar sua esposa, como Cristo amou a Igreja 
e a si mesmo se entregou por ela, com objetivo 
de santificá-la, tendo-a purificado por meio da 
lavagem de água pela palavra. Para apresentá-
la a si mesmo gloriosa sem mácula e nem ruga, 
porém, santa e sem defeito, Ef 5.25-27.O amor 
de Cristo pela Igreja o levou à Cruz, logo, os 
maridos devem amar suas esposas 
sacrificialmente. 

Ao homem foi concedido o privilégio da 
iniciativa na formação de seu lar. A ele foi dito: 
“Deixa o homem pai e mãe e se une à sua 
mulher, tornando-se os dois uma só carne”, Gn 
2.24. Ao homem foi dada a responsabilidade de 
cuidar da saúde emocional e espiritual da 
esposa. “Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, tendo 
consideração para com a vossa mulher como 
parte mais frágil, tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, herdeiros da mesma 
graça de vida, para que não se interrompam as 
vossas orações” (1 Pe 3.7).

Ao homem foi concedida a liderança do lar; isso 
fica claro nas palavras do apóstolo Paulo aos 
efésios: “As mulheres sejam submissas ao seu 
próprio marido, como ao Senhor; porque o 
marido é o cabeça da mulher, como também 
Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo 
o salvador do corpo. Como, porém, a igreja 
está sujeita a Cristo, assim também as 

mulheres sejam em tudo submissas ao seu 
marido” (Ef 5.22-24). Ao homem foi ordenado 
amar sua esposa com o mais elevado amor: 
“Maridos, amai vossa mulher, como também 
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou 
por ela” (Ef 5.25). 

Muitos desses homens presbiterianos são pais, 
e sabem da importância e responsabilidade que 
têm na formação espiritual, moral e intelectual 
de seus filhos. Como pais, sendo cabeça da 
família da aliança, são os homens responsáveis 
por liderar, ensinar, dar exemplo e comandar 
sua família nos caminhos do Senhor.
Ao homem foi dada também a responsabilidade 
sobre a vida espiritual de seus filhos. Disse o 
SENHOR por intermédio de Moisés: “Estas 
palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu 
coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. 
Também as atarás como sinal na tua mão, e te 
serão por frontal entre os olhos. E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 
portas” (Dt 6.6-9). Palavras ditas e direcionadas 
ao homem líder de sua casa. 

O apóstolo Paulo escreveu aos efésios: “E vós, 
pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas 
criai-os na disciplina e na admoestação do 
Senhor” (Ef 6.4). O termo grego deixa claro que 
a palavra “pais”, usada neste verso 4 é diferente 
da palavra “pais” no verso 1 de efésios 6, 
embora em nossa língua sejam iguais. No verso 
1 refere-se a pai e mãe, progenitores, mas no 
verso 4, somente ao pai, ao homem. Isto 
significa que, em primeira instância é o pai, e 
não a mãe, quem tem a responsabilidade de 
conduzir seus filhos ao Senhor e educá-los na 
fé. A mãe será uma auxiliadora, mas a 
responsabilidade primária é do pai. 

Este papel de liderança no lar requer dos 
homens, não simplesmente lembrar que eles 
estão no posto de “chefes”, mas sim, 
compreender biblicamente o exercício do seu 
sacerdócio em sua casa. Em outras palavras, o 
lar abençoado e equilibrado tem como 
fundamento a liderança e a autoridade 
espiritual de um marido crente. Portanto, a 
responsabilidade espiritual do lar está em 
primeira instância, entregue ao marido. 
Cabe a ele ensinar a Palavra de Deus à sua 
esposa e filhos, orar incessantemente por eles, 
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SOCIEDADES INTERNAS

dos homens, em especial neste dia, em favor 
dos homens presbiterianos, para que o 
SENHOR lhes conceda sempre, as condições 
necessárias, tendo sempre a sabedoria do alto 
que é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena 
de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem 
fingimento, que promova a paz, para 
desenvolver seus papeis dentro do Lar, Igreja e 
Sociedade, de maneira que o nome do 
SENHOR seja glorificado e o fruto de justiça 
seja semeado para a glória do Senhor, Tiago  
3.17-18.

