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MENSAGEM PASTORAL 

O Presidente da Assembleia Geral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson 
Costa Silva, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e os seus estatutos, convoca a 
Assembleia Geral Ordinária para se reunir neste domingo, dia 19 de março de 2017 às 10h20min em 
culto solene a Deus, conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil em seu artigo 9º que 
assim afirma: 

“A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá 
ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente quando convocada pelo 
Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos”.

Pauta da Reunião:

1) Ouvir, para informação, o relatório do movimento da Igreja no ano anterior, e tomar conhecimento do 
orçamento para o ano em curso.

2) Eleger um secretário de Atas da Assembleia para o ano de 2017;

3) Nomear Comissão de Exame de Contas. 

O Relatório, tanto do balanço 2016 quanto do orçamento 2017, será apresentado pelo Relator da 
Comissão de Orçamento, Pb. Giovani Lenza.

O balanço de 2016 mostra a mão misericordiosa de Deus abençoando a nossa Igreja. Não obstante a 
crise econômica que vivemos em nosso país, nossa Igreja continua firme e avançando, mantendo a 
visão missionária na plantação e sustentação de novas Igrejas, no sustento de missionários em terras 
além-mar, no sustento do trabalho da Igreja local, congregações, manutenção do culto e seus 
ministérios de ação social.

Para este ano de 2017 os desafios continuam. Em todos eles vemos diante de nós ricas oportunidades 
de servirmos ao Senhor com a nossa vida e com os nossos bens.

Louvamos a Deus pelo trabalho realizado pela Comissão de Orçamento e pela visão do Conselho que, 
juntamente com toda igreja, tem alegremente aberto os olhos para os grandes desafios que Deus 
coloca diante de nós.

Avancemos confiantes na Soberana Mão de Deus que conduz a sua Igreja. A Ele destinamos a Honra 
e a Glória! 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Rev. Edson Costa Silva
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não 
temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu 
Deus, é contigo por onde quer que andares.”  
Josué 1.9

Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 21 de março às 8h e às 
14h30min.

Departamento responsável: Noeme

Relatora: Miriam

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir 
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco 
Cassete e Marcos Egg
Segunda-feira: Natanias
Quinta-feira: Sérgio Maciel
Sexta-feira: Zuelton
Sábado: Alysson Barbosa e Cláudio Murilo

Convocação:
Convoco todos os membros da Junta Diaconal 
para sessão plenária a ser realizada nas 
dependências da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte no dia 20/03/2017 
(segunda-feira) às 20h30min na primeira 
convocação com a maioria dos membros ou 
às 20h45min na segunda convocação com 
qualquer número de membros. 

A presença de todos os irmãos é obrigatória 
para o bom andamento dos trabalhos da Junta 
Diaconal.

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
Presidente da Junta Diaconal

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

NOTA DE GRATIDÃO

Somos gratos a Deus pela recuperação do Sr. 
Edmar, que já se encontra em sua casa, em 
companhia de sua família. 

Agradecemos aos irmãos as intercessões em 
favor do seu restabelecimento, bem como as 
manifestações de apoio nestes momentos.

”Muito pode, por sua eficácia, a súplica do 
justo.” Tiago 5.16.

Celso, Mariza e demais familiares.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880

Próximo domingo:
Equipe 1:
Olga Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719

Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049
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CLASSE DE CATECÚMENOS!

Por que ser membro da Igreja?

Porque é bíblico. Jesus estabeleceu a Igreja, e todos os apóstolos realizaram seu ministério por meio 
dela. A vida cristã no Novo Testamento é uma vida de Igreja. Hoje os cristãos devem esperar e desejar 
o mesmo.

A Igreja é cada um de seus membros. No Novo Testamento, ser uma “Igreja” é ser um de seus 
membros, leia Atos dos Apóstolos, e você verá. Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja consigo 
mesmo.

Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma refeição 
para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1 Co 11.20, 33). Ao se tornar membro da Igreja 
você manifesta o seu desejo de querer participar da Ceia do Senhor e fazer parte deste banquete 
espiritual.

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é na 
classe de catecúmenos. Reiteramos o que sempre temos dito 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!

