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MENSAGEM PASTORAL 

No calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
o segundo domingo de fevereiro é reservado 
para celebrarmos o Dia da Mulher 
Presbiteriana.

Este dia começou a ser celebrado a partir do 
Primeiro Congresso Nacional das SAFs, 
realizado em 1941, na IP do Riachuelo, Rio de 
Janeiro (RJ). Ficou resolvido naquele 
Congresso adotar o segundo domingo do mês 
de fevereiro como o Dia da Mulher 
Presbiteriana. A data escolhida foi uma 
homenagem a D. Cecília Siqueira, que 
aniversariava. D.Cecília era a Secretária Geral 
do Trabalho Feminino, cargo em que 
permaneceu por mais de quinze anos 
consecutivos, de 1938 a 1954.

Líder influente, o trabalho feminino sempre 
ocupou destacado lugar em seu ministério 
como mulher, mãe e esposa de pastor. Viajou 
pelo Brasil, participando de Congressos, 
o r g a n i z a n d o  S A F s ,  F e d e r a ç õ e s  e  
Confederações Sinodais.

Quando deixou o cargo de Secretária Geral, o 
Supremo Concílio de 1954, reunido em Recife, 
(PE), atendendo ao pedido da Confederação 
Nacional do Trabalho Feminino, oficializou, 
então, o 2º domingo de fevereiro como o Dia 
Nacional da Mulher Presbiteriana.

Falar da mulher presbiteriana é falar de uma 
mulher virtuosa, assim como a sabedoria 
proverbial nos ensina, Pv 31. O trabalho que 
nossas mulheres virtuosas desempenham seja 
na esfera local, regional, nacional e também 
transcultural é deveras importantíssimo. A SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina) em nossa 
denominação é exemplo para as demais 
sociedades internas da Igreja. Quem 
acompanha, sabe que basta examinar os 
relatórios e logo ficaremos impressionados 
com a ternura, dedicação, zelo, e garra 
evidenciados por nossas irmãs.

Não obstante a importância da SAF, a data que 
faz parte do calendário oficial da Igreja 
Presbiteriana do Brasil abrange as mulheres 
presbiterianas de todo o Brasil, pertencentes 
ou não à Sociedade Auxiliadora Feminina.

As verdadeiras auxiliadoras são mulheres 
autênticas no exercício de sua vocação, 

contribuem de forma expressiva em todas as 
oportunidades, não apenas nas grandes, mas 
também naquelas que muitas vezes são 
pequeninas aos olhos da maioria.  

As verdadeiras auxiliadoras não estão em 
busca de destaque, holofotes, mas sim, 
dispostas para servir em obediência ao ensino 
de Cristo que instruiu seus discípulos dizendo 
que maior é aquele que serve. Ele, o próprio 
Jesus, veio ao mundo não para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida em resgate por 
muitos, Mc 10.45.

As verdadeiras auxiliadoras são piedosas, 
irmãs de oração, mulheres que não negociam 
os valores do reino. Em um mundo depravado, 
onde a sociedade busca desenfreadamente 
satisfazer os desejos carnais e hedonistas, a 
mulher presbiteriana rejeita decididamente as 
obras da carne, e busca desenvolver o fruto do 
Espírito, que é amor, alegria, paz, longa-
nimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas 
não há lei. Gl 5.22-23.

As verdadeiras auxiliadoras estão sempre 
dispostas para o trabalho. Não importam as 
circunstâncias, estão sempre alegres e 
destemidas. Como diz aquele antigo cântico: 
“Não olho as circunstâncias, não, não, não, olho 
o seu amor. Não me guio por vista, alegre 
estou”. Assim são as mulheres presbiterianas. 
Sabem exercitar a boa mordomia. Sabem que o 
tempo e as oportunidades não devem ser 
desperdiçados e, tendo as forças renovadas 
pelo Senhor, trabalham com muita vontade e 
determinação. Elas, conhecem o Deus a quem 
servem e sabem que aqueles que esperam no 
SENHOR renovam as suas forças, sobem com 
asas como águias, correm e não se cansam, 
caminham e não se fatigam, Is 40.31.

