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MENSAGEM PASTORAL
DESFRUTANDO A PALAVRA DE DEUS

[...] o seu prazer está na lei do SENHOR, e na
sua lei medita de dia e de noite (Sl 1.2).
Por que fazer um amplo e rico uso das
Escrituras em nossa própria vida? Quais são as
formas indicadas e possíveis de sermos mais
beneficiados pelo santo livro? Neste artigo,
veremos algumas possibilidades de como
melhor desfrutarmos das sagradas letras
indicadas nelas mesmas.
Começando pela simples leitura ou audição da
Palavra de Deus, o fiel é exposto aos benefícios
espirituais do contato direto com o texto
sagrado; e isto não é pouco porque a palavra de
Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até
ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e
medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos do coração (Hb
4.12). Apesar de esta ser a ação mais
elementar diante da Bíblia Sagrada, corremos
o risco de nos afastar desta atividade básica e
assim perdermos a bênção descrita pelo
apóstolo João quando ele inicia o livro de
Apocalipse afirmando que são bemaventurados aqueles que lêem e aqueles que
ouvem as palavras da profecia e guardam as
coisas nela escritas, pois o tempo está próximo
(Ap 1.3).
A participação constante na adoração pública e
o contato com a exposição bíblica que
fielmente nos exorta e ensina através das
palavras da fé e da boa doutrina (1Tm 4.6,11),
além de ser o modo público principal de nutrir
espiritualmente a sua Igreja, é também o meio
por excelência de testemunharmos e
experimentarmos o poder divino na salvação
dos que crêem no Evangelho, pois certamente,
a palavra da cruz é loucura para os que se
perdem, mas para nós, que somos salvos,
poder de Deus (1 Co 1.18).
Portanto, ter o culto cristão como um mero
momento de aprendizado não só é um grave
pecado de incredulidade no infinito poder e no
glorioso propósito divino à santa comunhão
coletiva da Igreja com o seu Redentor, como
reflete deficiência espiritual, fruto da perda da
atitude adequada a esta ocasião sublime na
vida cristã. Sendo assim, nós cristãos,
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devemos sempre ansiar, orar, participar e nos
expor aos encontros coletivos com Deus nos
cultos públicos da Igreja com as mais elevadas
expectativas, pois [...] todos nós, com o rosto
desvendado, contemplando, como por espelho,
a glória do Senhor, somos transformados, de
glória em glória, na sua própria imagem, como
pelo Senhor, o Espírito (2Co 3.18).
Como crentes da Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte nós temos dominicalmente
pelo menos duas oportunidades potenciais de
desfrutarmos de tais ocasiões assim descritas,
os nossos cultos dominicais, os quais sendo
vistos como cerimônias solenes de amor entre
o noivo Redentor e a sua noiva redimida, ecoam
a metáfora bíblica do casamento para
descrever a relação entre o Eterno e o seu
povo, e são parte essencial da vitalidade
espiritual da Igreja.
Ao tomarmos o culto cristão como um diálogo
entre Deus e o seu povo, respondemos ao
Senhor com as nossas orações (em prosa ou
poesia, falada ou cantada, extemporâneas ou
nas letras dos hinos ou cânticos) e o ouvimos
principalmente [...] edificando, exortando e
consolando (1Co 14.3) a sua Igreja através do
sermão biblicamente fiel. A música sacra pode
ser tanto uma expressão da nossa fala a Deus,
quando as palavras são dirigidas a ele em
oração, quanto uma expressão da fala de Deus
aos homens, quando as palavras são
proclamações melodiosas de anúncios de
verdades bíblicas. Se falamos com o Eterno
através das mais variadas formas de oração no
culto, o Senhor fala conosco em cada ato
litúrgico de anúncio da Palavra e não apenas na
explicação do texto bíblico lido, feita no sermão,
pois a voz de Deus também se faz ouvir em
cada leitura bíblica, quando o liturgista
(dirigente do culto público) simplesmente lê
clara, aberta e vivamente a Escritura Sagrada,
ou quando somos conduzidos em uma leitura
bíblica alternada (também chamada de
responsiva, por indicar resposta).
O ato litúrgico da pura leitura dos textos bíblicos
indicados na composição da adoração pública
é importante porque expressa a convicção
cristã de que toda a Escritura é inspirada por
Deus [...] (2Tm 3.16) e ele também fala no texto