Se você deseja participar conosco, se dirija à sala 301 – 3º andar. Não é necessária inscrição prévia, 
basta se dirigir para a classe e você será matriculado. As aulas acontecem aos domingos no horário 
da Escola Dominical, 9h.   

FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS - MINISTÉRIO DE CASAIS!

“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15

O Ministério de Casais convida para a próxima reunião no dia 1º de abril, sábado, às 19h30min, no 
Salão Social.

Tema da palestra:  A influência do pensamento reformado na vida dos cônjuges e famílias.

Serviremos um lanche tipicamente alemão, contratado externamente, com custo definido para cada 
casal. A liderança convida você a participar vestindo roupas da época da Reforma, quando será 
premiado o casal mais original. 

Venha alegrar-se conosco e receber edificação para a sua vida conjugal e familiar. Participe.

Ore pelo nosso encontro. 



REV. EDSON E CORAL MASCULINO NA IP NAZARÉ

Atendendo a convite, o Rev. Edson e o Coral Masculino estarão na Igreja Presbiteriana do bairro 
Nazaré neste domingo por ocasião do culto vespertino. A referida Igreja, pastoreada pelo Rev. Renê 
Stofel desde 1998, é filha de nossa Primeira Igreja. Está completando neste mês de março 30 anos de 
organização eclesiástica e 40 anos de início do trabalho. As atividades missionárias ali se iniciaram 
em 1977, e 10 anos após, o trabalho foi emancipado. Felicitamos esta amada filha pelo aniversário.
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LIVRARIA COM NOVIDADES!

Nossa Livraria está com várias novidades para 
o público infantil, a preços convidativos. 
Devemos educar nossas crianças nas 
sagradas letras desde a mais tenra idade e o 
acervo de livros infantis da Livraria em muito 
nos ajuda nessa tarefa tão importante.

Além dos livros para o público infantil, temos 
diversas opções de Bíblias, livros para o 
público jovem e obras consagradas de autores 
reformados. Visite-nos!

Funcionamento da Livraria: segundas, terças e 
quintas-feiras, 14h30min às 17h. 
Aos domingos após os Cultos Matutino e 
Vespertino. 

UCP-UPJ
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS E UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS 

Com alegria retomamos nossas atividades! Não deixe de participar conosco. Fiquem atentos aos 
anúncios de nossas atividades!

CORAL INFANTO-JUVENIL

Cantamos hoje por ocasião do Culto Vespertino.  Ensaio normal às 17h. Uniforme calça / saia pretos.
Já iniciamos os preparativos para o Musical com o tema da história de Daniel. 

Estamos aprendendo que Daniel, talvez com a idade de alguns de nossos coristas, decidiu 
firmemente não se contaminar com as coisas deste mundo. 

Tem sido interessante e proveitoso! Incentive seu filho a conhecer mais sobre a vida deste servo de 
Deus. Portanto, não falte nem se atrase porque temos de servir ao nosso Deus da melhor forma 
possível. 

 Até mais tarde,

 Aninha e Equipe. 
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS!

Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, entendemos ser ela também culto a Deus. Por meio 
da pontualidade evidenciamos compromisso com o SENHOR.  A pontualidade faz parte da boa 
mordomia do tempo.

Não estamos limitados ou presos à cultura do atraso, pelo contrário, como filhos de Deus, somos 
exortados a não nos conformarmos com este mundo, Rm 12. Isto também se aplica ao uso que 
fazemos do tempo. Ser pontual não é ser escravo do relógio, mas sim, evidenciar compromisso com 
Deus no serviço da casa do SENHOR.

Nossa Escola Dominical começa às 9h. Procure chegar no horário, ou até mesmo alguns minutos 
antes. Quanto aos cultos, da mesma forma, procure chegar antes.

Utilize os minutos que antecedem a Escola Dominical e os cultos para se preparar em oração, para 
então, no momento destas atividades espirituais, dedicar-se a Deus tendo já se preparado 
antecipadamente de maneira conveniente.

((( (((

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E PATRIMÔNIO
Restauração do Forro do Templo – Obras no Salão Social 

FORRO
Estamos trabalhando na recuperação do molde para fabricação das placas de gesso do forro do 
templo. Alguns testes foram realizados, sem, contudo, atingir a qualidade almejada para 
autorizarmos o início de produção das placas.