São elas verdadeiras testemunhas do 
evangelho de Cristo. Proclamam o evangelho 
com intensa alegria e firme convicção. Refletem 
a luz de Cristo e são perseverantes na 
tribulação, sabendo que possuem um Pai no 
céu que vela por suas almas.

As verdadeiras auxiliadoras revestem-se de 
humildade, afinal, sabem pela Palavra que o 
SENHOR resiste aos soberbos, mas aos 
humildes concede a sua graça, 1 Pe 5.5. Não se 
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SOCIEDADES INTERNAS

em todas as situações, tendo sempre uma 
palavra oportuna e edificante, com o santo 
propósito de glorificar a Deus, afinal ela sabe 
que esse é o fim principal de todos nós.

No Dia da Mulher Presbiteriana, rendemos 
muitas graças a Deus por todas as mulheres de 
nossa Primeira Igreja, que Ele bondosamente 
chamou para fazer parte desta valiosa família 
lavada pelo precioso sangue de Cristo.

Que o SENHOR, Pai de infinitas misericórdias, 
continue a revestir de poder e graça estas 
servas virtuosas, para que elas permaneçam 
proclamando a mensagem do Reino de Deus e 
abençoando nossas vidas pelo santo e fraterno 
convívio.  

Neste dia, abraçamos estas servas deste-
midas. Parabéns, Mulher Presbiteriana!

Rev. Edson Costa Silva

envergonham do evangelho, pois compre-
endem que ele é o poder de Deus para a 
salvação de todo o que crê, Rm 1.16.

Firmadas na soberania de Deus elas sabem 
que o trabalho que realizam não é em vão, por 
isso, são abundantes na obra do SENHOR. 
Conhecem a recomendação do apóstolo Paulo 
aos coríntios quando afirmou: Portanto, meus 
amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e 
sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 
é vão, 1 Co 15.58.

A Mulher Presbiteriana, pela sua atuação 
diligente é bênção no lar, na Igreja e na 
sociedade. É sempre reconhecida por sua 
competência, dinamismo e zelo. Não foge 
diante dos desafios, antes, de joelhos aos pés 
de Cristo, suplica orientação para conduzir-se 

CULTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS 
ABAIXO DE 7 ANOS

Na casa ao lado do Templo, no horário do culto 
matutino das 10h20min, oferecemos os cultos 
infantis voltados para as crianças abaixo de 7 
anos. 
Serão dois cultos. Um destinado às crianças de 
1 a 3 anos, e o outro para as crianças de 4 a 7 
anos. À noite, durante o sermão, as crianças 
também abaixo de 7 anos, terão o seu 
momento de instrução na Palavra, sendo 
instruídas de maneira específica, crescendo 
em graça e no conhecimento de Nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo. 

Louvamos a Deus pelo envolvimento dos 
irmãos comprometidos com esse precioso 
trabalho de instruir os nossos pequeninos na 
Palavra ensinando-os a cultuar o nome excelso 
do SENHOR. 

As crianças acima de 8 anos, bem como 
aquelas com menos idade, mas que os pais 
entendem que devam permanecer ao lado 
deles, cultuarão no Templo em família.

Aproveite o sermão para gerar conversação 
santa ao longo da semana em sua casa. 

Hoje: José Carlos, João, José L. Espeschit, 
José Maria, Natanias, Sérgio Maciel e Zuelton.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Sábado: Claudio Murilo e Eder Freitas.
Sexta-feira: César.
Quinta-feira: Armando Melillo.

Segunda-feira: Alysson Barbosa. 

CONVOCAÇÃO

Convoco todos os membros da Junta Diaconal 
para sessão plenária a ser realizada nas 
dependências da Primeira Igreja Presbi-
teriana de Belo Horizonte no dia 13/02/2017 
(segunda-feira) às 20h30min na primeira 
convocação com a maioria dos membros ou 
às 20h45min na segunda convocação com 
qualquer número de membros. 

