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MENSAGEM PASTORAL 

estudo bíblico, todo o serviço de adoração da 
n o s s a  l i t u r g i a  e  t o d o s  o s  n o s s o s  
relacionamentos devem estar voltados para 
essa direção: crescer graciosamente no 
relacionamento com Deus por meio do nosso 
Senhor Jesus Cristo na dependência do 
Espírito Santo.

Enquanto somos cuidados e tratados pelo 
Senhor em meio à nossa luta cotidiana, somos 
simultaneamente convocados para servi-lo 
aqui nesta comunidade na colaboração 
harmoniosa da obra que o Eterno está 
realizando. Somente a consciência da 
presença divina e a condução da sua graça 
tornará saudável as nossas perspectivas, 
planos e atuações.

Portanto, o desempenho da nossa vocação de 
cooperadores de Deus em sua obra deve ser 
exercida em reflexo à santidade divina por 
nosso intermédio; e esse é um profundo anseio 
do meu coração para a minha e a nossa vida, 
pois tenho a certeza de que ao perseguirmos a 
visão de sermos fieis mordomos das tarefas às 
quais o Eterno nos convoca a executar, 
dedicados trabalhadores na expansão do 
Reino de Deus, sensíveis conselheiros dos 
nossos irmãos e amigos fragilizados e 
adoecidos pela devastação do mal e do pecado 
presente em nós e no mundo, desejosos 
discípulos de crescermos na comunhão 
pessoal com o nosso Senhor e fervorosos 
adoradores do nosso Redentor, encontraremos 
a plena satisfação de propósito da existência da 
nossa alma e vida aqui na Terra.

Sendo assim, apelo aos irmãos a que atentem 
para refletirmos juntos e para em mútua 
cooperação buscarmos a satisfação da nossa 
alma em Deus mesmo, vivendo para sua glória, 
pois a capacidade de sentir tal sede está 
diretamente relacionada ao ato de saciar-se no 
Senhor e ser enchido pelo seu Espírito, 
crescendo de glória em glória na alegria de 
conhece-lo através de Cristo. Tais graças são 
para nós, para os nossos filhos e para todos 
quantos o Senhor, nosso Deus, chamar 
(parafraseando At 2.39), pois esta é a vocação 
de todo cristão e não apenas da celebração 
litúrgica dominical das nossas famílias.

SENDO TRANSFORMADOS DE GLÓRIA EM GLÓRIA

Certa vez li de um rabino a afirmação de que o 
povo judeu tem sofrido muito ao longo da 
história porque é um povo constituído de heróis. 
Ora, a graça divina costuma usar eficazmente a 
dor e o sofrimento que experimentamos em 
lutas para o nosso aprimoramento, para o 
estreitamento da nossa comunhão consigo e 
como eficiente meio para refletirmos a glória da 
presença redentora do Senhor nesse mundo 
carente; e, assim, a nossa dor pode ser usada 
como indicador do caminho restaurador da cura 
divina para as aflições da alma de outros, 
conforme a santa e sábia divina providência.

Os desafios para vivermos de modo digno, 
santo, sensato e piedoso neste mundo 
quebrado pelo pecado são enormes. As 
barreiras são internas e externas. Os efeitos do 
pecado estão por todos os lados, dentro e fora 
de nós. Diante disso, o nosso sucesso 
eclesiástico não consiste em impressionantes 
eventos que entretenham as pessoas ou 
satisfaçam os nossos gostos e expectativas, 
mas em auxílio fraterno para a nossa 
caminhada diária aos pés do nosso Redentor. 
Desta forma, cada atividade e relacionamento 
na Igreja do Senhor são oportunidades e 
recursos da graça para sermos trabalhados e 
usados por Deus para que sejamos, nós e 
outros por nosso intermédio, moldados à 
semelhança e na dependência do nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Para a eficácia do processo de morte da velha 
natureza e nossa reconstrução gloriosa em 
Cristo, não é sábio nos blindarmos em uma 
imagem de potência inabalável, nem usarmos 
os recursos da religião como paleativo ou 
anestésico transcendental, pois nenhum 
produto religioso de efeito placebo tem poder 
maior do que a restauração graciosa que Deus 
opera. O unguento dos céus aplicado sobre as 
feridas da nossa alma tem um poder de cura 
sobre o nosso coração que nenhum 
entretenimento gospel, nenhuma eficiente 
administração eclesiástica e nenhum preciso 
argumento lógico conseguem produzir. O 
constante convite do Eterno ao seu povo é ao 
relacionamento vital consigo e é nisso que deve 
estar focada a nossa vida, expectativa e 
atividades. Portanto, todo o planejamento 
eclesiástico que devemos fazer e implementar, 
todo o aprimoramento curricular do nosso Rev. Raimundo M. Montenegro Neto
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SOCIEDADES INTERNAS