No dia do Homem Presbiteriano parabe-
nizamos aos homens de nossa Igreja. 
Que o SENHOR os revistam de graça e atos de 
misericórdias. 

Rev. Edson Costa Silva

exatamente como um sacerdote fazia em 
relação ao povo no Antigo Testamento. Jó 1.5; 
Js 24.14-15.

Os homens presbiterianos precisam ser cada 
vez mais, destemidos, corajosos, para então, 
enfrentarem as ideologias de um mundo 
depravado, cada vez mais distantes da Palavra 
de Deus. A contrapartida deve ser feita 
apresentando as verdades eternas contidas na 
Palavra de Deus. Aquela mesma, que embora 
seque a erva e caia a sua flor, ela permanece 
eternamente, Is 40.8

Diante de tão elevados privilégios, mas ao 
mesmo tempo, de tamanhas responsa-
bilidades, cabe a nós como Igreja, orar em favor 

Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Éder Mello, Fernando 
Boson, Hildemar Neto, João marcus e Paulo 
Gibram.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Sábado: Sérgio Maciel e Zuelton.

Sexta-feira: Rubem Pacheco.

Quinta-feira: Rodrigo Pitta.

Segunda-feira: Paulo Cassete. 

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

“Até aqui nos ajudou o Senhor.”
1 Samuel 7.12

Reunião de Oração 
Dia 07/02, terça feira às 8h30min e 
14h30min.
Departamento responsável: Evangelina 
Deslandes 
Relatora: Maria Helena 

Reunião Plenária 
Dia 08/02, quarta-feira às 14h30min. 
Contamos com a presença de todas as 
sócias para juntas desfrutarmos de mais uma 
rica oportunidade que o nosso Pai Celestial 
nos concede.

Mensagem da SAF ao Homem 
Presbiteriano
Você foi feito por Deus para ser sacerdote da 
família, pai, na expressão máxima da 
palavra, divulgador do Evangelho de Jesus. 
Homem Presbiteriano, sua família se apoia 
em você! Você está sempre alerta. É o 
mensageiro de Deus, aconselhando e agindo 
na hora certa. Homens Presbiterianos, as 
mulheres da igreja se comprometem a orar 
por vocês, ajudá-los em todas as suas 
tarefas, para que, unidos como família de 
Deus, possamos  ser  luz  nas  trevas!

AULAS DE INFORMÁTICA NA ASPACAM 
- ITTI - INFORMÁTICA PARA A 
TERCEIRA IDADE 

A  ASPACAM oferece aulas de informática 
para a Terceira Idade. O uso do computador 
faz muito bem aos idosos.Informática na 
terceira idade é uma excelente atividade 
mental, auxilia na manutenção da memória, 
proporciona o aprendizado constante de algo 
novo e enriquece a experiência pessoal. 

A ASPACAM oferece este curso. Venha 
aprender a usar esta ferramenta tão eficiente 
e cheia de benefícios para você! 
Faça contato e veja as condições oferecidas: 
2555-0128 / 2555-0129 / 99214-0091.

Início das aulas, 06/02.
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SÍMBOLO ARTE & FÉ

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.  

ETERNIDADE

Cremos que Deus existe de eternidade a eternidade. Ele é o único ser 
auto-existente. E nós, suas criaturas, somos seres dependentes dEle.  

CULTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS 
ABAIXO DE 7 ANOS

Na casa ao lado do Templo, no horário do culto 
matutino das 10h20min, retornam hoje, os 
cultos infantis voltados exclusivamente para 
as crianças abaixo de 7 anos. Serão dois 
cultos. Um destinado às crianças de 1 a 3 
anos, e o outro para as crianças de 4 a 7 anos.

À noite, durante o sermão, as crianças 
também abaixo de 7 anos, terão o seu 
momento de instrução na palavra, sendo 
instruídas de maneira específica, crescendo 
em graça e no conhecimento de Nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo.