Serão decididos temas relativos a ordem do 
culto e o trabalho de piedade desenvolvido 
pela Junta Diaconal. 

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

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
Presidente da Junta Diaconal
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SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 
purificar de toda a injustiça”  1 Jo 1.9

Reunião de Oração 
Terça feira dia 14 às 8h30min e 14h30min. 
Departamento Responsável:  Henriqueta Bergo.
Relatora responsável: Maria Alba. 

Reunião Executiva
Departamento Evangelina Deslandes - casa da sócia D. Meira às 14h30min.
Departamento Henriqueta Bergo - casa da sócia Fatima às 14h30min.
Departamento Noeme e Terezinha Lara - sala da SAF às 14h30min.
Departamento Rosa Ziller - casa da sócia Leila às 14h30min.
Departamento Rute - casa da sócia Marcia Lisboa às 14h30min.
Departamento Priscila dia 19/02- sala da SAF.

M
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ulher Presbiteriana
m exemplo de mulher;
ouva,
onra,
xalta,
egozija-se no SENHOR.
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oderosa e afável;
eservada e humilde;
sforçada;
ubmissa;
ondosa;

nteligente,
em de Deus o temor.
espera no SENHOR;
espeita com amor:

ntercede na dor.
ma,
ão abandona,
braça a obra com fervor!"

HOMENAGEM À MULHER PRESBITERIANA

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

ONIPRESENÇA

Cremos que Deus está presente em todas as partes, mas há uma 
distinção clara entre o Criador e toda a coisa criada. Não adoramos a 
criação, mas adoramos o Criador que sustenta toda a criação com sua 
presença, existindo, contudo, independente dela. Deus não depende da 
criação, a criação depende de Deus. 
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AULAS DE INFORMÁTICA NA ASPACAM - 
ITTI - INFORMÁTICA PARA A TERCEIRA 
IDADE 

A  ASPACAM oferece aulas de informática 
para a Terceira Idade. O uso do computador 
faz muito bem aos idosos.Informática na 
terceira idade é uma excelente atividade 
mental, auxilia na manutenção da memória, 
proporciona o aprendizado constante de algo 
novo e enriquece a experiência pessoal. 

A ASPACAM oferece este curso. Venha 
aprender a usar esta ferramenta tão eficiente 
e cheia de benefícios para você! Faça contato 
e veja as condições oferecidas: 2555 0128 / 
2555 0129 / 99214 0091.
As aulas tiveram início no dia 06/02.

CLASSE DE CATECÚMENOS - 
INÍCIO PRÓXIMO DOMINGO, 19/02

Você que tem frequentado a nossa Igreja e 
deseja se tornar membro comungante, 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.

A primeira aula será no próximo domingo, dia 
19/02, será uma aula de introdução e 
apresentação do currículo a ser estudado. 
Após os feriados de carnaval, iniciam-se 
então, os estudos das doutrinas. As aulas 
acontecerão no horário da Escola Dominical, 
9h, no terceiro andar.  

CORAIS DA IGREJA

"Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos 
seus lugares, segundo o mandado de Davi, e 
de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente 
do rei, como também os porteiros, a cada 
porta".   2 Crônicas 35.15a

Coral Infanto-Juvenil
Ensaios todos os domingos às 17h.

Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe 
do coro conosco! 

Coral Feminino 
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h. 

Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 
20h30min, após o Culto Doutrinário. Corista, 
faça um esforço, chegue mais cedo e venha 
para o Culto das 19h30min. 

Coral Misto
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos 
domingos às 16h50min. 

Conjunto Orquestral de Sinos
Os ensaios retomaram nesta terça-feira. Os 
interessados em participar poderão procurar 
nosso irmão Pedro Reis - 99529-2671 

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. 
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DECISÃO DO CONSELHO 

O Conselho de nossa Igreja reunido na última terça-feira, dia 07/02, preocupado em proteger seus 
membros e o Templo, tendo em vista o acontecido no ano passado nos feriados de carnaval, 
ponderou sobre os pontos abaixo e tomou uma decisão.

