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MENSAGEM PASTORAL 

recuperadas, mas sim, entender que essa obra 
deve continuar em cada geração, seguindo o 
lema dos reformadores: “Ecclesia reformata, 
semper reformanda” (igreja reformada, sempre 
se reformando). 

Que nossa geração possa louvar a Deus e 
honrar a memória dos nossos predecessores 
na fé, resgatando esses valores e vivendo de 
acordo com os mesmos nos dias atuais. 

Tornemos nossa fé relevante para a nossa 
contemporaneidade, sem fazer concessões 
que comprometam a pureza do evangelho de 
Cristo.

Nossa gratidão à Junta Diaconal que com 
esmero e gentileza peculiar conseguiu arrumar 
espaço e lugar para tantas pessoas. 

À administração da Igreja junto ao Conselho 
dando todas as condições para que tudo desse 
certo e pela graça e bondade de Deus tudo 
transcorreu muito bem e o nome do SENHOR 
foi adorado e exaltado.

Recebemos muitas mensagens de vários 
irmãos, todas elas retratando o que foi visível, 
alegria e gratidão pela iniciativa da Igreja em 
celebrar esse momento na presença de Deus.

Continuemos nossa caminhada olhando 
firmemente para o autor e consumador da Fé, 
Cristo Jesus, nosso Redentor Amado, o
Cabeça da Igreja.

A Ele toda Honra e Glória!

CULTO DA REFORMA – GRATIDÃO

Amados irmãos! Queremos expressar nossa 
gratidão a Deus e aos irmãos pelo envolvimento 
de toda a Igreja no Culto de Gratidão pelos 500 
anos da Reforma Protestante do sec. XVI, 
real izado no úl t imo domingo 29/10. 
Vivenciamos momentos de grande enlevo e 
edificação espiritual. Nossa gratidão aos 
coristas e regentes que se juntaram 
cooperando de maneira maravilhosa ao unir os 
corais desde as crianças até os adultos, 
formando um Grande Coral, para juntos 
louvarmos a Deus por tão precioso momento na 
história da Igreja Cristã. O Coral cantou 
belissimamente. Aos instrumentistas ao piano, 
órgão, trompetes, sinos, enfim, a todos que 
colaboraram com dedicação e esmero, nossa 
gratidão. O momento de ordenação e 
investidura dos Oficiais eleitos na última 
Assembleia foi como sempre, emocionante.  

O sermão de caráter histórico, retratou a 
caminhada histórica da Igreja desde o período 
primitivo passando pela oficialização do 
Cristianismo como religião oficial do império 
através de Constantino, idade média, 
chegando aos humanistas bíblicos, pré-
reformadores, reformadores, com especial 
menção a Martinho Lutero e por fim, 
apresentando os princípios da Reforma através 
das cinco expressões latinas conhecidas como 
“Cinco Solas da Reforma”, Sola Scriptura, Sola 
Gratia, Solo Christus, Sola Fide e Soli Deo 
Gloria.

Nosso desafio será sempre entender que a 
Reforma do Século XVI foi mais que uma obra 
de restauração de antigas verdades que 
haviam sido esquecidas ou obscurecidas ao 
longo dos séculos, e então na Reforma foram Rev. Edson Costa Silva



SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que 
nela se contém, o mundo e os que nele 
habitam. 
Quem é esse Rei da Glória? O SENHOR dos 
Exércitos, ele é o Rei da Glória.”  
Salmo 24.1,10

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme 
Relatora: Miriam

Eleição da SAF - Convocação 
A presidente da SAF convoca todas as sócias 
para a reunião plenária que será realizada no 
dia 08 de novembro, próxima quarta-feira, às 
14h30min quando faremos a eleição da nova 
diretoria para o ano 2018. Pedimos que todas 
as sócias orem, para que Deus nos abençoe e 
nos direcione nas  atividades do próximo ano.

CULTO PELO BEBÊ

Devido ao Acampamento de Casais, foi 
alterada a data do culto pelo bebê.
Data: 02/12/2017
Hora: 16h - Salão Social da Igreja 
Responsável: Miriam – 3646 0296
E-mail: 
Confirme presença com Cristine ou Ivna. 
Envie foto. 

miriangherardi@hotmail.com

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Arthur, Cesar, 
Fernando Horácio, Jessé, Paulo Cassete, 
Marco Túlio, Tiago Müzel
Segunda-feira: Frederico Porto, Carlos 
Galvão
Quinta-feira: Aldemir Bissaco, Marco Túlio
Sexta-feira: Ariel
Sábado: José Maria

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Iraídes Silveira Carvalho 
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: 3046-3784

Equipe 2:
Gianfranco Zorzim
Rua Júlio de Castilho 133/802 - Torre 2 
Tel.: 3587-9308

Próximo Domingo
Equipe 1:
Ismaília de Moura Nunes 
Avenida Carandaí 353/1201
Tel.: 3282-7173 

Equipe 2:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 - Sion 
Tel.: 3285-2055

 

 

D. IRIZENA - 104 ANOS

Nossa querida irmã D. Irizena fez no último 
mês de outubro, 104 anos de idade. É a 
membro mais idosa de nossa Primeira Igreja. 
Louvamos a Deus por sua vida preciosa e 
rogamos ao Pai celestial que continue 
abençoando nossa querida irmã e demais 
idosos de nossa Igreja. O Rev. Rogério e o Pb. 
Erdman visitaram nossa irmã no último 
domingo. 
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ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2018

Fazemos o lembrete a todas as Sociedades 
Internas, bem como aos Corais para que 
realizem suas eleições das diretorias para o 
ano de 2018 no prazo determinado pelo 
Conselho, até o dia 12/11. Incentivamos a 
todos a realizarem ainda em outubro suas 
eleições. 

