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MENSAGEM PASTORAL 

no Calvário, Jo 3.14-16. Pense na alegria 
instantânea, imensurável e incontrolável dos 
discípulos quando perceberam que o túmulo 
estava vazio. Para os salvos o Natal traz grata 
celebração, traz vida e esperança. Que grande 
oportunidade nós temos de testemunhar de 
Cristo! Devemos aproveitar e falar do 
verdadeiro sentido do Natal. Fale do grande 
plano e do grande amor de Deus. Fale neste 
Natal, não deixe de compartilhar a verdadeira 
razão da nossa celebração.

Lembremos, pois, de que a encarnação do 
verbo de Deus e os passos subsequentes da 
sua obra vicária, constituem o firme 
fundamento e padrão para a evangelização dos 
povos. Agora, não seja ingênuo, saiba que 
existe um Natal que não é o nosso NATAL! 
Aqueles que secularizaram o Natal instituíram 
um “Segundo Natal”. Mas nós cristãos, 
celebramos o “Primeiro Natal”. Aquele que o 
anjo proclamou aos pastores ao redor de 
Belém.

Como afirmou o autor sacro do Hino 231: “Eis 
que um anjo proclamou o primeiro Natal; A uns 
pobres pastores ao pé de Belém; Que, nos 
campos, a guardar seu rebanho, afinal; 
Suportavam, da noite, o frio também; Natal! 
Natal! Natal! Natal! É vindo ao mundo o Rei 
divinal”.

Celebramos a oferta da Graça de Deus aos 
homens e boa vontade da parte do Pai para 
com aqueles a quem Ele quer bem! A Bíblia nos 
diz que o Natal é muito mais do que um 
congraçamento entre os “homens de boa 
vontade”. Natal é na realidade a Celebração da 
“Boa vontade da parte de Deus para com os 
homens a quem Ele quer bem”. Celebrar o 
Natal é celebrar a dádiva da encarnação do 
verbo de Deus. É celebrar o presente de Deus 
enviando seu Filho ao mundo para nos 
resgatar, nos salvar, nos redimir. Jesus é a 
Salvação de Deus – A Luz do mundo – O 
Caminho, a Verdade e a Vida. 

O propósito principal da encarnação do 
Messias é a salvação dos pecadores, que 
viviam sob a escravidão do pecado, afastados 
dos propósitos para os quais DEUS os havia 
criado. A redenção glorifica a Deus, afinal, 
nascemos para a Sua glória. Se não fosse essa 

O PRIMEIRO NATAL! 

Quando olhamos para as 
p ro fec ias  do  An t igo  
Testamento nos depa-
ramos com a verdade de 
que a forma humilde, o 
sofrimento, bem como o 
lugar do nascimento do 

Messias fora profetizado. Ao completarem-se 
os dias, José e Maria perceberam que não 
havia lugar para Ele na abarrotada hospedaria. 
Foram parar num rústico lugar onde se 
abrigavam os animais. Ali, finalmente, José e 
Maria encontraram abrigo, e ali nasceu o nosso 
Redentor.

Disse certo teólogo: “Se fosse um conto de 
fadas, como muitos tentam afirmar, Ele 
nasceria em um Castelo, jamais em um coxo de 
alimentar animais”. Isaías havia profetizado 
que o Messias seria da linhagem de Davi, Is 
11.1. Lemos em Mateus capítulo 1 que esta 
profecia se cumpriu. O profeta Isaías também 
viu qual seria a missão de Jesus, Is 53. Através 
dos Evangelhos podemos ver o cumprimento 
miraculoso desta e de muitas outras profecias 
feitas com relação ao Messias. Sim, naquela 
noite, muitos milagres foram realizados. O 
nosso Deus é um Deus que operou e ainda 
opera milagres. Um extraordinário milagre é 
quando Ele, por Graça e Misericórdia, faz com 
que o Messias nasça em nossos corações. Esta 
é uma obra dele em nossa vida. 

O Natal não pode ser entendido até que Jesus 
tenha um lugar prioritário em nossas vidas, Jo 
1.14. Quando o mistério da vinda do Senhor 
Jesus se torna claro no coração humano, o 
homem compreende que o Natal não é apenas 
um feriado, ou um momento de congra-
çamento, mas sim, um dia muito importante, 
para celebrarmos a revelação do amor maior de 
Deus. O nascimento de Cristo não foi um 
evento trivial da história, mas sim, a entrada 
triunfante de Deus em carne na história e 
vivência da humanidade com objetivos 
salvíficos. Que milagre extraordinário este da 
encarnação, não é mesmo?

