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MENSAGEM PASTORAL  

Chegamos ao mês de dezembro de um 
ano de muito trabalho e dedicação e os 
instrumentistas e coristas de nossa 
Primeira Igreja, após intenso preparo, 
começam as apresentações especiais 
alusivas ao Natal, neste domingo. Ao 
longo deste ano que se aproxima do fim, 
fomos abençoados por nosso Senhor 
neste ministério e em tudo temos sido 
guardados e dirigidos por Ele. Nos 
ensaios semanais, no cumprimento das 
escalas, nas visitas a outras Igrejas, nas 
viagens e compromissos, enfim, temos 
sempre experimentado o que vem a ser 
louvar ao Senhor durante a vida e cantar 
louvores a Deus enquanto vivemos 
(Sl 146).

Ao adentrarmos o mês das Celebrações 
do Natal desejamos lembrar do nosso 
Salvador Jesus, que veio ao mundo na 
plenitude dos tempos (Gl 4.4), realizou 
sinais e prodígios entre os homens e 
ensinou a amar a Deus acima de todas as 
coisas e ao nosso próximo como a nós 
mesmos (Mc 12.30-31). Neste Natal 
desejamos fortalecer nossa comunhão 
com Cristo e com nossos irmãos, 
aguardando o Dia glorioso de sua 
segunda vinda quando todas as coisas 
haverão de ser restauradas.

Com a chegada do Natal precisamos nos 
conscientizar da verdade que esta data 
tão importante não pode ser entendida até 
que Jesus tenha um lugar prioritário em 
nossos corações (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 
uma celebração anual, um feriado 
especial, mas sim, um acontecimento 
divino que aponta para a revelação do 
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amor de Deus. O nascimento de Cristo 
não foi um evento trivial; foi a 
manifestação triunfante de Deus na 
história, em carne, vivendo como ser 
humano. É por causa desta vinda divina 
ao mundo que o relacionamento do 
homem com Deus é restaurado e por isso, 
para os salvos em Cristo, o Natal é uma 
grata celebração, trazendo vida e 
esperança.

Que grande oportunidade temos para 
testemunhar de Cristo neste mês! 
Devemos aproveitar o mês de dezembro 
para falar do verdadeiro sentido do Natal, 
do grande plano de salvação em Cristo e 
do amor de Deus manifestado no advento 
do único e suficiente Salvador. Falemos 
da verdadeira razão da nossa celebração 
e não nos esqueçamos de que a 
encarnação de Cristo é o padrão para 
evangelização (Jo 3.16).

Nes te  domingo  i n i c i a remos  as  
celebrações especiais alusivas ao Natal 
com uma belíssima Cantata, apresentada 
pelo Coral Infantojuvenil de nossa Igreja, 
intitulada "Cante o Natal". Venha, convide 
amigos, participe conosco. Vinde e cantai. 
Jesus nasceu!

Rev. Edson Costa Silva



SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Não fosse a tua lei ter sido o meu 
prazer, há muito já teria eu perecido 
na minha angústia." Salmo 119.92

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

Reunião Plenária 
Quarta-feira às 14h30min no Salão 
João Calvino. Esperamos todas as 
Sócias para a nossa última Plenária do 
ano 2019.

Natal Solidário
Nós, sócias da SAF, em conjunto com 
o Centro de Referência Cristã (CRC), 
distribuiremos algumas cartinhas das 
crianças assistidas pelo CRC (cerca 
de 140), proporcionando à Igreja a 
oportunidade de levar um pouco de 
alegria àquelas crianças, que têm 
diversas necessidades, bem como a 
oportunidade de cumprirmos aquilo 
que o Senhor Jesus nos ensina no 
Evangelho. Contamos com o apoio da 
nossa amada Igreja.        

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, César, Jessé 
Oliveira, Paulo Cassete, Tiago Müzel, 
Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Segunda-feira: Aldemir Bissaco
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: Luiz Neto
Sábado: Marco Vince e Marcos Egg

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:

Valter Sampaio
Rua Itueta, 10
Vista Alegre - Tel. 3321-6731

Equipe 2
Ismaília de Moura Nunes 
Av. Carandai, 353/1201
Funcionários - Tel. 3282-7173

Dia 5 – Quinta Feira
Antonia Astrid Dias de Oliveira
Rua Salinas, 1437/361 Bloco 7  
Santa Teresa - Tel. 98654-1278
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CULTO DE NATAL - 25/12

O Conselho de nossa Igreja decidiu 
manter o Culto de Natal, assim como 
aconteceu no ano passado, no dia 
25/12, quarta-feira, às 20h. O 
Conselho entende que assim as 
famílias podem se confraternizar na 
noite do dia 24 e no dia 25 nos 
reunirmos na Casa do SENHOR para 
a santa celebração do nascimento de 
nosso Redentor.