CORAL DA IGREJA - CONVOCAÇÃO

“Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais 
outra cousa qualquer, fazei tudo para a glória 
de Deus”. 1 Co 10.31

Os irmãos membros do Coral da Igreja estão 
convocados para a eleição da diretoria – 2018, 
hoje, dia 05 de novembro, às 17h, em primeira 
chamada com presença da maioria dos 
membros ativos, caso necessário em segunda 
chamada às 17h30min com qualquer número 
de coristas presentes.

Toda a Igreja deve estar em oração rogando ao 
Senhor Eterno que destaque entre nós os 
irmãos que vão liderar este ministério tão 
importante no ano vindouro. Que tudo seja feito 
para a Honra e Glória do Senhor.  

UMP - CONVOCAÇÃO

O presidente da União de Mocidade 
Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte, Diác. Hildemar Neto, 
convoca a sociedade para a reunião Plenária 
de Eleição da nova diretoria para o ano de 
2018, a realizar-se no domingo, 12/11, na sala 
da UMP, às 17h, em primeira convocação, 
havendo quorum de metade mais um dos 
sócios, e em segunda convocação às 
17h30min, com número mínimo de um terço 
dos sócios. 

Na oportunidade de elegeremos a nova 
Diretoria para o ano de 2018, avaliaremos as 
atividades do ano 2017, arrolar e desarrolar 
membros, e prestaremos contas do caixa da 
sociedade. Se você ainda não é sócio, mas 
deseja ser arrolado, participe também. 
Sejam pontuais!

UPH – CONVOCAÇÃO 

O presidente da UPH, Diác. Jessé de Oliveira, 
convoca a sociedade para a eleição da 
diretoria 2018 neste domingo, dia 05/11, às 
17h30min aqui na Igreja. 

Esperamos por todos os sócios e contamos 
com as orações da Igreja. 

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Toda segunda-feira às 19h30min e quarta-feira 
às 8h da manhã, temos aqui em nossa Igreja 
momentos dedicados à oração.  

Venha orar conosco! 
Recomenda-nos a Santa Palavra: orai sem 
cessar!

UCP-UPJ – CONVOCAÇÃO 

A UCP-UPJ realizará eleições das novas 
diretorias para o ano de 2018 no primeiro 
domingo de novembro, dia 05/11, às 
17h30min. 

Convocamos os sócios para estas eleições e 
contamos com as orações da Igreja. 

CORAL INFANTO-JUVENIL 

Em virtude das eleições da UCP-UPJ hoje à 
tarde, o ensaio do coral infanto-juvenil 
acontecerá às 16h30min. Esperamos por 
todos os coristas. 

CULTO DOUTRINÁRIO – QUINTA-FEIRA 
ÀS 19H30MIN 

Todas as quintas-feiras 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. 
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ACAMPAMENTO DE CASAIS 
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA

Vem aí nosso acampamento de casais
Local: Acampamento Ebenézer
Data: 10 a 12 de novembro
Tema: “Antes que venham os maus dias”.
Preletor: Rev. Obedes Ferreira da Cunha Jr.
Valores: Casal – R$ 275,00
Crianças a partir de 10 anos – R$ 75,00
Maiores informações: 
Pb. Erdman: 9 8229-3492

CADA DIA NATAL

Será entregue hoje, após os cultos matutino e 
vespertino, o devocional Cada Dia Natal aos 
irmãos que fizeram seu pedido. Procurem 
nossa irmã Missionária Suely no salão social.

PRÓXIMO DOMINGO 
CEIA DO SENHOR

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária 
e em sua expectação. No próximo domingo, 
segundo domingo do mês, 12/11, nos cultos 
matutino e vespertino, estaremos ao derredor 
da Mesa do Senhor, para participarmos deste 
banquete espiritual. 

Preparemo-nos, pois, para este singular 
momento!

BAZAR PARA O CRC 
FAZER O BEM FAZ BEM!

Nossa irmã Valdete está organizando um bazar 
de roupas e calçados para crianças e adultos. 
As doações poderão ser entregues aos 
domingos e também na quinta-feira à tarde na 
casa ao lado da Igreja. 
Contato de nossa irmã:
99679-2880 ou 98860-3407

CULTO DE GRATIDÃO PELO “DIA 
INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS”.

4 ª  q u i n t a - f e i r a  d e  
novembro, dia 23/11

“Porque tudo vem de Ti...” 
1 Cr 29.14b

Costumeiramente, nossa Igreja se reúne, na 
quarta quinta-feira do mês de novembro para 
prestar um culto de ação de graças a Deus, 
pelas suas dadivosas bençãos concedidas a 
todos nós.