Foi por causa da encarnação do verbo de Deus, 
por causa de sua vinda divina ao mundo que o 
relacionamento do homem com Deus foi 
restaurado. O Natal não pode ser plenamente 
entendido se não for à luz de uma Cruz erguida 
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SACRAMENTO DO BATISMO INFANTIL

O batismo não deve ser administrado àqueles 
que estão fora da igreja visível, enquanto não 
professarem a sua fé em Cristo e obediência a 
Ele.

Mas os filhos daqueles que são membros da 
igreja visível devem ser batizados. (Gn 
17.7,10;  At 2.38-39;  At 18.8;  At 16.14-15;  
1Co 7.14)

Recebemos hoje, por ocasião do culto 
matutino, o pequeno Benjamin Doehler dos 
Reis, filhinho de nossos irmãos Mateus e Luiza, 
avós paternos Celso e Mariza, avós maternos 
Flávio e Karla. Louvamos a Deus pela vida 
preciosa do pequenino Benjamim, e rogamos 
ao Senhor que o seu crescimento seja 
semelhante ao de Jesus, que ele cresça em 
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e 
dos homens. Lc 2.52. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir 
Bissaco, Rodrigo Pitta, Luiz Neto, Marco 
Cassete, Marcos Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: Natanias
Sexta-feira: Paulo Gibran
Sábado: Sérgio Maciel, Thiago Bryan

r a z ã o ,  j a m a i s  t e r í a m o s  o  N ATA L ,  
permaneceríamos nos nossos pecados, que 
nos sentenciariam a morte eterna, visto que: "o 
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de DEUS é a vida eterna, em Cristo Jesus, 
nosso Senhor",  Rm 6.23. 

Celebrar o Natal é celebrar a nossa Salvação. É 
celebrar Deus vindo ao nosso encontro para 
nos  sa lvar.  Sem es ta  consc iênc ia ,  
celebraremos um Natal sem Jesus no centro.

 Isso seria como celebrar um aniversário sem a 
presença do aniversariante. 
Não tem graça, nem tão pouco, sentido ou 
objetivo.

Que neste Natal todos nós possamos 
evidenciar este entendimento e glorificarmos a 
Deus por tão dadivoso presente. Celebremos, 
pois, o primeiro Natal. Boas festas e um Feliz 
Natal em Cristo Jesus!

Rev. Edson Costa Silva

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA

"É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o 
Salvador, que é Cristo, o Senhor”.  Lucas 2.11

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria

Então é Natal
O Natal da Esperança: Na festa e com o 
espírito natalino formam-se nuvens de 
esperança num céu de bondade. Em cada 
coração há um enorme desejo de felicidade e 
alegria! Lares se iluminam numa magia sem 
qualquer maldade, iniludível, apenas o amor 
engrandece este lindo e peculiar dia, zelando 
totalmente pela nossa total paz e harmonia! 

No íntimo de cada um de nós está o 
sentimento mais puro. Aquele que norteia o 
significado verdadeiro da comemoração. 

Todos sabem que Jesus é o nosso Salvador e 
o porto seguro onde depositamos nossas 
esperanças, aquarela de todas as emoções 
num só bondoso coração, liberando em todos 
nós as bênçãos da confraternização. 

A SAF deseja a todos um Natal cheio de paz e 
saúde e com Cristo presente em todos os 
lares.
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ESCALA DOS CORAIS MÊS DE 
DEZEMBRO

Quarto Domingo:
24/12 - Noite – 19h – Culto de Natal 
Coristas da Igreja

Quinto Domingo:  
31/12 - Noite – 22h30min – Culto de Vigília 
Coristas da Igreja

TEMPORADA DE ACAMPAMENTO 
VERÃO 2018

Inscrições a partir do próximo domingo, 
31/12

A temporada dos acampamentos de verão 
está chegando.

UCP (5 a 9 anos) Data: 09 a 13 de Janeiro
UPJ (10 a 13 anos) Data: 15 a 20 de Janeiro
UPA (14 a 18 anos) Data: 22 a 27 de Janeiro

No próximo domingo, 31/12, iniciaremos as 
inscrições para os acampamentos.