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN  

Todas as quintas-feiras, às 19h30min 
temos nosso  Es tudo Bíb l i co  
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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ESCALAS DOS CORAIS NO MÊS 
DE DEZEMBRO

Primeiro Domingo, 01/12
Manhã - Coro Misto  
Noite: Coro Infantojuvenil – Cantata 
Cante o Natal 

Segundo Domingo, 08/12
Manhã – Coro Feminino
Noite - Coro Misto

Terceiro Domingo, 15/12
Manhã: Coro Masculino 
Noite: Coro Jovem 

Quarto Domingo, 22/12
Manhã: Conjunto de Sopros / Árvore 
de Sinos 
Noite: Orquestra de Sinos

Culto de Natal – 25/12, Quarta-feira
Noite – 20h – Coral de Natal com 
Orquestra – Cantata de Natal

Culto de Vigília – 31/12, Terça-feira
Noite – 22h30min - Coristas da Igreja

CANTATA DE NATAL 

Neste ano teremos uma Cantata 
E s p e c i a l ,  a c o m p a n h a d a  p o r  
Orquestra, no Culto de Natal do dia 
25/12. Todos os Coristas da Igreja 
estão convidados a se juntarem em 
louvor ao nosso Deus pela dádiva do 
Natal.  Reserve esta data, convide 
pessoas e participe conosco. Vinde 
Cantai: Jesus Nasceu!

CANTATA DO CORO 
INFANTOJUVENIL 

Neste domingo 01/12, por ocasião do 
C u l t o  Ve s p e r t i n o ,  o  C o r a l  
Infantojuvenil apresentará a Cantata 
"Cante o Natal", com participação 
especial da Orquestra de Sinos. 
Certamente será um momento de 
grande enlevo espiritual. Convide 
pessoas e venha participar conosco! 

CHEGOU CAMILA 
HERANÇA DO SENHOR 

"Herança do SENHOR são os filhos, o 
fruto do ventre, seu galardão" (Salmo 
127, verso 3).
Com alegria comunicamos à Igreja o 
nascimento de Camila Leite Ziller, 
ocorrido no dia 21/11, filha de Eduardo 
e Renata, sendo avós paternos João 
Ziller e Marcia Fagundes e avós 
maternos José Luiz Espeschit e 
Virginia Celma. Camila nasceu 
pesando 3.530g, com estatura de 
49,5cm. Rogamos ao Senhor que a 
Camila, a exemplo de Jesus, cresça 
não somente em estatura, mas em 
sabedoria e graça diante de Deus e 
dos homens. Parabéns querida 
família.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE  

O Presbitério Belo Horizonte (PBHZ) 
se reunirá ordinariamente em nossa 
Igreja, no período de 12 a 14 de 
dezembro.

Os Presbíteros representantes do 
Conselho de nossa Igreja ao PBHZ 
são nossos irmãos Pb. Celso (Titular) 
e Pb. Valério (Suplente). Oremos em 
favor dessa reunião. 
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CHAMADO À 
PRESENÇA DO SENHOR 

"O SENHOR o deu e o SENHOR o 
tomou, bendito seja o nome do 
SENHOR". Jó 1.21
Foi chamado à presença do SENHOR 
no último dia 22/11o Sr. Helmut Riegg, 
pai de nosso irmão Pb. Helmut 
Alexander. O corpo do Sr. Helmut foi 
velado em nossa Igreja e sepultado no 
Cemitério Belo Vale em Santa Luzia. O 
Culto foi conduzido pelo Rev. Rogério 
Bussinger com a participação do Rev. 
Welison Ayres.
 
Expressamos nossos sinceros 
sentimentos à toda querida família do 
Pb. Helmut, rogando que o nosso 
bondoso Deus, Pai de misericórdias e 
Deus de toda consolação, conforte a 
todos com a bendita esperança neste 
momento de luto. 

DEVOCIONAL
"CADA DIA NATAL"
ÚLTIMA SEMANA 

Evangelize mostrando que JESUS, 
NOSSO GLORIOSO REDENTOR, é o 
verdadeiro presente no Natal.

Com 31 mensagens, uma para cada 
dia do mês, dedicadas a contar a 
incomparável história de Jesus, o 
Cada Dia Natal foi elaborado para 
evangelizar e alcançar vidas. 

