1ª Igreja
Presbiteriana

de Belo Horizonte

Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 17 DE DEZEMBRO DE 2017

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

MENSAGEM PASTORAL
DIA DO PASTOR – 17 DE DEZEMBRO

“Obedecei aos vossos guias e sede submissos
para com eles; pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que
façam isto com alegria e não gemendo; porque
isto não aproveita a vós outros”. Hb 13.17
O Dia do Pastor Presbiteriano, 17 de dezembro,
refere-se à ordenação do Rev. José Manoel da
Conceição, em 17 de dezembro de 1865,
tornando-se assim, o primeiro pastor
protestante nascido no Brasil.
José Manoel da Conceição foi ordenado Padre
em 1844. Sua primeira igreja foi na cidade de
Limeira-SP. Ele era um padre diferenciado, pois
pregava a Palavra de Deus em seus sermões,
muitos deles considerados heréticos por seus
superiores. O Padre Conceição, como era
chamado, antes mesmo de ser sacerdote
conheceu uma família inglesa que estava
morando no Brasil, também no interior de São
Paulo. E contam os relatos históricos que ele
ficava impressionado com o modo como aquela
família, aos domingos, deixava todos os seus
afazeres para dedicar-se ao estudo da Bíblia,
orar e cantar juntos.
Ele ficou tão impressionado que foi estudar
inglês e alemão para se comunicar melhor com
seus amigos estrangeiros. Em 1863, o
missionário americano, Blackford, fez sua
primeira viagem ao interior paulista e visitou
aquele padre que aconselhava o povo a ler a
Bíblia. No ano seguinte, José Manoel da
Conceição é quem foi encontrar Blackford em
São Paulo. Depois de muitas entrevistas,
decidiu, finalmente, deixar o sacerdócio
romano.
Foi com Blackford para o Rio de Janeiro, onde
se encontrou com o Rev. Ashbel Green
Simonton e, no dia 23 de outubro de 1864, o expadre, emocionado, foi batizado na Igreja
Presbiteriana, diante de algumas dezenas de
pessoas e passou a ajudar Simonton na
evangelização do Brasil, fazendo questão de
retornar a todas as cidades que havia sido
padre, para pregar, agora, o evangelho de
Cristo.
Em 17 de dezembro de 1865, o agora ex-padre,
José Manoel da Conceição, foi ordenado pastor
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presbiteriano. Aliás, o primeiro pastor
presbiteriano brasileiro.
Seu sermão de prova foi com base no texto do
evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versos
18-19, quando o evangelista reproduz as
palavras do profeta Isaías: “O Espírito do
Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para
proclamar libertação aos cativos e restauração
da vista aos cegos, para pôr em liberdade os
oprimidos, e apregoar o ano aceitável do
Senhor”.
Portanto, o dia da sua ordenação – 17/12 – foi
escolhido para ser o dia do pastor presbiteriano.
Que Deus abençoe a todos os servos que
deixaram tudo para servir como pastores do
rebanho do SENHOR. Que sejam eles
renovados de poder e graça e de atos de
misericórdia no cumprimento de seu mister.
Soli Deo Gloria!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Valéria
Reunião Plenária:
Terá início com a reunião de oração.
Aguardamos todas as relatoras para essa última reunião do ano de 2017
Homenagem ao Dia do Pastor:
“Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com conhecimento e com
inteligência”. Jr 3.15
Comemoramos no dia 17 de dezembro o dia do Pastor. Esta é uma data que não está apenas em
nosso calendário, mas também em nossos corações, afinal, estamos alegres e gratos a Deus pelos
pastores que aqui temos, pois conduzem com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas, e assim
vemos o quanto Deus é bom e maravilhoso para conosco, nos concedendo líderes amáveis e
comprometidos com Sua Obra. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para se dedicar
ao cuidado de suas ovelhas, mas sabemos também que Deus está sempre ao lado de cada um
deles, sustentando e abençoando o ministério. Ele conhece o coração, o testemunho e os dons dos
Seus servos.
O bom pastor não se deixa levar pelo desânimo em momento de dificuldade, não busca seu próprio
interesse, não nutre mágoas. Ele ama a igreja, ama a Obra de Deus e aos pecadores. Um pastor
deve ser exemplo para a igreja, família e sociedade. Estamos alegres ao ver que nossa igreja está
em boas mãos. Deus tem nos dado pastores comprometidos com a Seara do Senhor, pastores que
cuidam, aconselham, ensinam e ajudam.
Queridos Pastores! Saibam que cada ensinamento, exemplo de fé, amor, bem como de temor ao
Senhor vem sendo seguido por nós, ovelhas que o Senhor confiou a vocês.
Oferecemos essa simples homenagem, pelo amor, carinho e orações dispensados a nós, suas
ovelhas.
Nossa oração é para que Deus em Sua infinita misericórdia e graça, abençoe nossos pastores:
Rev. Edson, Rev. Raimundo e Rev. Rogério.

