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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

HORA DE AGRADECER – TU ÉS FIEL SENHOR!

“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 aos membros da Igreja
pelo envolvimento nas celebrações do
106º aniversário de nossa amada
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte. Vivenciamos no final de
semana passado momentos de
grande enlevo e edificação espiritual.
Antegozamos o céu. Nosso coração
se alegrou sobremaneira ao vermos o
envolvimento dos membros de
maneira espontânea e alegre. É hora
de agradecer!
Nossa gratidão aos corais, pela
dedicação de nossos regentes,
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instrumentistas, coristas, enfim, por
todas as 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 pela junção dos corais
da 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. Nossa gratidão 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. As mensagens
poderosamente pregadas pelo Rev.
Edgar Gonçalves, pastor da Igreja
Presbiteriana de Uberaba-MG,
instrumento do SENHOR que muito
edificou nossa Igreja.
Foi perceptível que o resultado de
todas as celebrações foi obra da graça
de Deus sobre nós, nos envolvendo,
movendo, capacitando e inclinando as
nossas mentes e corações para o
trabalho do SENHOR.
Nosso sentimento é semelhante ao 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 erigido
por Samuel de que a vitória foi
alcançada tão somente pela boa mão
de Deus. Que assim seja conosco.
A história de nossa Igreja se
assemelha à história de Israel. Afinal,
somos o Israel de Deus. Ao olharmos
para os 106 anos de nossa Primeira

Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
nos deparamos com uma história de
uma Igreja sendo carregada no colo
pelo SENHOR.
Lembramos as 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.
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. Completamos os 106 anos e
entramos nos primeiros dias do ano
107, olhando firmemente para o autor
e consumador da Fé, Cristo Jesus,
nosso Redentor Amado, o Cabeça da
Igreja. A Ele toda Honra e Glória!
Rev. Edson Costa Silva
Pastor da Igreja
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Para que, como está escrito:
Aquele que se gloria, glorie-se no
Senhor.” 1 Co. 1.31
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável:
Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena
Reunião Plenária:
Quarta-feira, dia 05/09, às
14h30min. Contamos com a
presença de todas as sócias. Traga
uma amiga para participar conosco
de uma tarde abençoada e alegre.
Homenagem ao Seminarista
No dia 08 de setembro
comemoramos o dia do seminarista
e queremos aqui registrar nossa
homenagem a todos os
seminaristas que já passaram pela
SAF. Recebam
nosso carinho,
nossas orações e nosso muito
obrigado por todo serviço prestado
junto à SAF. Que Deus continue
abençoando todos vocês,
capacitando-os para a Seara do
Senhor.
"Esse rapaz que passa aí à vossa
vista, humildemente bom e cheio de
alegria, foi chamado por Deus para
servi-lo um dia, e hoje para todos
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nós é o nosso irmão seminarista.
Deixou talvez saudoso o céu cor de
ametista do seu rincão longínquo e
cheio de poesia, para vir estudar a
ciência e a teologia e se tornar
semeador das almas na conquista.
O seminário agora é seu estranho
abrigo, e em cada novo livro,
encontra um grande amigo, onde
ele vai beber conhecimento e luz. A
fim de que, após as lutas de alguns
anos vá aos campos a semear nos
corações humanos, a semente
imortal do Evangelho da cruz.”
Texto extraído da SAF em revista.
ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Tarcísio Antonio de Oliveira
Rua Guaíra, 21 – Caiçara
Tel: 3889-4431
Equipe 2
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa,
152 – Cruzeiro
Tel: 2323-2065
Próximo Domingo:
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel: 3282-7049
Equipe 2
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel: 3281-5719

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Você tem algum familiar, membro
da Igreja, que não pode vir à igreja?
Pois saiba que a igreja poderá ir até
ele, levando uma pequena liturgia,
uma mensagem de fé e esperança
e o mais importante – a Santa Ceia
do Senhor.
A Escola Dominical Itinerante
funciona todos os domingos às 9h
da manhã, nas casas de idosos e
necessitados de ouvir e participar
do Evangelho, mediante uma
escala pré-estabelecida. São duas
equipes compostas de dois
pastores, dois presbíteros e alguns
membros.
Entre em contato com o Rev.
Rogério Bussinger ou o Presbítero
Paulo Arumaá, que faremos a
inclusão do seu pedido. Oficiais e
membros da igreja que desejarem
participar deste trabalho
abençoado serão muito bem
vindos.
O nosso encontro para estas visitas
é as 8h30min de domingo na porta
lateral pela Rua Ceará.