Ponderações
1) Conforme tem sido veiculado pela mídia, espera-se, para o período entre os dias 23 e 28 de
Fevereiro de 2017, movimentação popular ainda maior no entorno de nossa Igreja, do que aquela 
ocorrida no último ano, quando a Igreja foi alvo de atos de vandalismo, com consequências 
extremamente desagradáveis.

2) Exatamente como ocorreu no ano passado, a área formada entre a Av. Afonso Pena,  Av.
Bernardo Monteiro e a Rua Aimorés, terá o trânsito interditado para concentração de blocos de
carnaval. Com a interdição também das vias de acesso à Praça ABC, haverá um grande espaço 
sem trânsito, no qual se encontra a nossa Igreja. O bloqueio das vias mencionadas será feito na 
tarde do dia 24/02, sexta-feira, permanecendo até o dia 28/02, terça-feira. Toda essa situação 
tornará impraticável aproximar-se da região do Templo de carro, e extremamente difícil fazê-lo a pé.

Decisão
Em face do que ocorreu no ano de 2016, visando minimizar os efeitos dos atos de vandalismo sobre 
nossa Igreja, minimizando também as ações corretivas e seus custos, o Conselho decidiu adotar as 
seguintes medidas preventivas:

1) Construção de tapume no entorno da sede da Igreja, cobrindo toda a frente do terreno que está 
voltado para a Rua Ceará, todo o contorno da escadaria frontal, e toda a extensão da fachada (parte 
inferior) voltada para a Av. Afonso Pena.

2) Substituição e recolocação de holofotes no topo dos prédios da sede da Igreja, visando a melhor 
iluminação da região na Rua Ceará.

Motivo de oração
O Conselho está em oração e conclama a Igreja a orar quanto à decisão de suspender ou não os 
trabalhos da Sede nestes dias de “festa da carne”. Tal possibilidade se justifica pelo fato de o 
Conselho estar preocupado na proteção dos membros e a vulnerabilidade em expor nossas 
famílias a constrangimentos e dificuldades grandiosas, além de falta de ambiente necessário para 
cultuar o nome Excelso do SENHOR neste feriado prolongado.

A reunião que decidirá quanto a suspensão integral, parcial, ou manter os trabalhos no domingo 
26/02, e reunião de oração na segunda-feira, 27/02, será realizada nesta terça-feira, 14/02, quando 
em oração o Conselho tomará a decisão final. Contamos com as orações da Igreja. 
Que Deus nos ilumine! 

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

Na Ceia os laços de sangue foram substituídos pelos laços da fé. Exercitemos, pois, a fé no Cristo 
que nos salvou e nos convida por sua Palavra a celebrarmos a nova vida que Ele nos concedeu por 
meio de seu sacrifício vicário. A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectação.
Neste domingo, 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!
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ESCOLA DOMINICAL

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 estar envolvidos 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 salão João Calvino com o Rev. Raimundo Montenegro. 
Classe 2 - No quarto andar com o Pb. Marcos Vieira. 
Classe 3 - No quarto andar com os Pbs. Erdman e Marco Paiva. 
Classe das senhoras – Com os professores Pb. Rômulo, Pb. Cassiano e Fátima na sala da SAF.

Além das classes para jovens, UMP, terceiro andar, para os adolescentes, UPA, 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. 

Escola Dominical Itinerante
Reiniciadas as atividades da Escola Dominical Itinerante. Este ministério visa atender aqueles irmãos 
que, por motivo de idade ou doenças, não podem mais vir à igreja. Tendo em vista ser este um 
trabalho importante de nossa igreja, o Rev. Rogério solicita o apoio de todos com suas orações. 
Aquele irmão e irmã que quiser fazer parte deste ministério procure o Rev. Rogéiro William Bussinger.