CULTO DE NATAL
PRÓXIMO DOMINGO - 24/12 - 19H
“Vinde cantai, Jesus nasceu...”. Neste mês de
dezembro temos sido privilegiados por Deus
com momentos de grande enlevo espiritual
através das mensagens bíblicas,
apresentações de nossos corais e atividades
especiais natalinas. Reiteramos nosso convite
a todos para o Culto de Natal, a realizar no
próximo domingo, dia 24/12, às 19h. Grandes
bênçãos o Senhor tem reservado para aqueles
que o buscam com comprometimento em seus
corações!

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Natanias, João, Éder Mello, Carlos
Galvão, José Maria, Thiago Bryan, Sérgio
Maciel, Valter Lopes
Segunda-feira: Éder Mello
Quinta-feira: Ariel
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado: João Marcus, Saul Nogueira
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RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS!
Louvamos a Deus por mais um grupo que será recebido na manhã deste domingo em nossa Igreja.
Estes amados irmãos, listados abaixo, fizeram o curso de doutrina na classe de catecúmenos
(classe de doutrina) e após exame, se apresentam para serem recebidos e arrolados como
membros comungantes de nossa Igreja.
Por Profissão de Fé e Batismo:
Andréa Marinho de Oliveira Mafra
Marina de Oliveira Mafra
Tiago Soares Boaventura
Por Jurisdição a pedido
Floriano Dornas de Amorim Jr.
Priscila Ribeiro de Souza
Tereza Ramos de Oliveira
Simone Carvalho Quadros Rosa
Temos ainda mais 6 irmãos que fizeram o curso, foram aprovados e serão recebidos oportunamente.
A todos os queridos irmãos, as nossas boas-vindas!
Nossa oração é para que o nosso Bondoso Deus, Pai de infinitas misericórdias, revista a cada dia
esses queridos, na caminhada da fé, rumo à Canaã Celestial. Registramos nossa gratidão aos Pbs.
Rubem e José do Carmo, que brilhantemente têm conduzido esta preciosa classe. À Deus toda
Honra e Glória!

SALÃO SOCIAL JOÃO CALVINO
RESTAURADO

ESCALA DOS CORAIS
MÊS DE DEZEMBRO

“Quando o SENHOR restaurou a sorte de
Sião, ficamos como quem sonha. Então, a
nossa boca se encheu de riso, e a nossa
língua, de júbilo; então, entre as nações se
dizia: Grandes coisas o SENHOR tem feito por
eles.Com efeito, grandes coisas fez o
SENHOR por nós; por isso, estamos alegres”.
Sl 126

Abaixo, listamos nossa escala para o mês de
dezembro:

Amados irmãos! Com grande alegria em
nossos corações, concluímos as obras
internas do Salão João Calvino. Ele ficou
belíssimo! Neste domingo, 17/12, após o culto
vespertino, desceremos todos para o Salão
para um “cafezinho” onde teremos a
oportunidade de contemplar a maravilha que
ficou nosso Salão. Agradecemos a Deus a
dádiva e reconhecemos com gratidão a
dedicação dos irmãos das Comissões de
Patrimônio e Obras, Comissão Administrativa
e doações específicas que foram feitas por
irmãos generosos para que tivéssemos as
obras concluídas. As demais obras da Igreja
continuam para a Honra e a Glória do
SENHOR da Igreja.
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Primeiro Domingo:
03/12 – Manhã: Orquestra de Sinos
03/12 - Noite: Conjunto de Sopros
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

