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MENSAGEM PASTORAL  

"Prega a palavra...". (Segunda Carta do 
Apóstolo Paulo a Timóteo, cap. 4, verso 
2a)

Um sermão expositivo é aquele que toma 
o ponto principal de uma passagem da 
Escritura, faz dele a base 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, pois neste tipo 
de exposição da Palavra o pregador não 
retira o texto do contexto para que ele vire 
um pretexto, a fim de dizer o que quiser. 
Em outras palavras, um sermão 
expositivo mostra o significado de uma 
passagem da Escritura e a sua relevância 
para a vida dos ouvintes. Isso significa 
que a pregação não precisa focar apenas 
em um ou dois versículos, como nos 
sermões temáticos, mas sim na 
passagem como um todo,  sem 
desvalorizar seu ponto principal. Em 
nossa Igreja primamos pela pregação 
expositiva da Santa e Bendita Palavra de 
Deus e valorizamos esse método, que 
tem sido cada vez mais raro nas Igrejas 
Evangélicas em nosso País. Louvamos a 
Deus que tem colocado em nosso 
coração o desejo de preservá-lo. 

Neste domingo iniciaremos a exposição 
das Cartas do Apóstolo Paulo aos 
Tessalonicenses. Ao propor um estudo 
destes livros das Escrituras é possível que 
a seguinte pergunta seja feita: "O que 
duas cartas do início da era cristã têm a 
ressaltar para nós, em pleno século XXI?" 
Sendo elas a Palavra de Deus, nossa 
resposta é: TUDO!  Afirmou o Profeta 
Isaías: "Seca-se a erva e cai a sua flor, 
mas a Palavra de nosso Deus permanece 
eternamente". (Isaias 40.8), pois a 
Palavra de Deus apresenta o Santo 

PREGAÇÃO EXPOSITIVA NAS CARTAS AOS TESSALONICENSES
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Evangelho, sendo ele a verdade de Deus 
e o meio para dar vida eterna ao homem 
pecador e mortal. 

Escritas por volta dos anos 51-53 d.C, 
quando provavelmente Paulo estava na 
cidade de Corinto, as epístolas aos 
Tessalonicenses estão entre as mais 
antigas do Novo Testamento. Preocupado 
com a situação da jovem Igreja em 
Tessalônica, Paulo enviou Timóteo para lá 
a fim de que confirmasse o trabalho que 
havia sido iniciado, exortando os irmãos 
para que permanecessem na fé e firmes 
na Palavra. Veremos que o Apóstolo 
Paulo ensina aos tessalonicenses sobre 
diversos temas, tais como: fidelidade, 
pureza, harmonia, firmeza nas doutrinas 
básicas da Igreja, e um assunto muito 
especial, a volta de Cristo (parousia). O 
Apóstolo enfatiza também o evangelismo 
e a preocupação que os líderes devem ter 
com seus rebanhos e para isso Paulo 
busca:

1) Encorajar os irmãos de Tessalônica, 
confirmando os frutos que o Espírito havia 
produzido; 

2) Orientar os irmãos acerca de preceitos 
fundamenta is  da prát ica cr is tã ,  
r ecomendando  que  buscassem 
crescimento e aperfeiçoamento naquelas 
verdades que receberam; 

3) Afirmar conceitos fundamentais da 
pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo; 

4) Exortá-los a serem criteriosos na forma 
de receber a pregação e o ensino, 
atentando sempre àquilo que ele mesmo 
já havia exposto enquanto lá esteve e ao 
que Timóteo ensinou. E, por fim mas não 



Portanto, convidamos você a engajar-se 
conosco no estudo comprometido destas 
epístolas, confiantes que Deus falará 
individualmente ao nosso coração e ao 
coração da Igreja como corpo de Cristo, 
nos santificando para sua honra e glória. 
Amém. 

Rev. Edson Costa Silva
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menos importante, um ponto nevrálgico  
que podemos identificar: a preocupação 
em corrigir o entendimento dos 
t e s s a l o n i c e n s e s  s o b r e  o  t e m a  
escatológico da volta do Senhor Jesus  
Cristo. 