Louvamos a Deus pelo envolvimento dos 
irmãos comprometidos com esse precioso 
trabalho de instruir os nossos pequeninos na 
palavra ensinando-os a cultuar o nome 
excelso do SENHOR. Em janeiro tivemos 
importantes reuniões para organi-zarmos 
estes cultos.

As crianças acima de 8 anos cultuarão no 
Templo em família. Aproveite o sermão para 
gerar conversação santa ao longo da semana 
em sua casa. “Oh! Como é bom e agradável 
viverem unidos os irmãos”. Sl 133.1

TORNE-SE MEMBRO DA IGREJA

Você que tem frequentado a nossa Igreja e 
deseja se tornar membro comungante, seu 
lugar é na classe de catecúmenos! Lembra-
mos 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!

A primeira aula será no terceiro domingo de 
fevereiro, dia 19/02, uma aula de introdução e 
apresentação do currículo a ser estudado. 
Após os feriados de carnaval, iniciam-se 
então, os estudos das doutrinas. 

As aulas acontecerão no horário da Escola 
Dominical, 9h, no terceiro andar.  
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Iniciamos hoje nossas atividades para o 
louvor de nosso Deus. Se você tem de 07 a 13 
anos junte-se a nós neste ministério de louvor 
que tanto agrada ao nosso Deus e que nos faz 
tanto bem. Ensaiamos aos domingos, de 17h 
às 18h15min no 4º andar. Seja pontual, traga 
uma garrafinha de água para manter suas 
cordas vocais sempre hidratadas e venha 
louvar a Deus com muita animação!! 
Esperamos por todos. 
Aninha e Equipe

CORAL INFANTO-JUVENIL

REUNIÃO DO CONSELHO

O Presidente do Conselho da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson 
Costa Silva, convoca o Conselho para se 
reunir nesta terça-feira, dia 07/02, às 
19h30min. Esperamos por todos os membros 
do Conselho para esta reunião

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. 
Nosso pastor Rev. Edson, iniciará a partir 
deste domingo, 05/02, uma série de sermões 
nesta impressionante carta. Oremos para que 
a palavra de Deus realize os seus benditos 
propósitos em nosso meio. 

PRÓXIMO DOMINGO - 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..., Por 
semelhante modo, depois de haver ceado, 
tomou também o cálice”. 1 Coríntios 11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária 
e em sua expectação. No próximo domingo, 
segundo domingo do mês, 12/02, por ocasião 
dos cultos matutino e vespertino, estaremos 
ao derredor da Mesa do Senhor, para 
participarmos deste banquete espiritual. 
Preparemo-nos, pois, para este singular 
momento!

PREGAÇÃO EXPOSITIVA!

Um sermão expositivo é aquele que toma o 
ponto principal de uma passagem da 
Escritura, faz dele o ponto principal do sermão 
e o aplica à vida das pessoas.

Na pregação expositiva o pregador diz, o que a 
Bíblia diz, e não o que ele quer dizer. Na 
pregação expositiva o pregador não usa o 
texto como pretexto para dizer o que quiser.

Em outras palavras, um sermão expositivo 
expõe o significado de uma passagem da 
Escritura e mostra a sua relevância para a vida 
dos ouvintes. Isso significa que um sermão 
expositivo não precisa focar apenas em um ou 
dois versículos, mas sim na passagem como 
um todo. Ele não confunde o ponto principal da 
passagem. Em nossa Igreja primamos pela 
pregação expositiva da Santa e Bendita 
Palavra de Deus.  



6

Neste ano quando a Reforma Protestante do Séc. XVI completa 500 anos, falaremos muito deste 
marco na história da Igreja de Cristo.

A Reforma foi um marco histórico, social, intelectual, mas principalmente, religioso. 

Na busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e o ser humano, os reformadores se 
esforçaram no estabelecimento de alguns fundamentos, ou pressupostos essenciais.

A Centralidade da Escritura
Os reformadores redescobriram a Bíblia, que no final da Idade Média era um livro pouco acessível 
para a maioria dos cristãos. Eles estudaram, pregaram e traduziram a Palavra de Deus, tornando-a 
conhecida das pessoas. 

