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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 03 DE SETEMBRO DE 2017

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL
HORA DE AGRADECER

“Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia
dura para sempre, e, de geração em geração, a
sua fidelidade.” Sl 100.5
Amados irmãos!
Queremos expressar nossa gratidão a Deus e
aos irmãos pelo envolvimento de toda a Igreja
nas celebrações do 105º aniversário de nossa
amada Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte. Vivenciamos no final de semana
passado momentos de grande enlevo e
edificação espiritual. Nosso coração se alegrou
sobremaneira ao vermos o envolvimento dos
membros de maneira espontânea e alegre.
Nossa gratidão aos corais, masculino na sexta,
solo de sinos e coral misto no sábado, coral
jovem pela manhã de domingo, o Grande Coral
e o solo de nosso maestro no culto vespertino, a
dedicação de nossos regentes,
instrumentistas, enfim, participações especiais
que abrilhantaram de maneira belíssima as
celebrações, sendo todas elas usadas
poderosamente por Deus na condução do
louvor ao santo e excelso nome do SENHOR.
No encerramento das celebrações, no domingo
à noite, tivemos um momento de grande
edificação espiritual. Uma linda orquestra junto
ao Grande Coral, formado pelos corais da
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Igreja com mais de 100 vozes nos conduziram
num louvor exuberante. Nossos coristas, desde
as crianças, passando pelos jovens e chegando
aos adultos, todos evidenciando alegria
exultante em participar do louvor ao Pai Eterno.
Nossa gratidão à Junta Diaconal que com
esmero e gentileza peculiar conseguiu arrumar
espaço e lugar para tantas pessoas. À
administração da Igreja junto ao Conselho
dando todas as condições para que tudo desse
certo e pela graça e bondade de Deus tudo
transcorreu muito bem e o nome do SENHOR
foi adorado e exaltado.
Nossa gratidão ao ilustre Presidente do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do
Brasil, Rev. Roberto Brasileiro Silva, que nos
trouxe uma palavra abençoadora que nos
propiciou grande edificação espiritual para a
vida de toda a Igreja.
Percebemos irmãos, que o resultado foi obra da
graça de Deus sobre nós, nos envolvendo,
movendo, capacitando e inclinando as nossas
mentes e corações para o trabalho do
SENHOR.
Lembro-me do profeta Samuel que num ato de
reconhecimento da mão providencial de Deus
erigiu uma pedra, e a chamou Ebenézer – até

aqui nos ajudou o SENHOR, 1 Sm 7.12.
Com aquele marco ele estava dizendo para os
israelitas e para as gerações futuras que, se
eles chegaram até aquele presente momento,
foi porque o Senhor os conduziu.
O povo de Israel se conscientizou com o marco
erguido por Samuel, de que a vitória foi
alcançada tão somente pela boa mão de Deus.
Semelhantemente, a história de nossa Igreja se
assemelha à história de Israel. Afinal, somos o
Israel de Deus.
Ao olharmos para os 105 anos de nossa
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
nos deparamos com uma história de uma Igreja
sendo carregada no colo pelo SENHOR.

Temos muito a agradecer, mas também muitos
desafios à nossa frente.
Mas a certeza acrisolada em nossos corações
de que o SENHOR é por nós, nos tranquiliza e
nos faz assumir uma postura consistente
perante o SENHOR da Seara e de Sua
preciosa obra.
Deixamos para trás os 105 anos e entramos
nos primeiros dias do ano 106, olhando
firmemente para o autor e consumador da Fé,
Cristo Jesus, nosso Redentor Amado, o
Cabeça da Igreja.
A Ele toda Honra e Glória!
“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras.

Lembramos das palavras do profeta Isaías:
“Eis que o SENHOR Deus virá com poder, e o
seu braço dominará; eis que o seu galardão
está com ele, e diante dele, a sua recompensa.
Como pastor, apascentará o seu rebanho;
entre os seus braços recolherá os cordeirinhos
e os levará no seio; as que amamentam ele
guiará mansamente.” Is 40.10-11
O SENHOR é quem nos conduz. Louvado seja
o seu Santo Nome!
Recebemos muitas mensagens de vários
irmãos, todas elas retratando o que foi visível,
alegria, gratidão e certeza da mão providencial
de Deus conduzindo a história de seu povo com
graça e misericórdia.

Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-vos
diante dele com cântico.
Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos
fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho
do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças e
nos seus átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe
graças e bendizei-lhe o nome.
Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia
dura para sempre, e, de geração em geração a
sua fidelidade.” Salmo 100

Rev. Edson Costa Silva

MARCANDO A HISTÓRIA – 105 ANOS DA PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Àquele que está sentado no trono e ao
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e
o domínio pelos séculos dos séculos."
Ap. 5.13b
Reunião de oração:
Terça-feira às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Evangelina
Deslandes
Relatora: D. Maria Helena
Reunião Plenária: Excepcionalmente, no
mês de setembro nossa plenária será no dia
10/09, domingo, às 17h no salão João
Calvino. Convide uma amiga ou traga um
familiar seu para conhecer mais sobre o
trabalho da SAF.
Ficaremos honradas com a presença de
todos.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco
Cassete, Marcos Egg
Segunda-feira: Natanias
Quinta-feira: Sérgio Maciel
Sexta-feira: Zuelton
Sábado: Armando Melillo, Cláudio Murilo
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.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca o Conselho para se
reunir nesta próxima segunda-feira, dia
04/09, às 19h30min em reunião de oração e
às 20h30min em reunião privativa.
Esperamos por todos os membros do
Conselho para esta reunião e contamos com
as orações da Igreja.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel.: 3451-4430
Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880 (Dr. Wilson 3274-9267)
Próximo domingo
Equipe 1:
Célia Fonseca de Paiva
Rua Estados Unidos, 127/401 – Sion
Tel.: 3284-5906
Equipe 2:
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 - Vista Alegre
Tel.: 3321-6731 (Mirtes)

NOTA DE AGRADECIMENTO
“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os
desejos do teu coração. Entrega o teu
caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele
fará.” Salmo 37.4-5
A família Pereira e Rangel agradecem aos
irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte e aos estimados Rev. Edson
e Rev. Rogério pela liturgia e mensagem tão
amável de conforto por ocasião do velório e
sepultamento do Sr. Onofre Luiz Rangel,
esposo da nossa querida Zulmira no dia 15
passado. A família sentiu-se acolhida e
confortada. A todos, o nosso abraço fraterno,
em Cristo Jesus.

REV. EDSON NA IP PAMPULHA
Neste domingo, por ocasião do culto
vespertino, atendendo a convite, nosso
pastor Rev. Edson estará pregando na Igreja
Presbiteriana da Pampulha, filha amada de
nossa Primeira Igreja. Oremos em seu favor.
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CHEGOU A SEMANA!
QUINTA-FEIRA: 7 DE SETEMBRO
VAMOS PARA O ACAMPAMENTO
EBENÉZER!

“Eu, e a minha casa, serviremos ao
SENHOR.” Js 24.15
O Ministério de casais promoverá na próxima
quinta-feira, 7 de setembro, em nosso
Acampamento Ebenézer um encontro para as
famílias. Tome nota da programação:
8h – Chegada
8h30min - Café da manhã comunitário. Leve
uma porção de quitanda ou o que você achar
melhor para enriquecer nossa mesa.
9h30min – Momento devocional – teremos
um momento de louvor seguido de palestra.
12h30min – Almoço
Após o almoço o horário será livre para termos
uma boa conversa e desfrutarmos da
comunhão fraterna tão importante na
caminhada cristã.
Contribuição:
Adultos: R$20,00
Crianças até 10 anos: R$10,00
Dê o seu nome para o Pb. Erdman para que
possamos calcular o número de pessoas e
assim nos organizarmos melhor. Faça isso,
hoje mesmo, após os cultos matutino e
vespertino.
NASCEU JOSUÉ
Com alegria comunicamos à Igreja o
nascimento do netinho do Diácono Natanias e
Maria Guilhermina. Josué Coimbra Furtado,
filhinho de Rebeca e Ronaldo, nasceu na
última terça-feira, dia 29/08 na cidade de
Carangola-MG onde os seus pais moram,
pesando 3.154kg, medindo 49cm. Que o
SENHOR abençoe esta Sua herança. Que ele
cresça em sabedoria e graça diante de Deus e
dos homens.
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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 Co. 11.23,25
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária
e em sua expectação. No próximo domingo,
segundo domingo do mês, 10/09, 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!