Paralelamente estamos desenvolvendo soluções alternativas, a fim de termos o forro do templo 
restaurado na brevidade possível e com a devida qualidade.

OBRAS NO PISO INFERIOR DE NOSSA IGREJA.
O Conselho da Igreja, diante de uma oferta especial recebida, e ciente das estimativas de custo 
apresentadas pela Comissão de Construção e Patrimônio, decidiu pela retomada das obras no piso 
inferior de nossa Igreja. Estamos iniciando a reforma do banheiro masculino, e dando continuidade à 
reforma do salão João Calvino. 

Ao mesmo tempo, estamos providenciando vestiários adequados para os funcionários da Igreja. 
Tomaremos todos os cuidados para minimizar os transtornos, entretanto precisamos contar com a 
compreensão dos irmãos.

Ainda não dispomos de todos os recursos financeiros para estas obras, portanto, os irmãos que 
desejarem poderão dedicar a sua oferta especial para este fim, bastando identificar no envelope
“Oferta para as reformas”.

Que Deus abençoe a Sua Igreja! 
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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.

Onisciência
Cremos que um Deus que tudo sabe, conhece as nossas dores e 
misérias, sabe tudo de maneira completa, não como um mero 
espectador dos acontecimentos. O Deus que tudo vê, em sua 
providência, governa cada molécula e determina que uma 
pequena folha caia ou não. Esta convicção de que Deus tudo 
sabe é para os incrédulos aterrorizante porque o criminoso não 
está oculto aos olhos de Deus. Saber isto para o crente em 
Cristo, no entanto, é preciosamente confortador, porque apesar 
de Deus conhecer cada um dos nossos passos, saber de todos 
os nossos pensamentos, Ele, ainda assim, decidiu amar aqueles 
para quem enviou o Seu Filho para morrer pelos pecados deles.  

PREGAÇÃO EXPOSITIVA - SÉRIE CARTA AOS ROMANOS

A importância da carta de Paulo aos Romanos é indiscutível, principalmente se levarmos em conta a 
história da Igreja.

A relação de Martinho Lutero com este documento é conhecida. Podemos dizer, sem exageros, que 
Romanos foi responsável por levar Lutero à reforma. Lendo os versículos 16 e 17 do capítulo 1 desta 
carta, Lutero entendeu, pela iluminação do seu entendimento através do Espírito de Deus, que os 
homens só podem ser justos diante de Deus se Deus assim os declarar.

Antes mesmo do reformador, Romanos teve um papel primordial na conversão de Agostinho de 
Hipona. Não somente Lutero e Agostinho, mas também João Calvino deve ser lembrado quando se 
trata da importância histórica desta carta. Seu comentário de Romanos é ainda hoje estudado e 
levado em conta por sua excelência exegética e clareza. 
Ao estudar romanos nos deparamos com 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. 

Neste domingo, 19/03, daremos continuidade aos estudos nesta impressionante carta com o nosso 
pastor Rev. Edson. Iniciando o capítulo 2.

Oremos para que a Palavra de Deus realize os seus benditos propósitos em nosso meio. 



Cátia Aparecida de Oliveira Gomes 

Jéssica Machado de Souza 

Lucas Santana Ramos

    19/03

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – (Chegando para 
ser 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 

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).
Quinta-feira: 8h - Reunião de oração no salão 
João Calvino 
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 19:00min

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)

Alba Furtado Ribeiro 

Helmut Alexander Riegg 

José Paulo dos Santos 

Marco Antonio Queiroz Cassete 

Murilo José França 

Natalia Braz Cota 

Rizza Rodrigues Chaves Caldeira

    20/03

Bruna Furtado da Fonseca 

Procópio Cardozo Neto 

Rosilene Tavares Pereira

Waldir Dias Duarte 

    21/03

Lídia Campos Gomes Boy

Letícia Araújo Ribeiro 

    22/03

André Barbosa Linares Vieira 

Marise Bernardes Falcão 

    23/03

André Assis Lopes do Carmo 

Lara Cifuentes Dutra Tostes
  
Lucas Fonseca Rodrigues 

    24/03

Dislene Nice de Assis
    25/03