MUDANÇA DE TELEFONE
Nossos irmãos Erasmo e Any
Borja, comunicam a mudança no
número de telefone: 3658-5551

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rubem Pacheco, Fernando
Horácio, César, Jessé Oliveira,
Paulo Cassete, Arthur, Marco Túlio,
Tiago Muzel
Segunda-feira: Marco Cassete
Quinta-feira: Marco Vince
Sexta-feira: Rodrigo Pitta
Sábado: Saul Nogueira,
Sérgio Maciel

FILHOS DO PACTO
Louvamos a Deus por este
precioso curso que visa o preparo
de nossos filhos para este tão
importante passo na caminhada
cristã.
Nossa Igreja tem procurado
conscientizar os pais de que eles
são os agentes primários na
educação espiritual de seus filhos e
também no preparo deles para este
momento, sendo é claro,
acompanhados pela Igreja.
Aos pais, membros da Igreja que
desejam preparar seus filhos para
a pública profissão de fé, pedimos
que procurem o nosso pastor Rev.
Edson, adquiram o material e
tenham dele o acompanhamento
que se fizer necessário.
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E FOI ASSIM ...

BATISMO INFANTIL

Ainda sobre o menino Davi –
família do Acre – presto contas aos
irmãos e irmãs que bondosamente
contribuíram com os custos das
passagens aéreas para o retorno
dele e de sua mãe, a nossa irmã Ila,
para o Acre.

“Herança do SENHOR são os
filhos, fruto do ventre seu
galardão”. Sl 127.4
Recebemos neste domingo para o
Sacramento do Batismo Infantil,
Thalia Helena Oliveira Barreto
filhinha de nossos irmãos José
Geraldo e Darlene. Que o Senhor
abençoe ricamente o crescimento
da Thalia, que seja semelhante ao
de Jesus, não somente em
estatura, mas em sabedoria e
graça diante de Deus e dos
homens.

As ofertas somaram R$ 3.600,00.
As passagens, com as taxas de
lugares especiais, custaram R$
3.000,00.
O saldo de R$ 600,00 foi colocado
num envelope e entregue à nossa
irmã Ila para despesas eventuais,
inclusive com medicamentos.
“O Rei, respondendo, lhes dirá:
Em verdade vos afirmo que,
sempre que o fizestes a um
destes meus pequeninos
irmãos, a mim o fizestes.”
(Mateus 25.40).
E foi assim que fizemos!
Aleluias ao nosso Bondoso Deus
por esse privilégio.
Amém.
Os irmãos e irmãs que desejarem
maiores detalhes sobre o uso
desses recursos poderão obtê-los
comigo.
Muito obrigado.
Marcos Vieira
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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 Coríntios 11.23,25
A Ceia encoraja o fiel em sua
caminhada diária e em sua
expectação. No próximo domingo,
segundo domingo do mês, 09/09,
por ocasião dos cultos matutino e
vespertino, estaremos ao derredor
d a M e s a d o S e n h o r, p a r a
participarmos deste banquete
espiritual. Preparemo-nos, pois,
para este singular momento!

MARCANDO A HISTÓRIA – 106 ANOS DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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ANIVERSARIANTES
02/09
Arthur Castellani Reis
César Vieira dos Santos
Leonardo Henrique Boy de Oliveira
Victor Eliel Bastos de Carvalho
03/09
Beatriz Mara Reis Miranda
Gian Pietro Terenzi de Oliveira Santos
José Câmara
04/09
Floriano Dornas de Amorim Junior
Jurema da Conceição Rocha
05/09
Maria Diomar de Souza Bussinger
06/09
Alice Teixeira Gerlach
Gustavo Antonio da Silveira Iacomini
Jane Maria Peixoto Silva
Júlia Duarte Coelho Riegg
Júlia Oliveira de Rodrigues
Jerusa Gontijo Eleutério Lourenço
Maria Josina de Souza Fernandes
Sandra Cunha Campolina Bissaco
Talitha Angelica Fidelis Costa Campos
07/09
Josué Aragão Cotrim
Kleber Rocha
08/09
Elaine Rodrigues Lacerda
Firmino Costa Perilo
Idail Costa Martins
Ivy Bastos Matos Elias
Laura Porto Assis Oliveira
Olga Martins Porto
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
Quartas-feiras: Reunião de Oração
às 19h30min

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia: Segundo domingo do
mês

Segunda-feira: 19h30min Reunião
Congregação Peregrinos – Itapoã de oração
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, Terça-feira: 8h30min e 14h30min
bairro Planalto (entrada pela rua Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
lateral).
Domingo: Reunião de Oração
Quinta-feira: 8h Reunião de
9h30min
oração no salão João Calvino
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre
Crianças e Juvenis da Igreja
Sem. W. Judson Fialho
Cursando o 3º ano no Seminário
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Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino.
Agende-se e venha participar
conosco!

CONTA DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