Sem dúvidas, temos diante de nós temas 
muito re levantes nestas cartas.

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"diz ao SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio."  
(Salmo 91, verso 2)

Reunião de Oração 

Terça-feira às 8h30min 
e às 14h30min 
Departamentos Responsáveis: Noeme e Rosa Ziller
Coordenadoras: Miriam e Valéria

Reuniões Departamentais Fevereiro 2020

Dia 12/02, quarta feira, às 14h Departamentos Henriqueta Bergo, Noeme, 
Rosa Ziller e Terezinha Lara, na sala da SAF.

Reunião Inspirativa 2020: Mulher Presbiteriana, Mulher de Oração

Dia 14/02, sexta feira, às 20h
Culto em ações de Graças pelo aniversário da Sinodal Sudoeste,  na Igreja 
Presbiteriana Região Sul: R. Halley, 233 – Santa Lúcia – BH.

Dia 15/02,  sábado,  a partir das 9h
Palestras na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, com a 
participação especial de Ana Maria Prado, Presidente Nacional das SAF´s.

Inscrições abertas até 09/02/2020 (HOJE) diretamente no endereço: 
http://abre.ai/sinodalbh2020  
Ou com Valéria através do telefone: 9 9211-9733. 

http://abre.ai/
http://abre.ai/
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Cassete, César, Jessé 
Oliveira, Rubem Pacheco, Tiago 
Müzel, Sérgio Maciel e Emerson 
Ávila
Segunda-feira: Luiz Neto
Quinta-feira: Marco Vince
Sábado: Thiago Bryan e Valter 
Lopes

PARA ANOTAR NA AGENDA 

A SAF realizará sua 1ª Oficina 
Artesanal no dia 18/02, às 18h30min, 
com o tema "Como elaborar uma 
lasanha especial", cuja Ministrante 
será nossa Presidente, Rosane 
Arumaa. 

Jovens, mulheres, homens e quem 
mais goste de aprender e cozinhar, 
todos estão convidados.  Venha se 
deliciar no mundo da gastronomia, 
fazendo e provando!

Mais informações e  inscrições com 
Valéria Macedo – 99211-9733

A SAF PARABENIZA A 
MULHER PRESBITERIANA 

" Sejamos verdadeiras auxiliadoras, 
i r repreensíve is  na  conduta ,  
incansáveis na luta, firmes na fé, 
vitoriosas por Cristo Jesus."

A mulher presbiteriana é bênção no 
lar, na Igreja e na sociedade. É 
sempre reconhecida por sua 
competência, dinamismo e zelo. 

Não foge diante dos desafios, antes, 
de joelhos, aos pés de Cristo, suplica 
orientação para conduzir-se em 
todas as situações, tendo sempre 
uma palavra oportuna e edificante, 
com o santo propósito de glorificar a 
seu Senhor e Rei.

A SAF parabeniza a todas as 
mulheres presbiterianas por sua 
dedicação, empenho e serviço na 
seara do Senhor.

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 -  Vista Alegre
Tel. 3321-6731

Equipe 2
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 - Serra
Tel. 3227-3273

Dia 13 – Quinta-feira
Meire F. Faria
Rua Maranhão, 1566/401
 Funcionários
Tel. 3287-0120

CEIA DO SENHOR

Por ocasião dos Cultos Matutino e 
Vespe r t i no  des te  dom ingo ,  
estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor,  pa r t i c ipando  des te  
banquete espiritual.

Preparemo-nos, pois, para este 
singular momento.
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DIA DA MULHER PRESBITERIANA

"Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. 
(Provérbios 31.10)".

No calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil o segundo domingo de 
fevereiro é reservado para celebrarmos o Dia da Mulher Presbiteriana. Este dia 
começou a ser celebrado a partir do Primeiro Congresso Nacional das 
Sociedades Auxiliadoras Femininas (SAF), realizado em 1941 na IP do 
Riachuelo, Rio de Janeiro (RJ). Naquele Congresso foi resolvido adotar o 
segundo domingo do mês de fevereiro como o Dia da Mulher Presbiteriana, 
sendo a data escolhida em homenagem a D. Cecília Siqueira, que 
aniversariava. 

D.Cecília era a Secretária Geral do Trabalho Feminino, cargo em que 
permaneceu por mais de quinze anos consecutivos, de 1938 a 1954. Líder 
influente, o trabalho feminino sempre ocupou destacado lugar em seu 
ministério como mulher, mãe e esposa de pastor. Viajou pelo Brasil, 
participando de Congressos, organizando diversas SAF, Federações e 
Confederações Sinodais. 

Quando deixou o cargo de Secretária Geral, o Supremo Concílio de 1954, 
reunido em Recife-PE, atendendo ao pedido da Confederação Nacional do 
Trabalho Feminino, oficializou o 2º domingo de fevereiro como o Dia Nacional 
da Mulher Presbiteriana.

No Dia da Mulher Presbiteriana rendemos muitas graças a Deus por todas as 
mulheres de nossa Primeira Igreja, que Ele bondosamente chamou para fazer 
parte desta valiosa família lavada pelo precioso sangue de Cristo. 

Que o SENHOR, Pai de infinitas misericórdias, continue a revestir de poder e 
graça estas servas virtuosas, para que elas permaneçam proclamando a 
mensagem do Reino de Deus e abençoando nossas vidas pelo santo e fraterno 
convívio.  

Neste dia, parabenizamos estas servas destemidas. Parabéns, Mulher 
Presbiteriana!

SEXTA JOVEM   

Tradicional atividade de nossa Igreja destinada aos jovens e adolescentes. 
Ore, convide pessoas e compareça neste rico momento de comunhão 
espiritual. Todas as sextas-feiras às 20h no Salão Social. 
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ESCOLA DOMINICAL 
ANO LETIVO 2020

Classes de adultos. Os irmãos podem escolher o Tema / Classe que 
pretendem frequentar neste semestre, a partir das seguintes opções:

1. Estudos de Teologia Dogmática 
(Baseados na Confissão de Fé de Westminster)
Professor: Rev. Raimundo
Local: Salão João Calvino (Neste domingo, excepcionalmente no Templo) 

2. Estudos de Teologia Bíblica: 
O Plano Futuro de Deus revelado nas palavras de Jesus, o Messias 
Professor: Presb. Marcos Vieira
Local: sala 303

3. Estudos de Teologia Prática: 
Vida Cristã
Professores: Presb. Erdman e Bethese e Presb. Hildemar e Marise
Local: sala 410

4. Cristo no Antigo Testamento: 
Estudos variados com a SAF e UPH 
Professores: Fátima, Miriam e Presb. Rômulo
Local: sala 103

Classe para os jovens - UMP
Sala: 406 
Tema: A  Ameaça Pagã

Classe para os adolescentes - UPA
Sala 405
Tema: A Razão da Nossa Espe-rança.  

Portanto, todos têm oportunidades, dadas por Deus, para o  crescimento 
espiritual. Dedique-se ao estudo da Palavra de Deus e suas verdades 
redentoras, ore por você, pelos demais alunos e os professores da nossa 
Igreja e semeie a Palavra, convidando pessoas a se juntarem a nós, na 
dependência do Espírito Santo, buscando crescer "na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2Pe 3.18).

Equipe da Superintendência da Escola Dominical da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte.
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PROFESSORES DA ESCOLA DOMINICAL    

Amados irmãos, 
Professores da Escola Dominical (ED)
"Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo". (Rm 12.7b)

Louvamos a Deus pela vida de todos vocês, servos usados pelo Divino Mestre 
para instrução e edificação do povo de Deus.