CULTO DE NATAL – NESTE DOMINGO - 
24/12 - 19H 

“Vinde cantai, Jesus nasceu...”. Neste mês de 
dezembro temos sido privilegiados por Deus 
por nos conceder momentos de grande enlevo 
espiritual com as mensagens bíblicas e 
apresentações de nossos corais. Reiteramos 
nosso convite a todos para o Culto de Natal, a 
realizar neste domingo, dia 24/12, às 19h. 
Grandes bênçãos o Senhor tem reservado 
para  aque les  que  o  buscam com 
comprometimento em seus corações!

CULTO DE VIGÍLIA COM SANTA CEIA
PRÓXIMO DOMINGO, DIA 31/12 

22H30MIN 

Vigiai e orai, para que não entreis em  
tentação; o espírito, na verdade, está pronto, 
mas a carne é fraca. Mt 26.41
No próximo domingo, 31/12, último dia do ano, 
às 22h30min, teremos aqui em nossa Igreja, 
como em todos os anos, o Culto de vigília, 
quando nos despediremos do ano de 2017 e 
pela graça de Deus, adentraremos ao ano de 
2018. Faremos isso, diante de Deus, com 
gratidão em nossos corações pelas dadivosas 
bênçãos alcançadas no ano que se finda e 
voltando nossos olhos para o ano vindouro, 
sabedores de que necessitamos cada vez 
mais, da misericórdia e da graça de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Neste culto, teremos a celebração da Santa 
Ceia do SENHOR, que é sempre um momento 
de grande crescimento espiritual para toda a 
Igreja de Cristo, quando rememoramos o 
sacrifício vicário de Nosso Salvador. Agende-
se e venha participar conosco deste momento 
significativo na vida de todos aqueles que 
confessam o SENHOR como único e 
suficiente salvador de suas vidas.

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO 
PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO

Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem 
c e s s a r ” .  N o  c a l e n d á r i o  d e  d a t a s  
comemorativas da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, o ano novo começa com a semana 
universal de oração. 

Em virtude do feriado do dia 01/01, iniciaremos 
no dia 02, terça-feira. Para um maior 
envolvimento de toda a Igreja nesta semana, 
estamos promovendo a seguinte escala para a 
condução deste momento em nossa igreja.

Terça-feira, 02/01 - Junta Diaconal
Responsabilidade do presidente da Junta.

Quarta-feira, 03/01 – UPA-UMP
 Responsabilidade dos presidentes e 
diretorias das sociedades referidas

Quinta-feira, 04/01 – UPH
 Responsabilidade do presidente e diretoria

Sexta-feira, 05/01 – SAF
Responsabilidade da presidente e diretoria 

Sábado, 06/01 – Conselho da Igreja
Responsabilidade do vice-presidente do 
Conselho.

As reuniões acontecerão sempre às 
19h30min.

Participemos com alegria deste privilégio tão 
precioso deixado pelo SENHOR, a oração,    
para o nosso crescimento espiritual. 
“E perseveravam...  nas  orações”. At 2.42 
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ORDENAÇÃO AO SAGRADO MINISTÉRIO

Uma das atividades mais abençoadoras e críticas de um 
Presbitério é o exame daqueles que aspiram ao Ministério da 
Palavra na Igreja de Cristo. Nossa Constituição impõe sérios 
requisitos que devem ser cumpridos passo a passo, o que 
demonstra a seriedade com que essa tarefa deve ser 
conduzida. Trata-se de uma responsabilidade complexa, da 
qual não podemos nos desincumbir sem uma orientação clara, 
tanto para os que examinam quanto para os que serão 
examinados.

A Constituição da IPB estabelece que, para se dar início às 
providências para a ordenação de um licenciado, é necessário 
que, antes de qualquer coisa, este prove suficientemente que foi 
chamado para o ofício sagrado; e mais, que o seu desempenho 
esteja sendo bem aceito. Assim sendo, o período de licenciatura 

não é apenas um momento de experiências, mas, principalmente, de prova também. É preciso que o 
licenciado prove que foi chamado. Por outro lado, é importante lembrar que, de acordo com os artigos 
28 e 108 da CI/IPB, a admissão a qualquer ofício depende: a) da vocação do Espírito Santo, 
reconhecida pela aprovação do povo de Deus, b) da ordenação e investidura solenes, conforme a 
liturgia. A Vocação para ofício na Igreja é a chamada de Deus, pelo Espírito Santo, mediante o 
testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus, por intermédio de um 
concílio. O provar e aprovar são ações que visam ao objetivo proposto, ou seja, a ordenação ao 
Ministério da Palavra. Sem sombra de dúvida que no ministério pastoral uma das maiores provas de 
vocação é a aprovação do povo de Deus.