Estamos chegando ao final de mais um ano! Somos gratos pelas mãos dadivosas do Senhor sempre
estendidas sobre nós. Agradecemos as orações, o carinho e o apoio desta amada Igreja e
gostaríamos de continuar contando com suas orações, porque afinal, são elas que nos sustentarão
na caminhada em 2018 com nosso projeto de ganhar almas e cuidar de vidas carentes do nosso
Salvador.
Abaixo apresentamos um resumo de nossas atividades no ano de 2017.
Ouvintes das mensagens diárias – 10.956
Aconselhamentos - 98
Folhetos e literaturas distribuídos – 450
Visitas – 15
Cartazes – 95
Cada Dia Natal – 2.165
Cartões de visitas – 1.800
Foram realizadas três palestras com o Rev. Eduardo sobre o tema: Depressão
Louvamos a Deus pelo Ministério Disque Paz. Ao Senhor nosso Deus, nossa profunda gratidão
pelos frutos colhidos através deste precioso Ministério. Nossa Miss. Suely com o apoio do Rev.
Eduardo Santos, Pb. Hildemar e demais colaboradores, têm feito um trabalho precioso no Disque
Paz. Oremos em favor de nossa irmã e de toda a equipe do Disque Paz. A Deus toda honra e glória!
Nossos irmãos Pb. Cassiano e D. Martha,
como têm feito nos últimos anos, gentilmente
oferecem à nossa Igreja o calendário bíblico
de leitura anual da Santa Palavra de Deus
para o ano de 2018. Eles serão distribuídos
a partir deste domingo, 17/12. Agradecemos
ao querido casal pela iniciativa abençoadora.
Valorizemos a Santa Palavra estudando-a
com comprometimento, pois, afinal, ela nos
habilita para toda boa obra, 2 Tm 3.17
DÍZIMOS E OFERTAS
“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida”. Ml 3.10
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria”. 2 Co 9.7
Temos observado que alguns irmãos têm optado por depositar seus dízimos e ofertas diretamente na
conta da Igreja. Entendemos que há motivos justos para que ocorra esta escolha. Contudo,
gostaríamos de solicitar aos irmãos que adotam tal prática, a colocarem no envelope de dízimos e
ofertas da Igreja o comprovante de depósito lançando-os no gazofiláceo por ocasião da marcha de
entrega dos dízimos e ofertas durante o culto. Esse solene ato é de grande relevância para a Igreja,
uma vez que é a demonstração pública de que reconhecemos a providência divina sobre a vida de
todos nós, seus filhos, além de ser um momento didático para os nossos filhos.
O Conselho de nossa Igreja visando facilitar a informação para aqueles que desejam assim proceder,
publica em nosso boletim os números das contas da Igreja para os depósitos.
Banco Santander: Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal: Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
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NOTA DE GRATIDÃO
Deus é bom! Ao longo de nossa caminhada cristã percebemos
várias vezes como isso é a pura realidade. DEUS É BOM! Mas há
momentos em que isso se torna tão impressionantemente
verdadeiro que temos de parar e louvar o Seu nome por este
atributo tão maravilhoso de nosso Criador. E a grande maravilha
é que este é um dos Seus atributos que Ele comunica a nós,
Seus filhos, fazendo que dentro do Corpo de Cristo possamos
desfrutar da bondade tanto do Deus Criador quanto dos seus
filhos, envolvidos na obra da Igreja.
E quando parece que estamos encerrando um ciclo em nossas vidas olhamos para trás e vemos sua
bondosa e misericordiosa mão a conduzir nossos passos para a nossa alegria plena e Sua glória.
Tive o privilégio de conhecer o Evangelho através de pessoas da Primeira Igreja ainda adolescente e
desde então fui acolhida, amada e respeitada por toda a Igreja. Casei-me aqui, batizamos nossos
filhos e nossos netos. E por todos estes anos não nos faltou oportunidade de servir a Ele com os
dons e talentos que procedem do Seu Santo Espírito! Mas somente pela Sua graça e ação em
nossas vidas que prosseguimos certos de que “aquele que serve faça na força que Deus supre”.
Agradeço o privilégio de ter participado como professora da sala de Escola Dominical de 12 e 13
anos e depois da sala da UPA, 14 a 17 anos, presente de Deus para nosso crescimento e
aperfeiçoamento junto aos alunos e professores tão amigos e companheiros. O privilégio de
participar como pianista levando a Igreja a entoar louvores a nosso Deus nos cultos de adoração...
Mais um presente precioso!
E o Coral Infanto-Juvenil sempre foi um daqueles presentes extras, algo bem inédito e exclusivo!
Meninos e meninas passaram pelos nossos bancos nos ensaios. E há muito fui convencida de que
Deus não havia me chamado para ser missionária em uma tribo de índios na Amazônia ou para outro
país longínquo, mas aqueles meninos e meninas ali eram a “minha tribo” e que, através das músicas,
das letras, poderia ser ensinado a eles sobre o amor de Deus, Seu plano de Salvação, sobre a
majestade de Cristo, Seu triunfo sobre a morte, Sua ressurreição e Sua volta gloriosa que
aguardamos. E ainda ensiná-los a se portarem adequadamente durante o Culto solene, a terem
responsabilidade com os compromissos assumidos, a entenderem que ainda que não fossem
