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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
O NASCIMENTO DE JESUS

O anúncio do nascimento de Jesus poderia ter
sido recebido como um fato comum, um a mais
na Judéia, não fosse a maneira como tudo se
deu, a começar pelo modo extraordinário pelo
qual o Filho de Deus foi concebido. Para
prosseguir no tema, uma condição precisa ser
estabelecida. Tal condição é a fé. Sem ela, todo
esforço que venhamos a fazer para o
entendimento do acontecimento se torna
inócuo, uma vez que não estamos diante de um
fenômeno físico, da relação causa e
conseqüência. Por outro lado, a forma
misteriosa da concepção de Jesus no ventre de
Maria não anula os fatos físicos que giraram em
torno do Seu nascimento.
Assim pensando, nos deteremos no
fundamento fé, para que possamos refletir, no
caminhar do culto em família, com os nossos
sentidos despertos, considerando a
insuficiência da ciência para dar cabo da
geração extraordinária do Filho de Deus,
segundo as palavras do anjo do Senhor a José:
“José, filho de Davi, não temas receber Maria,
tua mulher, porque o que nela está gerado é do
Espírito Santo.” (Mt 1.20b).
A condicionante fé não se acha fora de nós e
não há nela mérito pessoal algum. Ela é dom de
Deus concedido por Sua graça, que nos
capacita ao mistério da fé, fundamento que
ultrapassa a experiência empírica. Sem o
elemento fé, os acontecimentos em torno do
nascimento de Jesus poderiam ser vistos como
uma narrativa da experiência de um povo que,
como tantos outros, conheceu vitórias e
derrotas, conquistas e perdas; que foi
governado por reis tementes a Deus e reis
impiedosos; que conheceu o que é ser levado
cativo para uma terra estranha e que
conheceria, mais tarde, o exílio.
O anúncio do nascimento de Jesus se dá no
fervor da hegemonia romana. Contrapondo aos
grilhões do governo de fora, que os acrisolava,
ouve-se a notícia de que era nascido o
libertador deste sofrido povo. O foco da nossa
atenção, no entanto, não deve estar aqui nos
fenômenos, embora reconheçamos a
soberania de Deus em tais fatos. Antes, deve
estar voltado para os fatos extraordinários que
aconteceram em torno do nascimento de
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Jesus, daí a necessidade da fé, pois a fé “... é a
certeza de coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não vêem. ”(Hb 11.1). Toda
argumentação, portanto, em torno do
nascimento de Jesus é insuficiente para o
convencimento, por maiores e mais
consistentes os elementos da racionalidade.
Entendendo, assim, que a presente reflexão
tem como ponto de largada a fé, consideremos
a narrativa bíblica quanto ao anúncio do
nascimento de Jesus, para ficar aqui apenas
num aspecto. No decurso das devocionais, nos
deteremos em outros pontos.
A notícia do nascimento do Filho de Deus se dá,
como visto, na expectativa do povo judeu de
que o Messias chegaria e, com Ele, a sua
libertação. Contrariando o esperado, eis que
um anjo do Senhor aparece a um grupo de
pastores no campo dizendo: “... Não temais; eis
que vos trago boa-nova de grande alegria, que
o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu,
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis
uma criança envolta em faixas e deitada em
manjedoura. E, subitamente, apareceu com o
anjo uma multidão da milícia celestial, louvando
a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores
alturas, e paz na terra entre os homens, a quem
ele quer bem. ” (Lc 2.10-14).
Boa nova e regozijo, para os que aguardavam o
cumprimento das profecias. Espanto e pânico,
para os que esperavam a inauguração de um
governo humano. Por maiores que tenham sido
as medidas tomadas pelo Rei Herodes para
secularizar o nascimento daquela criança, a
Providência divina, que vê antes, conduziu
cada passo daquele acontecimento
sobrenatural, no cumprimento das profecias e
na alegria que tomou conta dos corações que
foram visitados pela boa nova: os pais de
Jesus, José e Maria, o casal Zacarias e Isabel,
os pastores no campo, os magos do Oriente e o
piedoso Simeão.
Tendo a fé como pré-requisito, reafirmamos que
o advento de Jesus não se encerra na narrativa
discursiva. Toda a coerência interna do texto se
esvai ao longo do estudo, se não tomarmos a fé
como instrumento de aceitação e confissão do

plano de redenção, prometido aos nossos pais
no passado e revelado, na plenitude dos
tempos.
Por fim, que possamos dizer, à maneira do
postulado medieval: “Não quero compreender
para crer, mas crer para compreender.” Que,
enquanto refletimos sobre o significado do
Natal em nossas devocionais, possamos
crescer na vida de comunhão com Deus e com
Seu Filho Jesus! Que Deus nos abençoe, para
que, à semelhança da estrela que guiou os
magos do Oriente à manjedoura, a luz divina
invada o nosso ser e dirija os nossos pés pelo
caminho da paz! Que os quatro cantos da
nossa casa sejam tomados pela alegria de mais
um Natal e que, ao nos reunirmos em culto
doméstico, sejamos visitados pela augusta
presença do Emanuel, Deus conosco! Se o
Filho de Deus nasceu numa estrebaria, lugar de
abrigo e proteção para os animais, também,
nossos lares podem ser lugar de acolhimento,
conforto e de silêncio, onde Cristo Jesus habita.