bíblico apenas, pois por ter sido inspirado pelo
Espírito Santo ele tem poder e clareza em si
mesmo para revelar o Pai e a sua vontade.
Além da pregação da Palavra de Deus, das
leituras bíblicas pessoais e as realizadas nos
cultos públicos, também podemos e devemos
ser abençoados pelo uso interativo do texto
sagrado, que são as ocasiões nas quais nós
analisamos e debatemos temas em geral,
buscando nas Escrituras respostas às nossas
questões, em um ambiente distinto do culto
solene, cujo foco é o relacionamento de
adoração dialógica ao nosso Redentor.
No estudo bíblico, apesar da seriedade do seu
conteúdo, a ênfase está no aprendizado e não
na adoração, embora para que esta ocorra,
precisamos ser conduzidos pela santa
instrução.
Se o objeto central do culto é o púlpito, o do
estudo é a lousa; se o momento alto do culto é a
pregação, no estudo é o ensino; se a
congregação é chamada a ouvir atentamente a
pregação, é chamada a discutir
inteligentemente no estudo; se o sentido
principal das ações no culto é o vertical (entre
Deus e a Igreja), no estudo, é o horizontal (entre
os membros da Igreja, ainda que diante e em
louvor a Deus); e se o papel esperado de quem
serve a Palavra de Deus no culto é o de
pregador, no estudo é o de professor.

aconselhai-vos mutuamente em toda a
sabedoria (Cl 3.16) e também ao ter registrado
sobre os crentes de Roma que eles estavam
aptos para admoestar[...] uns aos outros (Rm
15.14); enfim, o estudo bíblico é um espaço
necessário de acolhimento das dúvidas
sinceras em busca de respostas bíblicas,
como ocorreu com Filipe e o eunuco etíope (At
8.30-35).
Mesmo a tradicional cerimônia doméstica da
Páscoa Judaica incluía certo debate a respeito
de seu significado no seio da família da antiga
aliança (Êx 12.26,27). Isto era apenas um dos
hábitos ordenados por Deus para a devoção da
família da fé, quando leitura, ensino, debate,
instrução e adoração familiar já eram
ordenados às famílias crentes (Dt 6.5-9).
Diante de tantos benefícios e meios através
dos quais podemos e devemos ser
beneficiados pela Palavra de Deus, resta-nos
afirmar como o salmista: O temor do SENHOR
é límpido e permanece para sempre; os juízos
do SENHOR são verdadeiros e todos
igualmente, justos. São mais desejáveis do que
ouro, mais do que muito ouro depurado; e são
mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Além disso, por eles se admoesta o teu servo;
em os guardar, há grande recompensa.
(Sl 19.9-11)
Rev. Raimundo Montenegro

Não há um formato único para nenhuma destas
atividades (culto e estudo), mas há claramente
nas Escrituras, restrições e elementos distintos
em cada uma delas, pois enquanto no estudo
se pode conjugar diversas atividades e
recursos pedagógicos, visando o melhor
aprendizado, no culto, Deus nos ordena incluir
somente os elementos prescritos na sua
Palavra como recursos litúrgicos lícitos visando
a adoração apropriada à Igreja.
Além de tudo isto, uma vez que a mutualidade é
biblicamente ordenada visando o crescimento
espiritual do povo de Deus, interações entre os
cristãos devem ocorrer não só na prática da
oração sincera, quando em um ambiente
seguro e de confiança expomos as nossas
necessidades e oramos uns pelos outros (Tg
5.16), mas também deve se estender à
instrução e exortação mútuas conforme
ordenadas pelo Senhor por intermédio do
apóstolo Paulo ao ter escrito: instruí-vos e
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SOCIEDADES INTERNAS
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu
nome, porque tu, SENHOR, não desamparas
os que te buscam”.Salmo 9.10
Reunião de Oração
Terça-feira, dia 04/07 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz
Reunião Plenária
Quarta-feira dia 05/07 às 14h30min.
Esperamos todas as sócias, para juntas
desfrutarmos de uma tarde alegre na
presença do Senhor.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 2:
Valter Sampaio
Rua Itueta,10 - Vista Alegre
Tel.:3321-6731
Próximo domingo
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101
Tel.: 3261-6074
Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 - Floresta
Tel.:3274-9267(Dr. Wilson)

CHEGOU HELENA
HERANÇA DO SENHOR!
Com alegria comunicamos à Igreja o
nascimento de Helena Cruz de Souza
Meneghini, filhinha da Joana e Ricardis,
netinha de nossos irmãos Pb. Marcos Vieira e
Jacimar. Helena nasceu no último domingo,
dia 25/06. Que Deus abençoe a pequena
Helena e que ela cresça assim como cresceu
Jesus, não somente em estatura, mas em
sabedoria e graça diante de Deus e dos
homens.“Herança do SENHOR são os filhos,
o fruto do ventre, seu galardão”, Sl 127.3.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, José L.
Espeschit, José Maria, Natanias, Sérgio
Maciel
Segunda-feira: Éder Mello
Quinta-feira: Fernando Boson
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado: Jessé Oliveira, João Marcus
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.
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MÃOS À OBRA!
Somos gratos a Deus,
pois Ele nos tem
conduzido em todas as
coisas. Somos gratos
aos irmãos que têm se
disposto a orar e
contribuir pelas obras da
Igreja.
Queremos continuar contando com as
orações da Igreja e com as contribuições
voluntárias dos irmãos, pois temos ainda
muitos desafios diante de nós. A Deus toda a
glória!