chamados a serem “solistas”, eram chamados a fazer parte de um grupo que precisava da voz de
cada um deles. E em todos estes anos contamos com o apoio incondicional dos pais que sempre se
esforçaram para levar seus filhos às atividades programadas. Sempre tivemos pianistas que nos
acompanhassem, equipe de apoio no trabalho, pessoas que trabalharam com a parte das
encenações. Contamos com o apoio e incentivo por parte dos pastores e em especial do Rev. Edson
que ainda como seminarista trabalhou com as crianças e sempre se esforçou para incluir as crianças
nas atividades da Igreja, fazendo com que elas se sentissem parte deste Corpo. E assim foi..., e
assim tem sido... E então... olhando para tudo isso só podemos afirmar: “Oh! Provai e vede que o
Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia” - Sl 34.8
Eu provei ... eu tenho visto!!! Deus é bom!!! A Ele toda a honra, a glória e o louvor!!!
Com gratidão, Ana Lúcia (Aninha)
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GRATIDÃO - CORAL DA IGREJA
Por quem os sinos dobram?
O homem é, por natureza, um ser espiritual e criativo. Desde os tempos imemoriais, ele usa de sua
criatividade tanto para sua sobrevivência como para se comunicar com os outros. Das formas mais
arcaicas de comunicação, talvez a música seja a que mais trabalha os sentidos do homem. Pela
combinação de fatores físicos, espaço e tempo e sentimentos diversos, como alegria/tristeza,
vazio/completude, paz/aflição, segurança/medo, comunicamos, em primeiro lugar a nós mesmos e,
depois, aos outros o que se passa no nosso interior. Por esta razão, somos tão atraídos pela
linguagem universal da música. A narrativa do Antigo Testamento nos dá a informação de que o
povo de Israel era um povo musical. Quando estava alegre, cantava; quando estava triste, também,
cantava. Em romarias, cantava. O louvor já se iniciava antes mesmo de chegar ao Templo. Em
grandes livramentos, cantavam as misericórdias do Senhor e a Sua justiça. São belos os cânticos de
Moisés, de Débora, de Davi, os cânticos de Maria, de Zacarias e de Simeão... Nestes últimos
dezesseis anos, nos habituamos a cantarolar um hino ou, mesmo, a fazer um vocalize, no caminho
ao Templo, para aquecimento da voz. No início, achávamos estranho e não nos preocupávamos
com a voz ainda “adormecida”. Diferente nos era fazer repouso da voz e depois ter que acordá-la.
Alguns, mais resistentes, “interagiam” na portaria da Igreja, até o vocalize, já na Sala do Coral,
acabar. Mas a Regente insistia sempre e, por fim, acabamos nos convencendo da necessidade do
preparo vocal. E cantar com expressividade, como éramos tímidos! Nós nos sentíamos como o povo
de Israel, às margens dos rios da Babilônia, com as harpas penduradas nos salgueiros, tendo que
cantar, para alegrar os opressores... foi um longo período de aprendizado vocal, de partilha, de muito
amor, confiança e respeito. Agora, a nossa Regente vai passar a sua batuta... vai reger novo grupo
coral da nossa Igreja. Sentiremos muito a falta dela no nosso meio, mas sabemos que Deus tem os
Seus planos e que a Sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. O vínculo do amor que marcou
a vida do Coral da Igreja e a Regente há de permanecer. Fica a gratidão de todos os coristas, que
passaram por sua batuta ao longo destes dezesseis anos e o grande apreço pela incondicional
dedicação, maestria e sensibilidade para fazer soar um cântico mavioso de vozes que, muitas
vezes, perguntavam: “Como entoar o canto do Senhor longe de Sião?” O poema escrito pelo pastor
inglês John Donne, Meditações, inspirou o grande escritor norte-americano Ernest Hemingway a
escrever aquela que, talvez, tenha sido a sua obra prima: “Por quem os sinos dobram”. Ambos
tratam o absurdo da guerra e sua estupidez, principalmente, a guerra civil, com uma lúcida análise
da condição humana. A pergunta do poeta permanece no ar e o eco responde: Os sinos dobram por
você, Ana Elvira (Aninha), exemplo de dedicação, humanidade e amor pela Igreja! Dobram por
você, Aninha, que soube unir e ver em cada corista um potencial, que, às vezes, é tão pequeno. Que
Deus continue a inspirar a sua vida, Aninha, para que nunca cesse em seus lábios um novo cântico,
mesmo fora de Sião!
Diretoria do Coral da Igreja

CONVITE ESPECIAL – NESTE DOMINGO, 17/12 ÀS 19H

7

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 – Servindo a IP Metropolitana

17/12
Moisés Caldeira dos Santos

18/12
Ester Vilela Paes Figueiredo
Manoel Silva de Melo Rocha
Samuel Goecking de Araújo

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

19/12
Adenir Rodrigues de Oliveira
José Alberto Muinhos

20/12
Kevia Cristina Bastos Jorge

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

21/12
Eunice da Silveira Andrade Nogueira
Frederico Porto Caldeira
Renata Ricarte Domiciano Ferreira
Romulo da Silva Leitão

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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23/12
Vilma Maria Diniz Gonçalves