Juntamente com os esboços das devocionais
que preparamos para as duas semanas que
antecedem o Natal, deixamos aqui algumas
sugestões para a realização de um Culto
Doméstico especial, envolvendo todos os
membros da família, crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos. Sugerimos que cada
membro da família tenha uma tarefa: Seleção
de cânticos natalinos. Exposição de um texto da
Bíblia. Apresentação de um cântico natalino por
um dos participantes ou cantados por todos,
com a ajuda de instrumentos musicais ou de um
áudio. Leitura de um poema ou de uma crônica.
Execução de um instrumento musical.
Organização de um pequeno coral. Convide os
vizinhos para que participem do culto de Natal.
Preparo, se a família achar conveniente, de
uma singela ceia, preparada por todos da casa,
que poderá ser servida no final do culto.
Aproveite esta oportunidade para refletir sobre
o verdadeiro sentido do Natal e que Deus
abençoe os lares da Igreja!
Equipe do Culto Doméstico

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Terça feira as 8h30min e14h30min
Departamento responsável Rosa Ziller - Relatora Valéria
Reunião Departamental em conjunto às 14h30min. Contamos com a presença de todas as
sócias, para desfrutarmos de momentos alegres e preciosos na presença do Senhor.

Hoje, segundo domingo de dezembro, comemoramos o dia da Esposa do Pastor.
Mas o que a torna tão especial?
“É uma mulher como tantas outras crentes no Senhor. Ama, sofre, suporta, age e reage. É aquela
que ora, canta, vive e espalha esperança entre os crentes. Tem mãos para servir... e serve
contente. Caminhando sempre ao lado do pastor. Sempre pronta e disposta a trabalhar. Mãe,
Esposa, Filha, Amiga, Companheira... És um verdadeiro exemplo de mulher”.
Vocês, Clayde, Veridiana e Diomar são especiais para nós, pois se dedicam a viver ao lado de
seus esposos que são os nossos pastores, os quais cuidam de suas ovelhas. Vocês participam
dos desafios e alegrias, são mulheres batalhadoras, de fibra, garra e destemidas para enfrentar
tudo ao lado de seus maridos. Louvamos a Deus por suas vidas, e desejamos que as ricas
dádivas do Pai Celeste estejam sempre sobre vocês e de seus lares.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Hildemar Neto, João
Marcus, Paulo Falcão, Paulo Gibran
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Paulo Falcão
Sábado: Fernando Horácio, Jessé Oliveira

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Silvia de Assis Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 605/1201
Tel.: 3224-2641
Equipe 2:
Eny Augusta de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 - Cruzeiro
Tel.: 3223-2065
Próximo Domingo
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129-A - Venda Nova
Tel.: 3451-4430
Equipe 2:
Hélvio Antonio dos Santos
Rua Apodi, 100/301
Tel.: 3227-3273

MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS
RELATÓRIO - JANEIRO A NOVEMBRO DE
2017
“Os que com lágrimas semeiam com júbilo
ceifarão. Quem sai andando e chorando
enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo
seus feixes.” Salmo 126.6
Aconselhamento: 271
Evangelização: 186
Reuniões evangelísticas: 14
Folhetos distribuídos: 391
Disque Paz distribuídos: 432
Visitas realizadas: 14
Total de pessoas atendidas: 457
Ao Senhor nosso Deus, nossa profunda
gratidão pelos frutos colhidos através deste
precioso ministério.
D. Neuza tem feito um trabalho precioso no
Ministério Portas Abertas. Oremos em favor de
nossa irmã.
A Deus toda honra e glória!

ESCALA DOS CORAIS
MÊS DE DEZEMBRO
Abaixo, listamos nossa escala para o mês de
dezembro:
Primeiro Domingo:
03/12 – Manhã: Orquestra de Sinos
03/12 - Noite: Conjunto de Sopros

CEIA DO SENHOR
CULTO VESPERTINO
“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
Em virtude do musical apresentado pelo Coral
Infanto-juvenil, neste domingo pela manhã,
celebraremos a Ceia por ocasião do culto
vespertino. Preparemo-nos, pois, para este
singular momento. Lembremos que a Ceia
encoraja o fiel em sua caminhada diária e em
sua expectação. Venham à Mesa convida o
SENHOR.
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Segundo Domingo:
10/12 - Manhã - Coro Infanto-Juvenil –
Conjunto de Sopros
10/12 - Noite - Coro Jovem
Terceiro Domingo:
17/12 - Manhã - Coro Masculino
17/12 - Noite – Coral da Igreja
Quarto Domingo:
24/12 - Noite – 19h – Culto de Natal - Coristas
da Igreja
Quinto Domingo:
31/12 - Noite – 22h30min – Culto de Vigília Coristas da Igreja

CONVITE ESPECIAL – GRATIDÃO
Desde o Natal de 1986
quando o Coral InfantoJuvenil da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo
Horizonte entoou seus
louvores pela primeira vez,
este coro nunca mais deixou
de cantar e bendizer ao
Senhor através de seus
hinos. Assim como Deus
manifesta Seus atributos na
vida da Sua igreja Ele os tem
manifestado de maneira
muito singular na vida do
Coral Infantil.
Sua graça se manifestou nos
chamando para sermos Seus
adoradores. Sua misericórdia
nos tem sustentado na obra.
Sua fidelidade nos deu, por
todos estes anos, uma Igreja que nos acolheu para juntamente com os irmãos, entoarmos Seus
louvores. A Sua providência não permitiu que não faltasse instrumentistas, regentes e,
principalmente, coristas! A cada ano saíam os que completavam 14 anos, mas nunca nos faltou os
novos coristas de 7 anos chegando para o coro.
Seu amor nos tem aquecido o coração fazendo-nos amá-Lo, pois, Ele nos amou primeiro. Sua
sabedoria tem iluminado a tantos músicos dando-lhes talento para comporem belos hinos e
arranjos, não nos faltando um rico repertório! Sua bondade e paciência nos têm acompanhado
mesmo quando falhamos no exercício de nosso dever. E Sua Santidade nos tem desafiado a sermos
mais e mais parecidos com Jesus, nosso Salvador amado. Sua transcendência nos leva a adorá-Lo.
Sua imanência nos dá recursos para fazê-lo. Jesus, o Emanuel, o Deus Conosco é o Grande Corista
que tem, por todos estes anos, se levantado e cantado conosco nossos hinos de louvor e adoração
ao Deus Pai.
Enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus, que o Coral Infanto-Juvenil nunca cesse
seus louvores! A Deus o Pai, toda a glória! A Jesus o Filho, nossa adoração! Ao Espírito Santo, nosso
consolador, nossa gratidão pela força que Ele mesmo nos supre para toda boa obra.
Ao encerrar as atividades do Coral Infanto-Juvenil nesse ano de 2017 louvamos a Deus de maneira
especial pela vida preciosa de nossa querida irmã regente Ana Lúcia que, incansavelmente, por 31
anos, tem conduzido de forma brilhante o coral infanto-juvenil de nossa Primeira Igreja. Igualmente,
louvamos a Deus pela vida preciosa de nossa querida irmã Juliana Santos que por 21 anos auxilia
Aninha neste mister.
Nossa irmã Ana Lúcia, em virtude do auxílio à nova Congregação Itapoã que iniciará oficialmente
seus trabalhos dominicais neste ano de 2018 deixa a regência do Coral Infantil. Passa o bastão à
nossa querida Irma Suzana Freire que dará continuidade a este tão valioso ministério com os nossos
pequeninos.
Aninha e Juliana, queridas irmãs! Recebam o nosso reconhecimento e gratidão por tão valiosa
dedicação na Obra bendita de Cristo na condução de nosso Coral Infantil ao longo de todos esses
anos. Que o Poderoso abençoe vocês, renovando suas forças e aumentando cada vez mais a
bendita esperança enquanto aguardamos o retorno glorioso de Cristo. Maranata! Vem Senhor
Jesus! A Deus toda Honra e Glória!
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CORAL NA SANTA CASA
As atividades do Coral na Santa Casa, no ano
de 2017, se encerram na tarde de hoje, com um
Culto Natalino.
Talvez, para alguns enfermos, esta
oportunidade seja a única referência, neste
final de ano, sobre o nascimento de Jesus e
seu significado para a humanidade. Esta é uma
rica oportunidade de falarmos sobre o
Salvador Jesus, Seu ministério aqui na terra,
Sua vida de amor e compaixão pelos que
sofrem e sobre o despertar de uma nova
esperança, pela garantia de vida eterna com
Deus, estado infinitamente superior às
experiências que passamos aqui.
O Coral cantará canções natalinas,
intercaladas por uma pequena mensagem,
proferida pelo querido Pb Marco Antônio Paiva.
Aproveitamos para agradecer aos irmãos do
Coral e da Igreja que contribuíram para que
pudéssemos organizar os kits de higiene
pessoal para os enfermos do andar. Que Deus
a todos abençoe!
Nosso encontro será na Portaria dos
Colaboradores, às 15h45min, à Rua Ceará.
Cantaremos no 6º andar.

ESCOLA DOMINICAL
ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
Neste domingo, 10/12, concluiremos o ano
letivo regular da nossa Escola Dominical. Nos
domingos seguintes (17/12 a 28/01/18), os
pastores da Igreja estarão ministrando aulas
especiais em conjunto sobre A família da
aliança.
Tempo oportuno para fortalecermos as nossas
convicções bíblicas sobre esta instituição
essencial da espécie humana.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO
BELO HORIZONTE
O Presbitério Belo Horizonte se reunirá
ordinariamente nos dias 14 a 16 de dezembro.
Os representantes do Conselho de nossa
Igreja ao PBHZ são nossos irmãos Pb.
Celso (Titular) e Pb. Hildemar (Suplente).
Oremos em favor desta reunião.

CONVITE ESPECIAL – PRÓXIMO DOMINGO
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2º DOMINGO DE DEZEMBRO

DIA DA BÍBLIA
O Dia da Bíblia surgiu em 1549, quando o bispo Tomas Cranmer, que vivia na Grã-Bretanha, incluiu
no livro de orações do rei Eduardo VI, um dia especial para que a população intercedesse em favor
da leitura do Livro Sagrado. A data escolhida foi o 2º Domingo do Advento, naquele ano, 2º domingo
de dezembro. Foi assim que este dia se tornou o Dia da Bíblia.
Esse dia dedicado às Escrituras Sagradas é comemorado em cerca de 60 países. Em alguns
desses países, a data é celebrada no segundo domingo de setembro, numa referência ao trabalho
do tradutor Jerônimo, a Vulgata Latina, conhecida tradução da Bíblia para o latim. (Para os
católicos romanos, setembro é o mês da Bíblia).
No Brasil, o Dia da Bíblia começou a ser celebrado pelos primeiros missionários evangélicos que,
oriundos da Europa e Estados Unidos, a partir de 1850, vieram semear a Santa Palavra em nossa
pátria. Durante o período do Império, a liberdade religiosa aos cultos protestantes era muito restrita,
o que impedia manifestações públicas dos evangélicos. Por volta de 1880, esta liberdade foi
crescendo e o movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se popularizando. Pouco a
pouco, as diversas denominações evangélicas institucionalizaram a tradição do Dia da Bíblia, que
ganhou ainda mais força com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, em junho de 1948. Em
dezembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras manifestações públicas do Dia da Bíblia,
em São Paulo, no Monumento do Ipiranga.
Hoje, as comemorações do 2º domingo de dezembro mobilizam todos os anos, milhares de
cristãos evangélicos em todo Brasil. O então Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, no dia 19 de dezembro de 2001, sancionou a lei nº 10.335 oficializando assim o “Dia da
Bíblia” no 2º domingo de dezembro em todo território nacional.
Sendo Cristo Jesus a expressão máxima da revelação de Deus, toda a Bíblia se centraliza nEle:
Convergindo para Jesus, no Antigo Testamento; Detendo-se em Jesus, nos Evangelhos; e,
procedendo de Jesus, no restante do Novo Testamento. No século XV, com o advento da imprensa,
o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, duzentos exemplares, em Latim. A veracidade da Bíblia, a
sua autenticidade, infalibilidade, inerrância, suficiência, determinam não somente a sua plena
autoridade, como também sua permanente atualidade.
A Bíblia é toda infalível, por isso, é nossa única regra de fé e prática. No Dia da Bíblia, devemos
expressar nossa gratidão a Deus por sua Santa e Bendita Palavra. E sabemos bem como valorizála, estudando, meditando, buscando prazer na Lei do SENHOR. Então, seremos como árvores
frutíferas plantadas junto a correntes de águas. Frutificando para a glória de Deus Pai, Sl 1. Neste
dia especial, façamos um coro de vozes, assim como fizeram os reformadores do Séc. XVI,
dizendo: Sola Scriptura!
Agradeça a Deus por sua Palavra, pois ela é nosso alimento espiritual.
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA

10/12
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

Érica Rezende Gusmão
Conceição Ferreira Souza
Erasmo Borja Sobrinho
Paulo Sérgio de Queiroz Cassete

12/12
Lidiane Alves Vieira Marques
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!

Lucas Deslandes de Toledo
Reinaldo Domingos Pereira da Costa
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna
Rogério Perillo de Carvalho

13/12
Ismaília de Moura Nunes
Lucas Eler Ramos
Maria Cristina Salgado Andrich Santos
Maria Geralda Pedreira Goecking

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)
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14/12
Livingstone Augusto Eller
Noeme Freire Leitão

15/12
Isabel Cristina Santos Ribeiro

16/12
Breno Ayres Chequer Lopes
João Cury Nogueira