Conforme entendimentos com a Superintendência da ED, solicitamos aos 
amados professores que observem rigorosamente o horário previsto para o 
término das aulas, 10h10min Recomendamos que, após o primeiro sinal, o 
professor dirija o encontro para os esclarecimentos de possíveis dúvidas e 
considerações finais, para que a aula possa ser encerrada pontualmente. 
Primando pela pontualidade no horário de encerramento das aulas, 
professores e alunos terão a bênção de, confortavelmente, comparecer ao 
início do serviço de Culto Matutino às 10h20min, o que alegrará o coração de 
todos. Louvamos a Deus pela dedicação de cada um de vocês, que como 
Mestres por excelência haverão de ser bons mordomos do tempo recebido. 
"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo 
do céu". (Ec 3.1)

Certos da compreensão de todos, rogamos preciosas bênçãos sobre os 
amados. 

VOCALIZE DOS CORAIS
CULTO MATUTINO   

Amados irmãos,
"Tudo, porém, seja feito com decência e ordem". (1Co 14.40)

Informamos aos Presidentes dos Coros, Regentes e Coristas, que em acerto 
com a Superintendência da Escola Dominical, os professores permitirão a 
saída de todos estes irmãos às 10h, ao soar do primeiro sinal para 
encerramento da aula. Esta medida visa facilitar o aquecimento vocal dos 
coristas na sala do Coral (não para ensaios). Assim, valorizamos a ED e 
prestigiamos os professores que certamente desejam usufruir da presença 
dos amados alunos pelo maior tempo possível, bem como facilitamos o 
exercício vocal dos coristas. Louvamos a Deus pelo Seu povo, que sempre 
desenvolve as atividades na Casa do SENHOR de forma ordeira, como nos 
recomenda o Apóstolo Paulo. Certos da compreensão de todos, rogamos 
dadivosas bênçãos sobre os amados. 
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VISITA PASTORAL AO CAMPO MISSIONÁRIO LOCAL

Rev. Raimundo estará, mercê divina, na Congregação Redenção por ocasião 
do Culto Vespertino deste domingo, ministrando a Palavra de Deus e a Ceia 
do Senhor, em cumprimento à nomeação feita pelo Conselho da nossa Igreja 
de ser o Pastor a acompanhar o campo das Congregações Nova Suíça e 
Redenção. 

Oremos em favor deste trabalho, em parceria com a Primeira Igreja 
Presbiteriana de Vespasiano, e do nosso irmão Judson, Seminarista da nossa 
Igreja que atua naquela Congregação.

CORAIS - CONVITE

Os corais gozaram férias no mês de janeiro e agora retornam às suas 
atividades. Que todos eles continuem sendo bênçãos na vida de nossa Igreja. 

Você que aprecia o canto coral e deseja louvar o Senhor com este dom tão 
precioso, ingresse em um dos corais de nossa Igreja e junte-se a este precioso 
Ministério, que já envolve mais de 120 Coristas, para honra e glória de Deus. 

Louvamos a Deus pelos nossos corais e aguardamos os coristas com muita 
alegria e entusiasmo.

Conheça a composição dos nossos corais:

Coral Misto: Reúne homens e mulheres. Ensaio às terças-feiras, 19h50min e 
aos domingos às 16h50min;

Coral Feminino: Ensaio às quartas-feiras, 19h45min, antecedido pela 
Reunião de Oração às 19h30min;

Coral Masculino: Ensaio às quintas-feiras, 20h30min, após o Estudo Bíblico; 

Coral Jovem: Reúne adolescentes e jovens. Ensaio às segunda-feira, 
20h30min, após a Reunião de Oração; 

Coral Infantojuvenil: Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. Ensaio aos 
domingos às 17h20min. 
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HOMENAGEM DESCERRAMENTO DA PLACA NO ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIA 

No úl t imo domingo t ivemos o 
d e s c e r r a m e n t o  d a  p l a c a  e m  
homenagem póstuma ao querido irmão 
José Antônio Lizardo, dando seu nome 
à Área de Convivência ao lado do Salão 
João Calvino, em virtude de seus 
relevantes serviços prestados à nossa 
Igreja. 

