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MENSAGEM  

[Continuidade da história... de 1976 
até 2018] Essa é a última mensagem 
da trilogia que conta uma pequena 
parte da história da nossa Igreja. 
Observo que um livro não seria capaz 
de ser fiel aos 106 anos de história, 
quiçá três textos. Assim, peço perdão 
se algum irmão entender que não 
contei determinado fato ocorrido na 
grande história da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma 
vez eu li que a maior dificuldade do 
historiador não é a busca dos fatos e 
sim a seleção deles para publicação. 
Disserto também que o espírito para 
elaboração desses três textos foi o 
descrito por Matos (2005), “Conhecer 
a história da igreja dá aos cristãos um 
senso das suas origens, das suas 
raízes, da sua identidade, do fato de 
que são herdeiros de muitas gerações 
de irmãos que os precederam na fé” 
(MATOS, 2005, p. 12). 

Em março de 1976 inicia-se no prédio 
de Educação Religiosa de nossa 
Igreja o IPRESBT – Instituto 
Presbiteriano de Teologia, futuro 
Seminário Teológico Presbiteriano 
Rev. Denoel Nicodemos Eller. O Rev. 
Obedes Ferreira da Cunha assume a 
titularidade em 1977, após a saída do 
Rev. Denoel para Igreja Presbiteriana 
Unida (SIMÕES, 2008). Esses dois 
pastores são considerados por 
Simões (2008) como os principais 
pioneiros do seminário mineiro. O 
seminário formou diversos pastores 
da nossa Igreja, inclusive o Rev. 

Edson Costa Silva (Matriculado em 
2004). O Rev. Rogério Bussinger 
participou da primeira turma do 
IPRESBT. 

Em 1982 assume a presidência do 
conselho o Rev. Alceu Davi Cunha, 
que estava terminando o mandato 
como Secretário Geral da Mocidade 
Presbiteriana do Brasil. Uma nota 
importante para o presbiterianismo 
em Belo Horizonte foi publicada no 
boletim de 16/05/1982. Nele informa 
que a Terceira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, filha de nossa igreja, 
iria derrubar o antigo templo e 
construir um novo no lugar. Durante 
esse tempo reuniriam na Capela do 
Colégio Izabela Hendrix. Esse 
procedimento foi o mesmo adotado 
por nossa Igreja durante a construção 
do atual templo. Nesse ano, também 
durante as celebrações do aniversário 
da União da Mocidade Presbiteriana 
(UMP), dois jovens ocuparam o 
púlpito nas pregações matutina e 
vespertina. Dessa geração de jovens 
de nossa Igreja saíram diversos 
pastores presbiterianos de renome.

No aniversário de 70 anos de nossa 
igreja (26/08/1982) foi preletor o Rev. 
Cleómines Anacleto Figueiredo, que 
anos mais tarde plantou uma igreja-
filha de nossa Igreja. Nesse período 
também foi a consolidação do 
acampamento como ministério da 
Igreja, tanto no Encontro da Família 
Presbiteriana no 1º de Maio, como nas 
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temporadas de verão e inverno das 
sociedades internas. Também foram 
concluídas as obras do prédio pastoral 
no bairro Cidade Nova e realizada a 
mudança dos pastores para a Rua 
Irmãos Kennedy 44. Desde então 
diversos pastores passaram pelos 
três apartamentos.

No ano de 1985 o Rev. Ludgero 
Bonilha Morais assume como pastor 
titular de nossa Igreja. No ano 
seguinte foi fundado o Coral Infanto-
Juvenil. A década de 90 foi marcada 
pelo intenso trabalho de consolidação 
do Instituto Gammon de Belo 
Horizonte. 

Nossa cidade contava com duas 
grandes escolas confessionais de 
ramos do protestantismo histórico, o 
Colégio Izabela Hendrix (fundado em 
1904) e o Colégio Batista Mineiro 
(fundado em 1918), além disto, a 
cidade de Lavras-MG possuía o 
Instituto Presbiteriano Gammon 
(fundado em 1869), sendo que desde 
1908 oferece curso superior. 