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Próximo Domingo
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas 15/302 - Carmo
Tel.: 3281-5719 

Equipe 2:
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 - Cruzeiro
Tel.: 3223-2065.

Próximo domingo:
Equipe 1:
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 - Sion
Tel.:  3261-6074.

Equipe 2:
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho 488/302 - Serra
Tel.: 3282-7049

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há 
tempo para todo propósito debaixo do céu: há 
tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de 
plantar e tempo de arrancar o que se plantou”.  
Eclesiastes 3.1-2

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

CURSO DE GASTRONOMIA 
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

Será realizado na próxima quarta-feira, às 15 
horas aqui em nossa Igreja, um curso de 
gastronomia organizado pela SAF. Os 
interessados deverão procurar a Fátima ou 
Rosane.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Carlos Galvão, Sérgio Maciel, João, 
Natanias, José Maria, Thiago Bryan, Valter 
Lopes
Segunda-feira:Paulo Falcão
Quinta-feira: Paulo Cassete
Sexta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Tiago Muzel, Alysson Barbosa

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E 
TELEFONE 

Se porventura  houver  
alteração no endereço ou 
t e l e f o n e  d o s  i r m ã o s ,  
s o l i c i t a m o s  q u e  n o s  
comuniquem para podermos 

manter estas informações atualizadas. 
Liguem (31) 3273-7044 e falem na secretaria 
da Igreja.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DA LIVRARIA 

Visite nossa livraria.
Segunda feira: 14h às 18h30min
Quarta feira: 14h às 18h30min
Sexta feira:18h às 21h30min
Sábados esporádicos, dependendo da 
programação da igreja.
Domingo de manhã após o culto até 12h30min
Domingo à noite, a partir das 18h até às 
21h30min, fechando durante o culto.
Estão em nossa livraria os Cds da “Bíblia 
Falada”. Se você não adquiriu no domingo 
passado quando recebemos em nossa Igreja 
o Pr. Cornélio Augusto e deseja adquirir, 
procure nossa livraria.
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MINISTÉRIO DE CASAIS – 17/03 
PRÓXIMO SÁBADO

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

O Ministério de casais 
p r o m o v e r á  o  s e u  
segundo encontro de 
2018 no terceiro sábado 
de março, dia 17/03, às 
19h30min no salão 

social de nossa Igreja, portanto, no próximo 
Sábado. Cada casal deverá trazer um prato de 
salgado para o momento de comunhão e 
confraternização.

Nosso palestrante será o Rev. Cleverson, 
professor e Capelão de nosso Seminário 
Teológico Rev. Denoel Nicodemos Eller.

Coloque em sua agenda de atividades e de 
oração! Invista espiritualmente em sua família. 
Ela é o bem terreno mais precioso que você 
tem. 

CORAIS DA IGREJA

Você que aprecia a boa música e deseja 
louvar o Senhor com este dom tão precioso, 
ingresse em um dos corais de nossa Igreja. 

Participe deste precioso ministério para 
honra e a glória de Deus.  

Coral da Igreja
O Coral da Igreja reúne homens e mulheres. 
Ensaio toda terça-feira, no templo, às 20h.