Neste domingo, após o Culto 
Matutino, nossa irmã Jane estará à 
porta da Igreja para atender aos 
irmãos na aquisição do Devocionário. 

À noite, após o Culto, nossa irmã 
estará no Salão João Calvino. O custo 
do "Cada Dia Natal" é de R$3,00 a 
unidade para quantidades menores 
que 100(cem) exemplares e R$2,50 
para quantidades a partir de 100(cem) 
exemplares.

Você também poderá fazer seu pedido 
através do Disque Paz, telefone 
3273 4201 ou 
disquepazbh@gmail.com 

Não deixe para depois, adquira logo o 
Cada Dia Natal e dê de presente a 
quem você ama.

PRÓXIMO DOMINGO
CEIA DO SENHOR

"Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, 
tomou o pão..., Por semelhante modo, 
depois de haver ceado, tomou 
também o cálice". 1 Coríntios 11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua 
caminhada d iá r ia  e  em sua  
expectação. No próximo domingo, 
segundo domingo do mês, por ocasião 
dos Cultos Matutino e Vespertino, 
estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor para participarmos deste 
banquete espiritual. Preparemo-nos, 
pois, para este singular momento. 



6

MOMENTO MUSICAL NO 
SALÃO JOÃO CALVINO  

Em setembro deste ano tivemos um 
momento musical no Salão Social de 
nossa Igreja com a Orquestra de 
Cordas da UFMG.
No sábado 07/12, às 19h30min, 
teremos outro momento musical no 
Salão, agora com o Conjunto Veredas. 
Convidamos toda a Igreja a participar.

VIAGEM REV. RAIMUNDO 

Neste domingo, mercê divina, o Rev. 
Raimundo pregará a Palavra de Deus 
n a  I g r e j a  P r e s b i t e r i a n a  d o  
Renascença, em São Luís (MA). 
Oremos em favor da sua viagem. Que 
nosso irmão seja usado na edificação 
espiritual daquela Igreja irmã, para a 
glória de Deus.

VIAGEM DO REV. ELCIO  

Neste final de semana o Rev. Elcio e 
família estão em viagem a Alto 
Caparaó (MG) para as celebrações do 
Culto de Gratidão a Deus pelo 73º 
aniversário de casamento dos seus 
avós maternos, Pb. Dorvalino Augusto 
Cardoso e Dona Dejanira Cardoso da 
Silva. Que bênção! Oremos pela 
viagem de nossos irmãos.

REUNIÕES DE ORAÇÃO 
ORAI SEM CESSAR

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, 
e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os 
seus pecados e sararei a sua terra." (Segundo Livro das Crônicas, cap. 7, verso 
14)
Às segundas-feiras: 19h30min;
Às terças-feiras: 8h30min e às 14h30min, sob a condução da Sociedade 
Auxiliadora Feminina (SAF);
Às quartas-feiras: 8h. 
Momentos propícios para juntos elevarmos a Deus nossas petições, 
intercessões e gratidão por tudo o que o SENHOR tem bondosamente nos 
oferecido através de suas dadivosas mãos. Separe um momento e venha juntar-
se a nós em oração. Grandes bênçãos o Senhor tem reservado para aqueles que 
o buscam com perseverança, sem esmorecer, através deste precioso meio, a 
oração.

RECITAL NO SALÃO
JOÃO CALVINO  

No segundo sábado de dezembro, dia 
14/12, às 19h, teremos um Recital no 
Salão Social João Calvino com os 
alunos da professora Edilene.

A Igreja está convidada a prestigiar 
este evento. 
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ANIVERSARIANTES 

    01/12
    Dênnio Bueno Bittencourt Werner

    Lúcia Maria Campos Gomes 
    Priscila de Oliveira Miranda Leite

    02/12
    Elmo Alves

    Marina Gomes Boy

    03/12
    Clayde Fabiana dos Santos Silva 
    Mirian Xambre de Oliveira Santos 
    Rossana Magalhães Ferreira Silva

    04/12
    Carlos Eduardo Las Casas Filho 

    Thais Cristina de Lima C. Las Casas 

    05/12
    Amin Silva 

    Arthur Guimarães Muschioni
    Gustavo Cunha Lasmar 

    Lucilia Cabral e Silva 
    Zulene Maria de Oliveira 

    06/12
    Hannah Doehler dos Reis 

    João Crysthian Santana Purcino 
    Shirley França Baumgratz

    07/12
    Alessandra Viviana da Conceição Carvalho 

    Gersonita Alves dos Santos 
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