Nesse sentido buscou a criação e 
consolidação da Escola Presbiteriana 
em Belo Horizonte, assim como o 
Seminário Teológico Presbiteriano 
Rev. Denoel Nicodemos Eller 
funcionava nas dependências da 
nossa Igreja.

A Igreja recebeu para o aniversário de 
80 anos (26/08/1992) o coral da 
Central Presbyterian Church de Saint 
Louis. Foram diversas apresentações, 
sendo que a receita da venda de 
ingressos foi revertida para o Lar  

M a r i a  d a  G l ó r i a .  A l g u m a s  
apresentações podem ser conferidas 
no Canal do YouTube Memória
PIPBH. Também foram convidados os 
Revs. Hernandes Dias Lopes e Thiago 
Rocha para as pregações no mês de 
aniversário.

No ano de 2002 foi fundado o 
Conjunto de Sinos. Nesse ano 
também o saudoso Rev. Geraldo Braz 
dos Santos foi jubilado e recebeu o 
título de Pastor Emérito de nossa 
Igreja. O Rev. Ludgero Bonilha foi 
eleito para o cargo de Secretário 
Executivo do SC/IPB. 

Para a comemoração de 90 anos da 
Igreja (1912-2002) foram convidados 
os Revs. Raimundo Monteiro 
Montenegro Neto, Mauro Meister, 
Ludgero Machado Moraes, Alcides 
Martins Júnior para pregarem durante 
o mês de agosto. O culto de 
aniversário foi realizado no Auditório 
Topázio do Minascentro. 

No final da década iniciaram os 
estudos para o tombamento do nosso 
templo e do prédio de Educação 
Religiosa. Em 2009 nossa Igreja 
p a r t i c i p o u  a t i v a m e n t e  d a s  
comemorações do Sesquicentenário 
da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(1859-2009).

Os preparativos para o centenário de 
nossa Igreja começaram no início da 
segunda década do séc. XXI e tiveram 
como ápice o ano de 2012.

Diversas foram as proposições de 
atividades para essa importante data  
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na vida da igreja. No decorrer de 2011 
e 2012 foram convidados todos os 
secretários de sociedades internas da 
IPB, além de diversos pregadores de 
g r a n d e  r e l e v â n c i a  n o  
presbiterianismo. O Culto Vespertino 
de 26/08/2012 foi realizado no
Auditório Topázio do Minascentro, 
com a participação do Rev. Roberto 
Brasileiro, presidente do SC/IPB, além 
da presença do prefeito de nossa 
cidade.

No ano de 2016 o Rev. Edson Costa 
Silva, que havia sido seminarista, 
licenciado e pastor auxiliar de nossa 
Igreja, assume a missão de pastor 
titular.

Hoje, escrevo esse texto no dia 
13/08/2018, observo quão pujante é o 
trabalho presbiteriano em nossa 
Igreja. Todos os domingos, em 
especial nas manhãs, nós temos 
dificuldades de acomodar os irmãos 
no templo, tamanha a presença dos 
membros da Igreja. Atualmente o 
Conselho é composto por 21 
presbíteros regentes e 07 presbíteros 
docentes (pastores), três na Sede e 
quatro em congregações e campos 
missionários. A Junta Diaconal é 
formada por 33 diáconos.

Todas as forças de integração da IPB 
estão presentes na vida de nossa 
Igreja. A União Presbiteriana de 
Homens (UPH) recentemente 
organizou uma série de palestras dos 
500 anos da Reforma Protestante. 

A Sociedade Auxiliadora Feminina 
(SAF), fundada junto com a Igreja em   

1912, possui setenta sócias e conduz 
semanalmente reuniões de oração, 
além de diversas outras atividades. 