Coral Feminino
Ensaio toda quarta-feira às 20 horas e 
reunião de oração às 19h30min.

Coral Masculino
Ensaio toda quinta-feira às 20h30min, após o 
Estudo Bíblico. Esperamos pelos coristas 
para o Estudo Bíblico das 19h30min. 

Coral Jovem 
Reúne a juventude, adolescentes e jovens. 
Ensaio toda segunda-feira às 20h30min, 
após a reunião de oração.  Esperamos por 
todos os coristas para participarem da 
reunião de oração às 19h30min. 

Coral Infantojuvenil
Reúne crianças e juvenis de 7 a 13 anos. 
Ensaio aos domingos às 17h20min, na sala 
406, quarto andar. Esperamos por todos 
vocês com muita alegria e entusiasmo.

Conjunto de Sinos
Os ensaios acontecem toda quinta-feira, às 
20h30min, após o estudo bíblico. Aos pais de 
crianças informamos que todos a partir de 11 
anos podem participar!

SANTA COMUNHÃO 
MINISTRAÇÃO DA SANTA CEIA 

Todos os Reformadores insistiram no fato de 
que, na Mesa de Comunhão, damos graças à 
Cristo pela obra da expiação acabada e 
aceita.
A Ceia do Senhor tem uma referência passada 
ao apontar para a morte de Jesus; tem uma 
referência presente ao evidenciar a nossa 
participação corporativa em Cristo, mediante 
a fé. E tem uma referência futura pelo fato de 
ser uma garantia da sua segunda vinda.
Ao participarmos da Ceia anunciamos que 
Cristo voltará. A Ceia encoraja o fiel em sua 
caminhada diária e em sua expectação. Esse 
serviço de culto, no qual os cristãos recordam 
o sofrimento que Cristo suportou por eles, é 
uma marca distintiva da religião cristã por todo 
o mundo. 

Nesse domingo, por ocasião do culto matutino 
e vespertino, estaremos ao derredor da Mesa 
do Senhor, para participarmos deste banquete 
espiritual. Preparemo-nos, pois, para este 
singular momento!
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VENHAM PARA A ESCOLA 
DOMINICAL EM CLASSES 

Participe da Escola Dominical! Valorize a 
Palavra de Deus, pois, ela é nosso alimento. 
Valorizar a Escola Dominical significa valorizar 
o ensino da Sagrada Escritura. 

Como Igreja, precisamos cada vez mais nos 
envolver  com esta agência do reino de Deus. 

Que o SENHOR nos abençoe e nos renove 
para que domingo após domingo, todos 
juntos, estejamos engajados no ensino e no 
aprendizado das Sagradas Escrituras. 

À Deus toda Honra e Glória!

Classe 1 - No Templo 
Tema: Cristologia e Antropologia 
Professores: Pb. Marco Paiva e Daniel Elias 

Classe 2 - No salão João Calvino 
Tema: Calvinismo 
Professores: Rev. Raimundo e Pb. César 
Timóteo

Classe 3 - No terceiro andar 
Tema: Pneumologia no AT 
Professores: Pb. Marcos Vieira e Pb. Marcelo 
Eller

Classe 4 - No quarto andar 
Tema: Família e Casamento 
Professores: Pb.Erdman, Pb. Hildemar e Rev. 
Edson

Classe das senhoras – Na sala da SAF 
Tema: A Graça que vem do Lar 
Professores Pb. Rômulo e Fátima

Catecúmenos – No terceiro andar 
Classe de Doutrina 
Professores: Pb. Rubem, e Pb. Valério 

Além das classes para adolescentes no 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. 

NASCEU MARCO 
HERANÇA DO SENHOR!

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do 
ventre seu galardão”.  Sl 127.4

Nos alegramos com nossos irmãos Fabiano e 
Flávia. Nasceu no último dia 06/03 o 
cordeirinho de Jesus, Marco Ramos 
d’Alcantara, pesando 3.390kg, medindo 
49,5cm. 