Em meio a emoção, nossas queridas irmãs Josefa Lizardo (viúva) e Maura 
Lizardo (irmã) fizeram o descerramento da placa. D. Josefa expressou sua 
gratidão a Deus, ao Conselho, à Junta Diaconal, enfim, a toda a Igreja pela 
homenagem. 

Que o nome do SENHOR seja louvado no reconhecimento da Igreja à família 
querida. Ao SENHOR, honras e glórias. 

AGENDA NOS FERIADOS 
DE CARNAVAL  

O Conselho esteve reunido nesta semana e decidiu por colocar tapumes em 
proteção ao patrimônio de nossa Igreja nos dias de Carnaval. 

Informamos que os trabalhos dominicais do dia 23/02, não sofrerão alterações. 
Assim, teremos, mercê de Deus, a Escola Dominical e os Cultos Matutino e 
Vespertino normalmente. 

No entanto, não haverá a Reunião de Oração da segunda-feira, 24/02. 
Pedimos aos irmãos que fiquem atentos às orientações das autoridades 
competentes quanto ao trânsito para que consigam chegar ao Templo no 
domingo 23/02 sem maiores dificuldades, não obstante o tráfego mais intenso 
devido à aglomeração dos blocos carnavalescos ao derredor de nossa Igreja. 

Oremos para que Deus tenha misericórdia de nosso País, para que ele seja 
reconhecido pelo temor ao SENHOR, afinal, diz-nos a Santa Palavra: "Feliz a 
nação cujo Deus é o SENHOR e o povo que ele escolheu para sua herança" 
(Salmo 33, verso 12)
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09/02
    Marilia Stauffer Andrade Vieira 

10/02
    Helen Lobenwein Freitas 

    Mery Haibara 
    Raquel Lopes Assis do Carmo 

    Thais Helena do Nascimento Nogueira Lima

11/02
    Ana Liz Garretto Milagres 
    Lincoln Sarmento Klein

    Marcelo Reginaldo Campolina
    

12/02
    Andréa Marinho de Oliveira Mafra

    Eraldo César do Carmo 
    Estela Grossi Pena

    Maria José de Almeida Melo 
    Marize Vieira Alves Santos

    Patricia Duarte Lobenwein Freitas 
    Rosa Sandra Silva Ziller 

13/02
    Daniel Aguiar de Ávila 

    Eduardo Bernardes Lourenço Cunha 
    Fabrício Lucas Ciribelli Casteluber

    Fauzer de Oliveira Barbosa 
    Isliê Bastos de Carvalho 

    Larissa Soares de Oliveira dos Reis
    Lorena Soares de Oliveira Rocha

14/02
    David Gomes Oliveira Saquete 
    Paulo Ricardo Figueiredo Boy

    Valter José Lopes

15/02
    Elthon Duarte Séllos
    Matheus Ferro Cali 

    Nicole Lobenwein Freitas
    Sophia Vitória dos Reis Pereira Monteiro 

    Theodoria Horstt Bacelar

ANIVERSARIANTES 
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CONGREGAÇÕES 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

 
Congregação Nova Suíça /
Parceria IP Memorial 
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Redenção
Parceria IP Vespasiano / 
Nossa Missão  
Supervisão: Ministério de Missões

Congregação Belém /
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Pará de 
Minas / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Bom 
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Grupiara-
MG / Parceria IP Monte Carmelo 
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja em Varjão de 
Minas-MG / Parceria IP Presidente 
Olegário
Supervisão: Ministério de Missões

Plantação de Igreja - Parque São 
João, Contagem-MG / Parceria IP 
Novo Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões

Revitalização / Parceria IP Itaguara 
Supervisão: Ministério de Missões

PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa 
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis 
Crianças, Juvenis e Adolescentes da 
Igreja
Rev. Marco Antônio
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação 
Redenção

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 venha participar conosco!

CONTA DA IGREJA

Banco Santander: Ag 4275 
Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23