Neste domingo, por ocasião do culto matutino, receberemos uma Comissão Especial do PBHZ, para 
a Ordenação ao Sagrado Ministério da Palavra de nosso amado irmão Lic. Bruno Melo. Filho dos 
irmãos Diác. Éder Melo e Ana Lúcia (Aninha), Bruninho assim chamado por todos nós, cresceu em 
nosso meio e desde cedo demonstrou amor pela Palavra de Deus de forma diferenciada. Jovem de 
oração e dedicação evidente tornou-se aspirante ao Sagrado Ministério no ano de 2012. No ano 
seguinte, 2013, entrou para o Seminário Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller, em nossa 
cidade, onde de forma brilhante fez o seu curso de Teologia tendo sempre destacado seu 
desempenho, não somente em notas, mas também em relacionamentos, afinal, pastorear é 
relacionar.

Em todos esses anos Bruno trabalhou em nossa Igreja em diversas áreas, na Livrara (2012-2013), na 
Congregação São Lucas (2014), com os jovens, adolescentes, em especial, com as crianças e 
juvenis da UCP-UPJ, com destaque especial nas Sextas Jovens e Ministério de Acampamentos 
(2015-2016),dando sempre provas de sua Vocação. Em 2016 concluiu o seu curso, examinado e 
aprovado, foi licenciado pelo Presbitério Belo Horizonte. Nosso Conselho o designou para o campo 
da Congregação Nova Suíça, e também para conduzir o Ponto de Pregação no bairro Itapoã, com 
reuniões quinzenais durante todo esse ano de 2017 na casa de seus pais. Bruno desempenhou a 
função recebida de forma comprometida em ambos os campos. Ao olhar para trás percebemos o 
quanto estas atuações foram importantes no seu amadurecimento e experiência no campo. 

No último final de semana nosso irmão foi examinado e aprovado pelo PBHZ para sua Ordenação que 
ocorrerá, mercê de Deus, neste domingo, 24/12, por ocasião do culto matutino. O Conselho de nossa 
Igreja o designou para o ser o Pastor da Nova Congregação na região do bairro Itapoã que receberá o 
nome de “Congregação Presbiteriana Peregrinos”. A amada Congregação iniciará seus trabalhos a 
partir de janeiro e contará com a parceria da Igreja Presbiteriana da Pampulha, filha de nossa Igreja, 
pastoreada pelo Rev. Giovan Casteluber, que cederá alguns irmãos para fazer parte deste solene 
objetivo que é: plantar uma Igreja para a Honra e a Glória de Cristo. 
Louvamos a Deus por tão dadivosas bênçãos. Soli Deo Gloria. 



6

POSSE DAS DIRETORIAS, COMISSÕES, MINISTÉRIOS, PROFESSORES DE ED, CULTO 
INFANTIL, NOMEAÇÕES 2018

No próximo domingo, dia 31/12, por ocasião do culto de vigília, daremos posse as diretorias 
eleitas, comissões, professores de ED, culto infantil, irmãos nomeados para os diversos 
ministérios da nossa Igreja para o ano de 2018. 

Lembramos sempre a todos, do grande privilégio e prazer que é o de servir a Igreja no Reino de 
Cristo. 

CORAL DA IGREJA - CANTATA 
FOI UM MILAGRE!

Uma grande bênção! Esta foi a frase que ouvimos de vários 
irmãos que participaram do culto vespertino de domingo 
passado.

O coral de nossa Igreja apresentou uma belíssima cantata 
intitulada “Foi um Milagre”, em louvor tão somente ao SENHOR 
Deus que por amor a nós, enviou Seu Filho Jesus para nos 
resgatar. Foi um momento de grande enlevo espiritual. Hinos 
belíssimos que nos fizeram antegozar o céu.

Louvamos a Deus pela vida de todos que efetivamente 
contribuíram para que este momento acontecesse. Em 
especial, os coristas, instrumentistas, e a nossa Maestrina Ana 
Elvira (Aninha).

Nossa irmã recebeu justa homenagem da diretoria do Coral através de uma belíssima placa para 
marcar sua jornada ao longo de 16 anos regendo nosso Coral. Aninha no próximo ano estará à frente 
do Coral Feminino, sendo o Coral da Igreja conduzido pelo Maestro Pb. César Timóteo. A Deus toda 
honra e glória!