Avós paternos Gilberto Xavier e Carmem 
Lúcia, avós maternos Sérgio Solino e Tânia. 
Parabéns queridos irmãos! Que o Senhor 
abençoe ricamente esta família querida.

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ASPACAM

Conforme publicação feita em edital de 
convocação aos membros, a Assembleia 
Geral Extraordinária da Aspacam se reunirá 
hoje, 11/03, às 16h30min. 
Oremos em favor desta reunião.  

CONJUNTO DE SOPROS

Louvamos a Deus pela existência do conjunto 
de sopros em nossa Igreja. Nossos irmãos se 
apresentam neste domingo por ocasião do 
culto vespertino. 

Deus seja louvado! Os ensaios do conjunto 
acontecem às quartas-feiras no horário de 
18h30min às 19h40min.

SEXTA JOVEM 

Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa 
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus. 
Se você ainda não participa, não perca essa 
oportunidade. Esperamos por você.  



6



7

PROFISSÃO DE FÉ, FILHOS DO PACTO E CLASSE DE CATECÚMENOS

Filhos do Pacto
Prepare seu filho para a “Pública Profissão de Fé”.
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a. “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando 
for velho não se desviará dele”. Pv 22.6

Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão. Portanto, 
diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si, estamos 
comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de evangelizar e 
disciplinar seus filhos.  Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta responsabilidade 
com a ajuda da igreja.  Isto não somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como 
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um relacionamento familiar mais 
íntimo e uma rica porta de comunicação entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade: A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação 
específica sobre esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres para agir 
como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, os pais já podem começar a 
conscientizar seus filhos de forma mais contundente sobre o que significa crer em Cristo e as 
responsabilidades que estão aí relacionadas.  A experiência nesta matéria tem nos mostrado que 10 
anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas crianças são maduras com mais ou menos 
idade e assim dependerá de cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo: A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus 
Cristo como um todo e à Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve ser 
tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e outras importantes bênçãos da graça 
de Deus estarem envolvidas, requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar 
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na preparação de seus filhos, não 
desejamos, em absoluto, que os filhos busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de 
quem quer que seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta importantíssima 
tarefa.

c) Instrução dada pelos pais: O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos 
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as lições do Manual, antes de 
serem examinados.

d) Exame: Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão ouvidos e os filhos 
serão examinados e sendo aprovados, farão a pública profissão de fé.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha 
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o 
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência 
de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.   

Classe de Catecúmenos – Prepare-se para se tornar membro da Igreja
Você que tem freqüentado a nossa Igreja e deseja se tornar membro comungante dela, seu lugar é 
na classe de catecúmenos! Lembramos 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 vindos de outras denominações.
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!Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você 
será matriculado.
As aulas tiveram início no dia 18/02 às 9h – terceiro andar.



Cynthia Domusci Aliende Santana 

Edir Vetter 

Fabiano Caixeta D’Alcantara 

Gabriel Fontenelle Lima da Costa 

11/03

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 – Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo – Congregação Itapoã / 
Planalto
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Sem. Vanderson Scherre – Crianças e Juvenis 
da Igreja 
Sem. W. Judson Fialho -  Cursando o 3º ano no 
Seminário

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).
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 
Parceira IP Memorial 
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 
17h30min (novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã / Planalto 
Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, bairro Planalto 
(entrada pela rua lateral). 
Domingo: Reunião de Oração – 9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

Aracy de Souza 

Daniele C.dos S. Silva Cavalcante 

12/03

José Carlos Junio Louzada dos Santos

Maria de Fátima Lacerda Laguárdia 

14/03

Amanda Louise Rickli Séllos 

Juliana Melgaço Silveira 

Luísa Vilela Paes Figueiredo 

Rosa Monica de Almeida Cardoso 

15/03

Eleazar Moura Carvalho 
16/03

Raquel Mendes F. Rodrigues de Oliveira 
17/03

13/03
Francisca Teixeira Lisboa

Josias Rodrigues Soares

Lívia Sousa Sant’Ana