Eles afirmaram que a Escritura deve ser o padrão básico da fé e da vida cristã (2 Tm 3.16-17). 

Todas as convicções e práticas da Igreja deviam ser reavaliadas à luz da revelação especial de Deus. 

Esse princípio ficou consagrado na expressão latina “Sola Scriptura”, ou seja, somente a Escritura é a 
norma suprema para aquilo que os fiéis e a Igreja devem crer e praticar. 

A Justificação pela Fé
Outro fundamento da Reforma, decorrente do anterior, foi a redescoberta do ensino bíblico de que a 
salvação é inteiramente uma dádiva da graça de Deus, sendo recebida por meio da fé, que também é 
dom do alto (Ef 2.8-9). 

Tendo em vista a obra expiatória realizada por Jesus Cristo na cruz, Deus justifica o pecador que crê, 
isto é, declara-o justo com base na justiça de Cristo. 

Essa verdade solene e fundamental foi afirmada pelos reformadores em três expressões latinas: 
“Solo Christo”, “Sola gratia” e “Sola fides”. Justificado pela graça mediante a fé, e não por obras, o 
pecador redimido é chamado para uma vida de serviço a Deus e ao próximo.

Sacerdócio de todos os crentes
A Igreja Medieval era dividida em duas partes: de um lado estava o clero, os religiosos, a hierarquia, a 
instituição eclesiástica; do outro lado estavam os fiéis, os leigos, os cristãos comuns. Acreditava-se 
que a salvação destes dependia da ministração daqueles. 

À luz das Escrituras, os reformadores eliminaram essa distinção. 
Todos, ministros e fiéis, formam o povo de Deus, são sacerdotes do Altíssimo (1 Pe 2.9-10). 

Como tais, todos têm livre acesso à presença do Pai, tendo como único mediador o Senhor Jesus 
Cristo.  Além disso, cada cristão tem um ministério a realizar, como sacerdote, servo e instrumento de 
Deus na Igreja e na sociedade.

Firmemos, pois, a cada dia, nestes benditos pressupostos e que esses princípios basilares, repletos 
de implicações sérias da santa palavra, sejam cultivados por todos nós. 
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ESCOLA DOMINICAL

ESCOLA DOMINICAL EM CLASSES – REINÍCIO, HOJE 05/02

Volta às aulas! É com enorme alegria que reiniciamos hoje as atividades regulares da Escola 
Dominical no ano de 2017!  Novas classes, currículos reformulados e muitas outras novidades foram 
preparados para dar a todos os membros da igreja e aos nossos visitantes um ensino de qualidade, 
que possa cumprir o objetivo primordial do ensino da Palavra: a aplicação das verdades bíblicas que 
levam o aluno a um conhecimento experimental de Cristo, sendo um instrumento de Deus para o 
crescimento espiritual e a formação do caráter cristão.
São mais de 60 pessoas envolvidas nesse trabalho! Venha, participe com assiduidade, pontualidade 
e entusiasmo na construção desse edifício santo que é a Igreja do Senhor Jesus;
"aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da Glória desse mistério entre os gentios, isto 
é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e 
ensinando a todo homem em toda sabedoria, afim de que apresentemos todo homem perfeito em 
Cristo". Cl 1.27,28

Classe 1 - No salão João Calvino com o Rev. Raimundo Montenegro. Nesta classe, o livro texto será a 
apostila do Rev. Leandro Lima “Cristãos  no Século 21 – Os Dilemas e Oportunidades da Época 
Atual”. O objetivo é analisar o mundo atual com suas oportunidades e desafios para o anúncio do 
evangelho. 

Classe 2 - No quarto andar com o Pb. Marcos Vieira. Nesta classe a apostila será também do Rev. 
Leandro Lima, porém, com o título “A Vida de Jesus – do Nascimento ao Sermão do Monte”. Nada 
melhor do que estudar a vida do Divino Mestre e aprender com os ensinamentos de Jesus. Faça a sua 
inscrição com o professor. 