6
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PARCERIAS NAS CONGREGAÇÕES BELÉM, NOVA SUÍÇA E ITAPOÃ

O Conselho de nossa Igreja aprovou parcerias com as Igrejas Presbiterianas Itatiaia, Memorial e 
Pampulha para os trabalhos nas congregações Belém, Nova Suíça e região do bairro Itapoã. Com 
estas parcerias nosso objetivo é potencializar os trabalhos já existentes e fazer com que a 
congregação nascente na região do Itapoã, inicie de antemão com boa estrutura para brevemente, 
mercê de Deus, se tornar Igreja organizada.

Quanto a Congregação Belém: No último domingo, dia 17, nosso pastor Rev. Edson esteve na 
congregação agradecendo ao Sem. Ronaldo Mateus que por 3 anos se dedicou à condução daquele 
trabalho. Que o SENHOR Deus abençoe o irmão Sem. Ronaldo em sua caminhada. Neste mesmo 
encontro, foi feita a transição do trabalho da congregação à IP Itatiaia, pastoreada pelo Rev. José 
Lapa. Igreja de referência na região da congregação e que assumirá a jurisdição daquele trabalho 
com muita alegria e motivação. 

Quanto a Congregação Nova Suíça: Nosso irmão Licenciado Bruno fez um belo trabalho neste ano de 
201, porém, em virtude do início do novo trabalho na região do bairro Itapoã, nosso irmão assumirá o 
novo projeto deixando a Congregação Nova Suíça. Visando potencializar o trabalho, o Conselho 
decidiu fazer uma parceria com a Igreja Presbiteriana Memorial, localizada no bairro Nova Cintra, 
próximo ao bairro Nova Suíça. O Rev. Welison Ayres, pastor da IP Memorial, conhecido de nossa 
Igreja, colega de seminário do Rev. Edson, irá assumir  a parte pastoral desta Congregação.

Ali temos os nossos presbíteros Anderson Fleming e Helmut com suas famílias e irmãos preciosos 
que amam aquele trabalho e que por certo continuarão se dedicando ao mesmo, no sentido de em 
breve, mercê de Deus, vermos ali uma Igreja organizada.

Quanto a nova Congregação na região do Itapoã: O trabalho ali começou no ano de 2016, na casa de 
nossos irmãos Diác. Eder Melo e Aninha, a quem registramos nossos agradecimentos, sendo 
oficializado no ano de 2017 como Ponto de Pregação e agora, em 2018, iniciará a Congregação com 
endereço próprio e com o nome de: “Congregação Presbiteriana Peregrinos”, nome escolhido pelos 
irmãos que ali congregam. 

Contamos neste trabalho com uma parceria com a Igreja Presbiteriana da Pampulha, nossa filha 
querida, pastoreada pelo querido Rev. Giovan Casteluber, que cederá irmãos preciosos para fazerem 
parte deste solene objetivo que é: plantar uma Igreja para a Honra e a Glória de Cristo. O trabalho ali, 
será conduzido pastoralmente pelo Rev. Bruno Melo que há de ser ordenado neste domingo, 24/12, 
pela graça de Deus.

Quanto a Congregação Fonte Grande: O Conselho entendeu que a atividade ali no CRC deve ser de 
Capelania e não mais propriamente de uma Congregação. Permanece no quadro pastoral de nossa 
Igreja para o ano de 2018, o Rev. Genilton.

Que o SENHOR da Igreja nos abençoe e que em tudo o ano vindouro seja repleto de realizações e 
avanço do Reino de Cristo Jesus.  À  Ele  destinamos  a  Honra  e  a  Glória. 

 



Marlon Fialho de Souza 
24/12

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)

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

José Luiz Espechit de Castro Leite 
25/12

Izabela Rodrigues Lima Alves 
26/12

Cheyenne Fonseca Diniz Penido 

Daniel Bernardes Falcão 

Guilherme Duarte Costa 

Maria Auxiliadora Stransky Ferreira 

Miriam Cristina Ferreira Lourenço 

Samuel da Silva Barbosa Gonçalves 

27/12

Rafael Alves Oliveira Assis do Carmo 
28/12

Rafael Alves Oliveira Assis do Carmo 
27/12

Daniela Rodrigues Tonholo 

Eny Maria da Silva Coutinho 

Júlia Freitas D´Agostini 

Sandra Duarte Dias Amaral Lima 

29/12

Débora Duarte Leite Porto 

Haroldo Breder de Carvalho 

Pablo Henrique Alves Ferreira 

30/12