Hoje:
Equipe 1: Léa Santos de Oliveira 
Rua Adolfo Pereira, 233/31 - Anchieta
Tel.: (31) 3223-7227

Equipe 2: Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 B - Serra
Tel.: (31) 3227-3273

Faleceu na última quarta-feira, 08/02, aos 72 
anos, Anfrido Trajano Silva Ziller, irmão de 
nossa querida irmã Rosa Sandra. Faleceu 
também no mesmo dia, nosso irmão Adiel 
Rodrigues Miranda, aos 71 anos. O corpo do 
Sr. Anfrido foi velado em nossa Primeira 
Igreja, na quinta-feira e o do nosso irmão 
Adiel foi velado também em nossa Igreja na 
sexta-feira, 10/02.
Os cultos fúnebres foram conduzidos por 
nossos pastores. Às famílias enlutadas,  
expressamos nossos mais sinceros 
sentimentos, rogando ao Senhor o consolo 
de seu Santo Espírito.

Próximo domingo:
Equipe 1: Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105 102 - Anchieta
Tel.: (31) 3225-3665 

Equipe 2: Iraides Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: (31) 3046-3784

SÉRIE – CARTA AOS ROMANOS

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. Alguém a chamou de “evangelho 
dentro do evangelho”, dado à forma linear, 
sistemática, profunda e completa pela qual 
seu autor expõe sua compreensão do plano 
da salvação. Os Reformadores viam em 
romanos a chave divina para o entendimento 
das Escrituras.

Iniciamos o estudo desta carta com o nosso 
pastor Rev. Edson. Oremos para que a 
Palavra de Deus realize os seus benditos 
propósitos em nosso meio. 

NOTA DE FALECIMENTO



Eraldo César do Carmo
Estela Grossi Pena 
Maria José de A. Melo 
Marize Vieira A. Santos 
Patricia Duarte L. Freitas 
Rosa Sandra Silva Ziller 

    12/02

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 – CRC Contagem
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suiça / 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. WaslanJudson – 2º ano no seminário 
teológico RDNE

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: Escola Dominical 9h / Culto Matutino 
10h20min / Culto Vespertino 19h
Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min. 
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de 
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora 
Feminina). 
Quinta-feira: Às 8h – Reunião de oração no salão 
social. Às 19h30min, temos nosso estudo bíblico 
doutrinário.
Sexta-feira: Às 20h, temos a “Sexta-Jovem”, no 
salão social.
Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das 
sociedades internas. 
Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça 
R. Duque de Caxias, 136  –  B. Nova Suíça
Escola Dominical 9h / Culto 18h 
Reunião de Oração às quartas-feiras 19h30min.

Congregação Fonte Grande no CRC 
R. Lincoln Costa Ferreira, 62 - B. Fonte Grande  
Contagem
Escola Dominical 9h – Culto 19h 
Reunião de Oração às terças-feiras 19h30min  
Estudo Bíblico às quintas-feiras 19h30min.

Congregação Belém – R. Real Madrid 162  
B.  São  Salvador
Escola Dominical 9h – Culto 19h 
Estudo Bíblico e Oração às quintas-feiras 19h

Ponto de Pregação Itapoã – B. Itapoã  
Reuniões às terças-feiras na casa do Diác. Éder 
Melo  e  Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo (9 8483 8901)

Daniel Aguiar de Ávila 
Eduardo B. L. Cunha 
Fabrício Lucas C. Casteluber 
Fauzer de O.Barbosa 
Isliê Bastos de Carvalho 
João Marcus C. C. dos Santos
Larissa Soares de Oliveira 
Lorena Soares de Oliveira 

    13/02

Paulo Ricardo F. Boy 
    14/02

Elthon Duarte Séllos 
Matheus Ferro Cali 
Nicole Lobenwein Freitas 
TheodoriaHorstt Bacelar

    15/02

Bárbara C. de Carvalho
Emanuella Corrêa 
Jacqueline Rodrigues Araújo
Leila Maria Rodrigues Simões 

    16/02

Davi Crysthian S. Purcino 
Luiza Lehman Toledo 

    17/02

Daniela Salles F. Campolina 
Guilherme Bessa de O. Terenzi 
Jéssica Ramos Maciel 
Marcia Lisboa Ferreira

    18/02