OFICINA DO AMOR
A Oficina do Amor não só tem bordado tecidos, mas costurado relacionamentos coloridos de afeto
misturado de carinho e evangelizado com o amor do Senhor que sempre no traz bordadeiras que
ainda não conhecem este amor.Você que gostaria de aprender algum tipo de bordado, junte-se a
este grupo de alegres mulheres que todas as quintas-feiras se encontram na casa ao lado da
igreja das 14 às 17h. Tem sido momento de muita alegria, compartilhamento da palavra de Deus,
oração e um delicioso lanche.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho
da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo
Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca o
Conselho para se reunir na
próxima terça-feira, 04/07, às 19h30min em
sua sala de reuniões. Esperamos por todos os
membros do Conselho para esta reunião e
contamos com as orações da Igreja.
SEXTA-JOVEM
Continuaremos a estudar nas próximas
Sextas Jovens sobre o tema profissionais em
missões. Vamos juntos ver o que a Escritura
Sagrada tem a nos ensinar a respeito disto.
Começamos às 20h. Você é nosso convidado.

ESTUDO BIBLICO

Concluiremos na
próxima quinta-feira,
06/07, das 19h30min
às 20h30min, os
nossos estudos sobre
a interpretação bíblica,
com dicas práticas
sobre um uso
devocional produtivo da Escritura Sagrada.
Venha e participe!

REUNIÃO ORDINÁRIA DO SÍNODO EM
NOSSA PRIMEIRA IGREJA!
O que é um Sínodo?
A Igreja Presbiteriana do Brasil possui 4
concílios. Em ordem ascendente são assim
constituídos: Conselho da Igreja, Presbitério,
Sínodo e Supremo Concílio. O Sínodo é a
Assembléia de ministros e presbíteros que
representam os Presbitérios de uma
determinada região pelo Supremo Concilio
reunindo-se ordinariamente de 2 em 2 anos
nos anos ímpares.
O Sínodo Belo Horizonte, cujo presidente é o
Rev. Ronaldo Gonçalves – pastor da Igreja
Presbiteriana Alto Vera Cruz, jurisdiciona 5
Presbitérios, dentre os quais está o PBHZ
(Presbitério Belo Horizonte) a quem
pertencemos como Primeira Igreja.
No próximo final de semana, sexta e sábado, o
Sínodo Belo Horizonte realizará sua Reunião
Ordinária aqui em nossa Primeira Igreja.
O culto de abertura será na sexta-feira, 07/07,
às 20h, sendo pregador o Rev. Roberto
Brasileiro, Presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil.Convidamos a
Igreja para participar do culto de abertura
desta importante reunião.
UMP
Neste mês de julho, a mocidade visitará e
participará do Culto Vespertino, às 18h do 3º
domingo, dia 16/07, na nossa Congregação
no bairro Nova Suíça, sendo acompanhada
pastoralmente nesta ocasião pelo
Rev. Raimundo.
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SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – JULHO / 2017
COM O REV. HERMISTEN MAIA
Neste final de semana, estamos realizando em nossa Primeira Igreja, desde
ontem 01/07, o Seminário da Escola Dominical. Sem dúvidas, uma
oportunidade rica de crescermos em graça e no conhecimento da Palavra
de nosso Deus.
Nosso preletor especialmente convidado é o Rev. Hermisten Maia Pereira
da Costa.
O Rev. Hermisten é escritor, conferencista, Ministro da Igreja Presbiteriana
do Brasil, integra o quadro de pastores da Primeira Igreja Presbiteriana de
São Bernardo do Campo-SP. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (1993), Filosofia pela PUC-MG (1983), Teologia pelo Seminário Presbiteriano Sul –
Campinas-SP (1979). Possui Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião pela Universidade
Metodista de São Paulo, além de ser professor nos Seminários JMC-SP e Rev. Denoel Nicodemus
Eller-BH. Membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e Academia Paulista Evangélica de
Letras.
Neste domingo, além de ministrar o estudo na Escola Dominical o Rev. Hermisten será o pregador
do culto matutino e vespertino. Amado pastor! Receba o nosso abraço fraterno!
E PERSEVERAVAM NA ORAÇÃO
AT 2.42
O cristão é também identificado pela
perseverança! Temos em nossa Igreja
diversas reuniões de oração durante a
semana. Toda segunda-feira, às 19h30min.
Terça-feira, reuniões da SAF, 8h30min e
14h30min. Quarta-feira, às 8h, reunião de
oração conduzida pelo Pb. Cassiano.
São 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 esse
momento e venha juntar-se a nós em oração.

INSCRIÇÕES ABERTAS!
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
INVERNO – 2017
UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos
Data: 17 a 22/07
Preletor: Rev. Eduardo Santos
UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 24 a 29/07
Preletor: Rev. Nelson Luiz Taibo Avidago Jr –
Pastor da IPB Unida de Suzano-SP
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A
DEUS!
Deus se agrada de
nossa pontualidade,
afinal, entendemos
ser ela também
culto a Deus.
Por meio da pontualidade evidenciamos
compromisso com o SENHOR.
A
pontualidade faz parte da boa mordomia do
tempo.
Não estamos limitados ou presos a cultura do
atraso, pelo contrário, como filhos de Deus,
somos exortados a não nos conformarmos
com este mundo, Rm 12. Isto, também se
aplica ao uso que fazemos do tempo.
Ser pontual não é ser escravo do relógio, mas
sim, evidenciar compromisso com Deus no
serviço da casa do SENHOR.
Procure chegar antes dos horários dos cultos!
Utilize os minutos que antecedem ao culto
para se preparar em oração, para então, no
momento deste serviço santo, dedicar-se a
Deus tendo já se preparado antecipadamente
de maneira conveniente.

NOTA DE GRATIDÃO PELO CENTENÁRIO DO CORAL
Um século louvando a Deus e proclamando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através do
canto coral. O nosso sentimento, como Primeira Igreja é o de alegria. Quem conhece a dinâmica
de um Coral, (e nós conhecemos bem, afinal temos 5 corais em nossa Igreja), sabe que o louvor
contagiante é resultado de uma disciplina semanal de ensaios e dedicação intensa em busca da
tão necessária harmonia. Tributamos o louvor, a honra e a glória a Deus, nossa força, nosso
refúgio e fortaleza, porém, reconhecemos a dedicação de nossos coristas e regentes que
passaram por nosso Coral ao longo de tantos anos deixando um legado precioso, e manifestamos
nossa gratidão a Deus pelo precioso grupo atual. O testemunho que ouvimos de quem esteve
prestigiando o Concerto foi o de que vivemos no último dia 24/06, um momento muito especial e de
grande edificação espiritual. Celebramos com muita gratidão a Deus os 100 anos de existência do
Coral reconhecendo que até aqui nos ajudou o SENHOR.
A diretoria atual de nosso Coral homenageou os ex-pianistas, ex-regentes, a nossa irmã Gersonita
Santos que cantou no Coral por cerca de 70 anos. Louvamos a Deus por tantos motivos de louvor
e adoração ao nosso Deus. À nossa regente Ana Elvira, aos instrumentistas, ao presidente Pb.
Giovani, a diretoria, coristas, ao conselheiro Pb. Marcos Vieira, enfim, a todos aqueles que estão
envolvidos neste precioso ministério, registramos nossa gratidão e rogamos ao Pai Eterno que
renove a todos com o bálsamo do Espírito Santo.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Julho – 2017
Escola Dominical – classe conjunta às 9h
Exposição bíblica nos cultos matutinos às 10h20min
Tema:
PRÉ-REFORMADORES E REFORMA PROTESTANTE
DO SÉCULO XVI
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de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

16/07 – Preletor: Rev. Sérgio Fernandes
Professor no Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller – Belo Horizonte
23/07 – Preletor: Rev. Floriano Sant'Anna
Professor no Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller – Belo Horizonte
30/07 – Preletor: Rev. Paulo Fontes
Capelão do Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller – Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 2655 – Funcionários – Belo Horizonte – 3273 7044
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ANIVERSARIANTES

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

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.

03/07
Ana Luísa Castro de Souza
Geraldo Magela Costa
Henrique de Souza Mendonça
Josué de Almeida Ribeiro
Samuel Gonçalves Silva

04/07
Nina Maria Hauck Iacomini

05/07
Hanna de Melo Santos
Jalme Aires Pinto Junior
Lucas Andrade e Araújo
Luciane Mitraud Carvalho

Agende-se e venha participar conosco!

06/07
Emerson Santos Carvalho
VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Gustavo de Oliveira Cazotti
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
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Larissa Câmara Las Casas
Sérgio Luiz de Souza Pereira
Wanda Dias de Araújo

07/07

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

Renata Andrade Cruz

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).

08/07
Marcus Vinícius Rodrigues Silveira