A União de Mocidade Presbiteriana 
(UMP) atualmente conta com 
quarenta e nove membros. Há pouco
tempo participou ativamente do 
Dia do Jovem Presbiteriano no 
Acampamento Ebenezer que reuniu 
quase 400 jovens e do Seminário 
Cristianismo Total realizado em nossa 
Igreja. A União Presbiteriana de 
Ado lescen tes  (UPA)  também 
contribuiu para o Dia do Adolescente 
Presbiteriano realizado no nosso 
acampamento com mais de 700 
pessoas. 

A União de Crianças Presbiterianas e 
a União Presbiteriana de Juvenis 
(UCP-UPJ) são ativas em nossa Igreja 
com a realização de diversas 
atividades e a continuação das 
temporadas de acampamento. O 
Ministério de casais atualmente conta 
com a cooperação de cerca de 60 
casais.

O canto coral é marca distintiva de 
nossa Igreja envolvendo todas as 
faixas etárias. Contamos com cinco 
corais. O Coral Misto, Jovem, 
Masculino, Feminino e Infanto-
Juvenil. Totalizando cerca de 140 
coristas. O Conjunto de Sinos conta 
com o i to  membros .A Esco la  
Dominical, outra instituição formada 
junto com a Igreja, conta atualmente 
com quatorze classes, com 43 
professores na equipe e 396 alunos 
mat r i cu lados .  A lém d isso ,  é  
real izada a Escola Dominical 
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Buscai o SENHOR enquanto se 
pode achar, invocai-o enquanto 
está perto.”  Isaías 55.6

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Depar tamento  responsáve l :  
Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena

ANIVERSÁRIO DA SAF
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA!

Convite
A SAF convida a todos os amados 
irmãos para estarmos juntos  dia 22 
de agosto às 14h30min prestando 
culto a Deus, em gratidão pelos 106 
anos da SAF. 

Convide uma amiga, traga um 
parente. Você é nosso convidado 
especial.

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos

LISBOA, Abdênago. História da Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. Belo 
Horizonte: Canãa, 1974.
MATOS, Alderi Souza de. Uma Igreja 
Peregrina: Historia da IPB de 1959 a 2009. 
São Paulo: Cultura Cristã, 2009.
SIMÕES, Ulisses Horta. De Minas para o 
Mundo...: Sinopse Histórica Seminário 
Teológico Presbiteriano Rev. 
DenoelNicodemus Eller. Belo Horizonte: 
Betânia, 2008

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Carlos Galvão, Sérgio 
Maciel, João, Natanias, Jospe 
Maria, Thiago Bryan, Valter Lopes
Segunda-feira: Armando Melillo
Quinta-feira: Cláudio Murilo
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado:Marco Túlio, Paulo Falcão

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES

Nosso irmão Diác. Sérgio Maciel, 
dominicalmente, grava os sermões 
em nossa Igreja. Se você deseja 
adquirir os sermões em CD, 
procure nosso irmão.  

Itinerante que vai aos lares dos 
membros que possuem dificuldade de 
locomoção nas manhãs de domingo.

É nítido como o trabalho cresceu e deu 
frutos em abundância. O olhar para a
história nos motiva para que 
c o n t i n u e m o s  t r a b a l h a n d o  
ardentemente para o avanço do Reino 
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a 
Razão da nossa História.
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ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Silvia  A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 
605/1201 – Funcionários
Tel: 3224-2641
Equipe 2
Flausina F. Jordão
Rua D. Luci, 281 – Palmeiras
Tel: 3374-3746

Próximo Domingo:
Equipe 1
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133 – Torre 2
Palmeiras
Equipe 2
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel: 3321-6731

CORAL NA SANTA CASA

Na tarde de hoje, o Coral da Igreja 
cantará no Hospital da Santa Casa, 
se Deus permitir. 

Esta é uma porta que há décadas 
foi aberta pela direção do Hospital, 
por ocasião de festividades 
natalinas. De lá para cá, as portas 
des te  abençoado  t raba lho  
evangelístico jamais se fecharam, 
mercê da graça de Deus.   
Louvamos ao Senhor por tão 
grande oportunidade!
Encontro às 15h45min na Portaria 
dos Colaboradores, à Rua Ceará.

UMP – CONVOCAÇÃO 

A Presidente da UMP, Helen 
Bernardes Ferreira da Cunha, vem 
publicamente convocar Reunião 
Plenária da UMP conforme 
disposto no art. 12, §§ 1º e 2º do 
GTSI - Parte UMP, a realizar-se 
neste domingo 19 de Agosto de 
2018, as 16h45min na Sala da 
UMP. A presença de todos os 
membros é indispensável. Que 
Deus nos abençoe!

CONJUNTO DE SOPROS 

Louvamos a Deus pela existência 
do conjunto de sopros em nossa 
Igreja. Nossos irmãos participam 
do culto neste domingo por ocasião 
do culto vespertino. O Maestro 
Claudio Simões compôs um hino 
que será cantado pela nossa irmã 
Sarah Claussen acompanhada 
pelo conjunto.

Para compor o hino que será 
cantado, o Maestro Claudio 
aproveitou parte da poesia 
chamada “consagração” da autora 
Yvette Martins de Oliveira, sua tia. 

Yvette em 1974 escreveu um livro 
de poesia inspirado na Palavra de 
Deus, chamado “Cânticos na 
Poesia”, onde dá o seu testemunho 
de crente no Senhor Jesus.  

Yvette é irmã da mãe do Maestro 
Claudio e membro da IP de São 
Gonçalo-RJ. 
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ESCOLA DOMINICAL – CLASSE DE ADULTOS 
Escolha a sua e participe conosco

Classe Adultos 1:
A Bíblia nos ensina que o homem foi criado à imagem de Deus. Mas 
afirma também que todos pecaram e assim foram destituídos da glória 
de Deus. No segundo semestre essa classe terá como tema a 
humanidade segundo a Bíblia. Iremos estudar, dentre outras coisas, 
sobre a criação do homem, a queda, a escravidão do pecado, a 
necessidade de salvação, a redenção e a liberdade em Cristo Jesus.

Classe Adultos 2:
Neste semestre abordaremos a obra do Espírito Santo no Novo 
Testamento, iniciada com o seu derramamento narrado no livro dos Atos 
dos Apóstolos. O profeta Joel anuncia este evento como “o grande e 
terrível dia do Senhor”.  O mesmo é chamado pelo apóstolo Pedro de 
“dia glorioso do Senhor”. Quais os motivos para essa mudança de 
adjetivos? 

Classe Adultos 3:
“Bem aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de 
Deus.”(Mt 5.9)
Neste semestre teremos como objetivo aprofundar o estudo dessa bem-
aventurança, aplicando os princípios bíblicos que nos farão ser 
identificados como filhos de Deus ao vivê-los no contexto do nosso lar, 
da Igreja, do trabalho, da escola e da sociedade em geral. 

Classe Mocidade:
A classe de ED da UMP neste segundo semestre avançará nos estudos 
sobre cosmovisão cristã calvinista, com uma avaliação crítica histórica 
da nossa trajetória e os desafios contemporâneos das contribuições do 
calvinismo. Por fim, veremos também a riqueza do uso e da aplicação 
bíblica da confessionalidade reformada ao nosso próprio coração. 

VISITANTE ILUSTRE 

Recebemos neste domingo o Rev. Marcello Tavares, pastor da Igreja 
Presbiteriana de Lagoa da Prata-MG. O Rev. Marcello pregará no culto 
matutino e participará também do batismo da Valentina. Seja bem-vindo 
querido pastor!
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PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
106 ANOS DE MUITAS BÊNÇÃOS!
JESUS, a Razão de Nossa História 

CHEGOU A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA!
Depois  de ampla  d ivu lgação 
chegamos à semana de aniversário de 
nossa querida Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte! 
Receberemos como preletor para as 
celebrações especiais o Rev. Edgar 
Gonçalves das Chagas, Pastor da 
Igreja Presbiteriana de Uberaba-MG.