NOTA DE FALECIMENTO
No último final de semana foi chamada à
presença do SENHOR, Eliana, prima de
nossa irmã Mariza Reis. Em nossas reuniões
de oração Mariza e o Pb. Celso sempre
apresentavam o nome da Eliana diante da
Igreja pedindo orações em seu favor. Deus é
soberano e aprouve a Ele chamá-la à sua
presença. Que o SENHOR, Pai das
misericórdias, console a querida família com o
consolo que vem do Pai das luzes. Ele é o
Deus de toda consolação, 2 Co 1.3.
Na última terça-feira, dia 29/08, foi chamado à
presença do SENHOR, o pai de nossa irmã
Ivanildes, esposa do Rev. Genilton, pastor
querido que trabalha em nossa congregação
Fonte Grande no CRC – Contagem. Sr.
Emiliano faleceu aos 85 anos, depois de um
período longo de internação. Nossos pastores
Rev. Edson e Rev. Rogério estiveram
representando a nossa Igreja levando uma
palavra de consolo e conforto aos queridos
familiares. A SAF também foi representada
por irmãs queridas que ali estiveram para
abraçar nossa irmã Ivanildes.
“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo:
Escreve: Bem-aventurados os mortos que,
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o
Espírito, para que descansem das suas
fadigas, pois as suas obras os acompanham.”
Ap 14.13

CLASSE DE CATECÚMENOS
Você que tem frequentado 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.
As aulas da nova turma tiveram início no mês passado, no horário da Escola Dominical, 9h - sala 301
3º andar. Não é necessária inscrição prévia, basta se dirigir para a classe e você será matriculado.

PONTUALIDADE E REVERÊNCIA NO CULTO A DEUS!
“O SENHOR, porém, está no seu santo templo; cale-se diante
dele toda a terra.” Hc 2.20
A pontualidade e a reverência são atitudes de profundo respeito e
amor para com Deus e as coisas sagradas. Elas envolvem não
somente o chegar na Igreja, o silêncio, mas envolve também
outras atitudes, como por exemplo, o nosso comportamento na
Igreja antes, durante e depois do culto.
Sabemos que Deus é onipresente, mas vemos em Sua Palavra
que alguns lugares são mais simbólicos de Sua presença. Surge
aí a necessidade de reverência principalmente em Sua casa, a
Igreja. A reverência a Deus é inspirada pelo senso de Sua grandeza e a noção de Sua presença.
Chegue mais cedo à igreja e procure se assentar no melhor lugar. Deixe o celular em repouso
absoluto. Não se esqueça de cumprimentar os irmãos. Após se assentar, aguarde o momento do
culto em atitude de oração e preparo espiritual. Evite deslocamentos dentro do Templo, a não ser por
absoluta necessidade. Siga as orientações do dirigente na condução litúrgica. Ajude as crianças
menores a entender a seriedade do que está sendo feito no culto, ensinando-as a prestar a devida
atenção, assentadas junto com os pais. Evite sair antes de terminar. Ao final do culto aguarde os
pastores chegarem à porta da Igreja para cumprimentarem os presentes. Seja receptivo aos
visitantes cumprimentando-os!
Saiba que Deus se agrada de nossa pontualidade e reverência, afinal, são elas também culto a Deus.

Faça seu pedido através do Disque Paz com Suely - 32139232 ou disquepazbh@gmail.com
Preço unitário: R$2,00
7

ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

03/09
Beatriz Mara Reis Miranda

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 - Apoiando a Igreja
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

Gian Pietro Terenzi de Oliveira Santos
José Câmara
Ludmila Carvalho Lima Baroni Amaral

04/09
Giselle Guimarães de Oliveira Rezende
Jurema da Conceição Rocha

05/09
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

Maria Diomar de Souza Bussinger

06/09
Gustavo Antonio da Silveira Iacomini
Jane Maria Peixoto Silva
Júlia Duarte Coelho Riegg
Júlia Oliveira de Rodrigues
Maria Josina de Souza Fernandes
Sandra Cunha Campolina Bissaco
Talitha Angélica F. Costa Campos

07/09
Josué Aragão Cotrim
Kleber Rocha

08/09
Elaine Rodrigues Lacerda
Firmino Costa Perilo
Idail Costa Martins

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).
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Ivy Bastos Matos
Laura Porto Assis Oliveira
Olga Martins Porto

09/09
Aurélio Agostinho Faria Melo
Cecília Silva Steves Bragança
Eder Melo Neto
Tarcísio Antônio de Oliveira