Classe 3 - No quarto andar com os Pbs. Erdman e Marco Paiva. O objetivo desta classe é estudar os 
princípios bíblicos para o lar cristão. Nesta primeira etapa estudaremos sobre a verdade de que Deus 
une pecadores, porém, pecadores perdoados que perdoam. O livro texto será “Quando Pecadores 
dizem Sim” de Dave Harvey, Editora Fiel. A sala comporta apenas 15 casais e o curso terá duração de 
um semestre. Se você deseja participar, faça sua inscrição com os professores.

Classe das Senhoras - Com os professores Pb. Rômulo,  Pb. Cassiano e Fátima na sala da SAF.

Além das classes para jovens, UMP, terceiro andar, para os adolescentes, UPA, quarto andar, e 
demais classes do departamento infantil, intermediário, enfim, as diversas faixas etárias sendo 
atendidas para o estudo da santa e bendita Palavra de Deus. 

Já estão disponíveis os exemplares dos livros texto “Cristãos no Século 21” ao preço de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) o exemplar. Os alunos interessados na apostila sobre a “Vida de Jesus”, e 
também do livro “Quando pecadores dizem Sim” deverão fazer a solicitação prévia na livraria. Não 
deixe de adquirir essas importantes obras para acompanhar as aulas da Escola Dominical e crescer 
no conhecimento das doutrinas que fundamentam nossas crenças, valores e atitudes.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1: Eny Augusta V. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 – 
Cruzeiro
Tel.: (31) 3223-2065

Equipe 2: Anita Borja
Rua Ubá, 675 - Floresta
Tel.: (31) 3444-4880

Próximo domingo:
Equipe 1: Léa Santos de Oliveira 
Rua Adolfo Pereira, 233/31 - Anchieta
Tel.: (31) 3223-7227

Equipe 2: Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 B - Serra
Tel.: (31) 3227-3273



Adriano Alves Faria

Célia Maria Freire

Lucas Vince Ribeiro 

Marlene Maria Maia de Castro

Theodoro Duarte Bastos Oliveira 

    05/02

FELIZ ANIVERSÁRIO!

ANIVERSARIANTES 
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: Escola Dominical 9h / Culto Matutino 
10h20min / Culto Vespertino 19h
Segunda-feira: Reunião de oração às 
19h30min. 
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião 
de oração da SAF (Sociedade Auxiliadora 
Feminina). 
Quinta-feira: Às 8h – Reunião de oração no 
salão social. Às 19h30min, temos nosso estudo 
bíblico doutrinário.
Sexta-feira: Às 20h, temos a “Sexta-Jovem”, no 
salão social.
Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das 
sociedades internas. 

Agende-se e venha participar conosco!

Rev. Edson Costa – pastor titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para 
ser pastor auxiliar)
Rev. Rogério Bussinger – pastor auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande – CRC Contagem
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suiça / 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson – 2º ano no seminário teológico 
RDNE

PASTORES DA IGREJA

Gustavo Dias Lopes
    06/02

Anderson Diniz Toledo  

Felipe Sales de Carvalho 

Luiza França Baumgratz 

Martha Fernandes Peixoto 

    07/02

Daniel Pinto Coelho Novy 

Marilia Stauffer Andrade Vieira 

    09/02

Helen Lobenwein Freitas 

Jair Rocha 

Mery Haibara 

Raquel Lopes Assis do Carmo 

Thais Helena do Nascimento Nogueira 
Lima

    10/02

Congregação Nova Suíça – R. Duque de 
Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Escola Dominical 9h / Culto 18h – Reunião de 
Oração às quartas-feiras 19h30min.

Congregação Fonte Grande no CRC – R. 
Lincoln Costa Ferreira, 62 – Esquina com Av. 
Prefeito Diniz – Entrada pela Av. Prefeito Diniz - 
Bairro Fonte Grande – Contagem.
Escola Dominical 9h – Culto 19h – Reunião de 
Oração às terças-feiras 19h30min – Estudo 
Bíblico às quintas-feiras 19h30min.

Congregação Belém – R. Real Madrid 162 – 
Bairro São Salvador.
Escola Dominical 9h – Culto 19h – Estudo Bíblico 
e Oração às quintas-feiras 19h

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).   

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES


