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MENSAGEM PASTORAL
CENTENÁRIO DO CORAL DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE

Um século louvando a Deus e proclamando o
evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
através do canto coral. Disse o apóstolo Paulo
escrevendo aos romanos: “Em todas estas
coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou”, Rm 8.37.
Esse é o nosso sentimento quanto à alegria de
ver nosso Coral celebrar seu centenário.
Quem conhece a dinâmica de um Coral sabe
que o louvor contagiante é resultado de uma
disciplina semanal de ensaios e dedicação
intensa em busca da 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 e ao precioso grupo atual.
Que Deus renove a cada um, e continue dando
as condições necessárias para continuarem
louvando ao SENHOR com alegria. Como
Igreja, nosso sentimento e desejo são o mesmo
do escritor aos hebreus: “Por meio de Jesus,
ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que confessam o
seu nome”. Hb 13.15.
Abaixo, publicamos uma nota histórica escrita
pelo Diácono e corista Sérgio de Souza Maciel
sobre o centenário de nosso Coral.
“No registro Bíblico, a associação com a
música começa com um dos descendentes de
Caim. Seu nome era Jubal, textualmente “pai
de todos os que tocam harpa e flauta” –
Gênesis 4.21. Sendo essa a confirmação de
que Deus em Sua Providência, determinou que
a música fosse um canal para que os homens
se comunicassem. Gênesis 31.27, refere-se ao
episódio da fuga de Jacó da casa de seu sogro
Labão, no qual ele se queixa de não ter se
despedido de Jacó e sua família “com cânticos,
e com tamboril e com harpa”; atestando assim,
que os hebreus se dedicavam a essa arte em
suas habitações e nos campos. A primeira
orquestra de que se tem notícia na Bíblia,
possuía Hemã, Asafe e Etã, ou Jedutum, como
seus regentes, inaugurando também a escola
de música no Antigo Testamento, que ensinava
címbalo, saltério, flauta, pífaro, trombeta, além
é claro, do canto.
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A música, portanto, esteve presente desde os
primórdios da Revelação e em tempo algum da
Antiga Aliança foi olvidada pelos Israelitas,
exceto, no cativeiro babilônico, conforme o
salmo 137. A Nova Aliança chegou, os Levitas
que se ocupavam também do canto foram
substituídos pela assistência do culto cristão. A
congregação passou a cantar (“falando entre
vós com salmos, entoando e louvando de
coração ao Senhor com hinos e cânticos
espirituais” – Efésios 5.19). Entre os séculos II e
VIII o Canto Gregoriano passa a ser parte da
Missa, assumindo o clero a função que já
esteve a cargo da congregação. Todavia, nos
séculos que se seguiram o Canto Gregoriano
entrou em franca decadência. Entramos no
período da pré-reforma e vemos que o canto
congregacional foi reintroduzido no serviço
litúrgico por mãos de Jan Huss nas igrejas da
Boêmia, influenciado pelas igrejas da Suécia e
Alemanha.
Religião e arte sempre andaram de mãos
dadas. Talvez não exista arte que tenha sido
mais influenciada pela Reforma do que a
música. A maior prova foi a força que a música
no contexto do culto exerceu para o avanço da
Reforma do século XVI. Lutero possuía não
somente sólidos alicerces teológicos como
também a mais alta formação musical de sua
época. A mais importante inovação musical da
Igreja Luterana é o hino estrófico, também
conhecido como Coral, destinado para o canto
congregacional em uníssono, pois Lutero
desejava que a congregação participasse
ativamente do culto e não simplesmente como
espectadores.
Tanto Lutero quanto Calvino entenderam que a
música no culto deveria ser usada como um
meio para ensinar, exortar e instruir, como a
Bíblia nos indica em algumas passagens. Mas,
Lutero e Calvino, num primeiro momento,
divergiram sobre a música no culto, pois,
Calvino não queria que o culto protestante
guardasse qualquer semelhança com a
adoração medieval, por este motivo, a liturgia
calvinista é até hoje extremamente simples. Foi
o próprio Calvino que metrificou alguns e
mandou metrificar outros salmos para que
fossem cantados em uníssono pela
congregação, entendendo que a voz humana

era a melhor expressão do louvor a Deus.
A forte influência de João Calvino no culto, fazse sentir aqui em nossa Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte. O serviço que
prestamos a Deus dominicalmente é sempre
majestoso, moderado e modesto; mas reúne
em seu conteúdo e forma a pregação
Cristocêntrica como ponto máximo do culto,
como também o uso de instrumentos, canto
congregacional e Coral, tornando-o alegre,
mas, não vulgar. É a partir deste contexto que
celebramos hoje o Centenário de nosso Coro,
cujas mais remotas referências escritas datam
de 1917 segundo Abdênago Lisboa, nosso
primeiro Historiador, em seu livro História da
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Com
apenas 5 anos de fundação e já possuindo uma
filha, hoje centenária, a Igreja Presbiteriana de
Nova Lima, a Primeira Igreja possuía um
harmônio adquirido por 350$000 (trezentos e
cinquenta mil contos de réis), e um Coral que
ajudava a conduzir a congregação nos hinos.
Pela época, certamente a participação do Coral
não devesse ser tão efetiva como hoje, mas,
este foi o embrião do que temos em nossa
Igreja agora em termos musicais.
O Senhor, como Deus Providente que é, não
deixou sua Igreja aqui sem rumo nesta área.
Um incontável número de irmãos e irmãs que
por aqui passaram cantando, continuam na
presença de Cristo experimentando com todo o
regozijo e intensidade possíveis a verdade
bíblica que diz: “Bom é render graças ao
Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó
Altíssimo”.
Aqui cantou Victório Emmanuel Bergo, primeiro
corista de que se tem notícia. Na organização
da Igreja da Estação de Moeda o Coro cantou o
hino 534 do hinário da época e a missionária
Morgan executou vários números ao harmônio.
Aqui cantou e ainda permanece entre nós,
nossa mais antiga corista, nossa querida irmã
D. Gersonita Alves dos Santos. Cerca de 70
anos servindo à Igreja no Coral. As organistas e
pianistas também merecem destaque: Leila
Cabral, Eva Elizabeth Lehman (conhecida
como Bessie), Márcia Westin, Silvânia Gripp,
Débora Simões, Maria Guilhermina, Eleonora
Santos, Vera Lúcia e o jovem e talentoso
pianista Pedro Reis.

regeram Nida Gibran, Elda Lisboa, Selva Léo
Ribeiro, de mais longa permanência na direção
do Coral – cerca de 30 anos. Regeu o Maestro
Cláudio Simões, que também escreveu
belíssimas peças dedicadas ao Coral, e
também são de sua lavra os arranjos
instrumentais do concerto do centenário do
Coral – “De boas palavras transborda o meu
coração. Ao Rei consagro o que compus” –
Salmo dos filhos de Corá. Desde 2002 a
direção musical está a cargo da maestrina Ana
Elvira de Souza Gomes. Louvamos a Deus por
sua vida.
Uma curiosidade importante. Nosso Coral é
uma família, e grande. Cerca de 50% dos
membros tem algum grau de parentesco dentro
do grupo. Somente casais, são 8. Salvo
engano, houve época em que 8 ou mais irmãos
da família Faria de Melo integraram o Coral ao
mesmo tempo. Além de participar ativamente
dos cultos regulares da igreja, o Coral realiza
há mais de 30 anos um culto de evangelização
mensal na Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte, visita igrejas irmãs, atende convites
de órgãos públicos e privados. A Deus toda
honra e glória! Diácono - Sérgio de Souza
Maciel – corista”.
Ao celebrar o Centenário de nosso Coral,
nosso coração se alegra sobremaneira, pois,
reconhecemos a sua importância, ocupando ao
longo deste século um lugar proeminente, de
relevância e transformação, comunhão,
inspiração e edificação. Que o SENHOR, pai de
infinitas misericórdias continue com sua destra
estendida para o nosso Coral Centenário e que
em tudo, o nome excelso do SENHOR seja
engrandecido e nossas vidas edificadas no
louvor ao Deus Eterno, Amém.
Rev. Edson Costa Silva
Diácono: Sérgio de Souza Maciel

Aqui regeram o Presbítero Benício Barbosa de
Castro, D. Ligia Mafra e Dr. Athos Vieira de
Andrade, que já estão com o Senhor. Também
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SOCIEDADES INTERNAS
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram;
ensina-me para que aprenda os teus
mandamentos." Salmo 119.73
Reunião de Oração
Terça-feira, dia 27/06 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz
Gastronomia Solidária
Quarta-feira, dia 28/06.
Aprenderemos mais uma receita com a nossa
querida Rosane. Dessa vez será uma farofa
fria como acompanhamento de churrasco.
Valor da inscrição: R$20,00
O dinheiro arrecadado será em benefício das
obras sociais.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719
Equipe 2:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065
Próximo domingo
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 – Venda Nova
Tel.: 34514430
Equipe 2:
Valter Sampaio
Rua Itueta,10 – Vista Alegre
Tel.: 3321-6731

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E
PATRIMÔNIO “Estamos em obras”
“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.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Cláudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram, Zuelton
Segunda-feira: Ariel
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Eder Freitas
Sábado: Fernando Horácio, Frederico Porto
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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A reforma da calçada da Rua Ceará está
concluída e a preparação para o
assentamento do novo piso no Salão João
Calvino está bem adiantada. Nesta semana
planejamos iniciar a instalação das tubulações
hidráulicas no novo banheiro masculino.
Assim, pela graça e misericórdia de Deus,
vamos avançando na restauração do
patrimônio de nossa Igreja. Somos gratos a
Ele que nos tem conduzido em todas as
coisas.
Somos gratos aos irmãos que têm se disposto
a orar e contribuir por estas obras. 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!

NOTA DE GRATIDÃO

Queremos expressar o nosso agradecimento a Deus que ouve a nossa oração e é o único que
conhece o nosso coração, pois estava nele nosso desejo de promover uma série de palestras
buscando dar uma visão bíblica sobre a depressão aos nossos aconselhados. Todavia, graças à
orientação de Deus e ao apoio constante do conselheiro Pb. Hildemar e dos pastores de nossa Igreja
resolvemos criar o “Projeto Vida Abundante”, e nos dias 05 de maio; 02 de junho e 09 de junho
realizamos três palestras em nossa igreja sobre o tema depressão, onde tivemos a presença em
média de 70 pessoas por palestra.
A resposta das pessoas que vieram superou nossa expectativa, pois foi também um excelente meio de
tornar a Igreja conhecida por aqueles que nos visitaram e assim divulgar o ministério Disque Paz. Dos
participantes quatro já estão sendo aconselhadas semanalmente no disque paz.Oramos para que
tenhamos outras oportunidades e sejamos úteis no cumprimento de nossa missão.
Agradecemos ao Rev. Eduardo Santos, nosso preletor, pela palavra abençoada. Que Deus o abençoe
e o recompense!
Ora, além disso, o que requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
1 Co 4.2
Disque Paz 3209 - 8888 “Ouça uma mensagem de paz para o seu coração”
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SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – JULHO / 2017
No próximo final de semana, dias 01 e 02 de julho, teremos aqui em nossa Igreja o Seminário da
Escola Dominical. Será uma oportunidade rica de crescermos em graça e
no conhecimento do SENHOR nosso Deus.
Nosso preletor especialmente convidado será o Rev. Hermisten Maia que com todo o seu
conhecimento e experiência na área educacional eclesiástica, mercê de Deus,
certamente nos abençoará grandemente.
No sábado dia 01, pela manhã, teremos palestras de 10h às 12h, com intervalo. À noite, nosso
horário será de 19h30min as 21h30min também com intervalo.
Os professores de nossa Escola Dominical estão convocados e toda a Igreja convidada.
Venham participar conosco!
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ORAI SEM CESSAR!

PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
INVERNO - 2017
Para Colocar na Agenda
Temporada de Acampamento Inverno – 2017
UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos
Data: 17 a 22/07
Preletor: Rev. Eduardo Santos

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, 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. 2 Cr 7.14
Dizem os reformadores que a confiança de que
nossas orações serão respondidas não surge
de nós mesmos, mas do Espírito Santo agindo
em nós. Na vida dos crentes, a fé e a
esperança vencem o temor, para que sejamos
capazes de pedir “com fé, em nada duvidando”
(Tg 1.6). Isso significa que a verdadeira oração
é confiante na resposta, por causa de Cristo e
do pacto, “pois o sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo sela o pacto que Deus
estabeleceu conosco”. Assim, os crentes se
aproximam de Deus com ousadia e
entusiasmo porque essa “confiança é
necessária à verdadeira invocaçãoque se
torna a chave que nos abre a porta do reino dos
céus.
Continuemos nossas intercessões em favor
dos enfermos de nossa Igreja. Aqueles que
estão hospitalizados, outros que estão se
recuperando em casa. Outros que estão
enlutados. Todos devem ser alvos de nossas
constantes intercessões. Recomenda-nos a
Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e
ainda mais, “sem cessar”.
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de
oração durante a semana. Todas as segundasfeiras, às 19h30min. Terças-feiras, 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.

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

NOTA DE FALECIMENTO
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente nas tribulações”. “O Senhor o
deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome
do Senhor”. Sl 46.1; Jó 1.21
Conforme anunciamos de viva voz no último
domingo, registramos em nosso boletim o
falecimento do Sr. Paulo Messias Soares, pai
de nossa irmã Missionária D. Neusa.
Sr. Paulo foi chamado à presença de Deus aos
97 anos de idade, sendo sua conversão aos 57
anos. Seu corpo foi velado e sepultado na
cidade de Santa Teresa-ES. D. Neusa nos
enviou notícias afirmando que o culto fúnebre
foi conduzido pelo Rev. Gladston, pastor da
Igreja Presbiteriana de Santa Teresa, quando o
Nome do SENHOR foi louvado e a família
consolada pela Santa e Bendita Palavra de
Deus.
À nossa querida irmã Neusa, bem como a toda
sua querida família enlutada, expressamos
nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao
Senhor doador e mantenedor da vida, o
consolo de seu Santo Espírito.
REV. EDSON NA CONGREGAÇÃO
NOVA SUÍÇA
Nosso pastor visita neste domingo à noite a
congregação Nova Suíça. Celebra a Santa
Ceia do SENHOR aos irmãos que ali
congregam. O culto na congregação acontece
às 18h. Rua Duque de Caxias, 136
Nova Suíça.
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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

25/06
Eunice Batista Gonçalves Souza
Karla Martins Valadão Doehler
Marcony Vinicius Teixeira Reis

26/06
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.

Henrique Medeiros Rodrigues Paschoal

27/06
Alexandre Pereira Arantes
Saulo Siqueira de Castro

28/06
Jorge Tomas Lehman

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
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 19:00min
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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29/06
Ivete Lessa Poubel
Márcia Maria Rosa Garretto Milagres

30/06
Judismar Wailton Figueiredo Andrade

01/07
Andrei Ricarte de Almeida P. Domiciano
Jessé Oliveira
Raphael do Rêgo Pacheco Santos
Rev. Marco Antonio Lopes da Silva