Portanto, renovamos o convite e solicitamos a 
todos os irmãos que anotem em suas agendas: 
dia 23/11 às 19h30min.

HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA ED

No domingo passado a direção e os 
professores de nossa Escola Dominical foram 
homenageados pela SAF.  

Louvamos a Deus por esse momento de 
edificação espiritual e reconhecimento do labor 
e dedicação destes queridos irmãos que 
semanalmente se esmeram no preparo das 
lições para conceder à Igreja um alimento 
sólido. Que Deus os abençoe!

REV. EDSON EM SERRA DO SALITRE

Atendendo a convite, nosso pastor Rev. Edson 
está neste final de semana na Igreja 
Presbiteriana de Serra do Salitre-MG, onde 
também realiza um casamento. Oremos em 
seu favor. 



 

Deus por bondade e misericórdia tem feito com que em nosso país, o dia 31/10 chamado e celebrado 
por muitos como "dia das bruxas" paulatinamente, perdesse forças para dar evidência à 
proclamação do evangelho e assim, ganhar  forças o Dia da Reforma e Proclamação do Evangelho 
através de Leis instituídas. 

A LEI FEDERAL N. 13.246 assim declara: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1o  Fica instituído o dia 31 de outubro de cada ano como Dia Nacional da 
Proclamação do Evangelho. Art. 2o  No dia 31 de outubro dar-se-á ampla divulgação à proclamação 
do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo dentre igrejas cristãs. Art. 3o  Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2016. A Presidência da República.

Neste mês passado, dia 25/10/2017, aqui em nossa capital mineira, foi sancionada pelo prefeito 
municipal a Lei 11.077, oficializando o dia 31 de outubro como o Dia da Reforma Protestante.  

LEI Nº 11.077, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 - Institui o Dia da Reforma Protestante. O Povo do 
Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - 
Fica instituído o Dia da Reforma Protestante, a ser comemorado, anualmente, no dia 31 de outubro. 
Parágrafo único - O poder público fica autorizado a promover atividades educativas para manter a 
memória da reforma protestante. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Belo 
Horizonte, 25 de outubro de 2017.

Nesta última semana, em virtude obviamente das celebrações dos 500 anos da Reforma 
Protestante, vimos uma divulgação ampla na mídia sobre a referida data. Cremos que essa é uma 
oportunidade de Deus para que testemunhemos do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nas 
várias esferas da nossa sociedade.

Soli Deo Gloria!

CURSO DE NOIVOS

O Curso de Noivos ministrado aos casais que 
se preparam para o enlace matrimonial foi uma 
grande bênção!
Seis casais participaram dessa importante 
conscientização.

No próximo domingo, 12/11, eles receberão, 
por ocasião do culto vespertino, um certificado 
marcando assim esse momento especial. 

ORDENAÇÃO DIÁC. PAULO FALCÃO 
PRÓXIMO DOMINGO 12/11

No próximo domingo, 12/11, por ocasião do 
culto da noite, teremos a Ordenação de nosso 
irmão Paulo Falcão ao Oficio do Diaconato. 
Nosso irmão, em virtude de uma viagem, ficou 
impossibilitado de participar junto aos demais 
irmãos que foram Ordenados no último 
domingo.  

CHEGOU GABRIEL

No dia 05/10 nasceu o pequeno Gabriel de 
Oliveira Cazotti, filhinho de nossos irmãos 
Reinaldo Cazotti Jr e Juliane. Peso 3.170kg, 
estatura 49,5cm. Avós paternos: Reinaldo e 
Dalva. Avós maternos: José Carlos e Marilene. 
Parabenizamos a querida família pela chegada 
do Gabriel. Herança do SENHOR são os filhos, 
fruto do ventre seu galardão. Sl 127.3
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INTERCÂMBIO UMPS  

Nossos jovens estão desde quinta-feira em nosso acampamento realizando um intercâmbio 
com a mocidade da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Os preletores, Pr. Arlem 
Maffra, da Primeira Igreja Batista de São Paulo e o Rev. Raimundo Montenegro, abordam as 
temáticas sobre a renovação da vida cristã e as escolhas na vida. Oremos por este 
importante evento.  
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Polyana Almeida Compart 
05/11

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 – Servindo a IP Metropolitana 

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)

Guilherme Coimbra Bueno 

Mateus Vilela Paes Figueiredo 

06/11

Cláudio Araújo Ribeiro 

Elza Martha Pantel dos Santos 

Laís Ximenes Santos Oliveira 

07/11

Caroline Soares de Oliveira 

Daniel Augusto Melo Costa 

Jorge Luiz Laguardia 

Pedro Augusto Xambre de Oliveira Santos 

Valéria Maria Macedo de Oliveira 

08/11

Davi Brasil Rocha 
09/11

Ana Carolina Vieira de Souza

Kátia Teles Lauar 

Maria Lenice Cintra Alves 

Sandra Maria Motta Lima 

Vinicius de Freitas Dornelas 

10/11

Elaine Antônia da Rocha 
11/11