Tome nota da programação e participe conosco!
*Próxima sexta-feira, 24 de agosto às 20h – Culto Solene – Participação 
Coral Misto 
*Sábado, 25 de agosto às 19h30min – Culto Solene – Participação Coral 
Feminino
*Domingo 26 de agosto: Culto Matutino – 10h20min – Grande Coral
*Culto Vespertino – 19h – Grande Coral com Orquestra
Venham participar conosco!
Convidem amigos e lembrem-se de que este é também um momento de 
evangelização.

GRANDE CORO – ANIVERSÁRIO DA IGREJA!
«Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus lugares, segundo o 
mandado de Davi, e de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, 
como também os porteiros, a cada porta".   2 Crônicas 35.15a

Pedimos a todos os coristas que fiquem atentos aos horários especiais 
de ensaios nesta semana. 
Terça-feira, 21/08 – 20h
Quinta-feira, 23/08 – 20h30min
Sábado, 25/08 – 17h
Domingo, 26/08, participações nos cultos  matutino e vespertino. 

Preparemo-nos com alegria, para celebrarmos com muito regozijo o 
aniversário de nossa amada Igreja.   
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AGOSTO - MÊS DAS MISSÕES 

O engajamento missionário é não 
apenas uma responsabilidade, 
mas um dos maiores privilégios 
que os cristãos têm de se tornarem 
participantes da obra redentora 
que o Senhor está realizando na 
história. Com as nossas orações, 
testemunhos e ofertas específicas, 
os cristãos se tornam agentes da 
mais gloriosa e duradoura tarefa 
possível, a única que tem 
resultados eternos, que é a 
salvação de pessoas.
Considere o privilégio de passar a 
contribuir mais e melhor com a 
realização desta gloriosa tarefa, 
tanto com as suas orações, quanto 
com o seu testemunho e também 
com as suas ofertas específicas, 
para que além do dízimo, que 
mantém o trabalho local, o alcance 
do Evangelho se espalhe pelo 
mundo afora através das parcerias 
missionárias que a nossa Igreja 
tem.
Disse Jesus: “Ide por todo o mundo 
e pregai o evangelho a toda 
criatura”. Mt 28.18 

CLASSE DE CATECÚMENOS

Início de nova turma!
Você que tem frequentado a nossa 
Igreja e deseja se tornar membro 
comungante dela, seu lugar é na 
classe de catecúmenos! Lembra-
mos a todos que esta classe visa 
não somente a preparação para a 
pública profissão de fé, mas 
também a instrução daqueles que 
desejam se tornar membros de 
nossa Igreja.
As aulas da nova turma do segundo 
semestre tiveram início no último 
domingo de julho, dia 29, porém, se 
você deseja participar poderá 
entrar para a classe. As aulas 
acontecem no horário da Escola 
Dominical, 9h - sala 301 – 3º andar. 
Não é necessária inscrição prévia, 
basta se dirigir para a classe e você 
será matriculado.

BATISMO INFANTIL  

“Herança do SENHOR são os 
f i lhos, fruto do ventre seu 
galardão”.  Sl 127.4
Recebemos neste domingo para o 
Sacramento do Batismo Infantil 
Valentina Rachel Souza Bussinger 
filhinha de nossos irmãos Rev. 
Rogério e Maria Diomar.

Que o Senhor abençoe ricamente o 
crescimento da Valentina, que seja 
semelhante ao de Jesus, não 
somente em estatura, mas em 
sabedoria e graça diante de Deus e 
dos homens. 

REV. EDSON NA IP DE 
INDAIATUBA-SP

Neste final de semana nosso 
pastor está na IP de Indaiatuba-SP 
quando participa do culto de 
gratidão a Deus pelos 90 anos de 
seu tio, Rev. Ataídes Costa. 
Oremos em seu favor. 
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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.
No domingo passado testemunhamos a pública 
profissão de fé do João Crysthian, que foi preparado 
por seus pais, Pb. Crysthian e Keila, através do curso 
Filhos do Pacto.

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.

NOTA DE FALECIMENTO

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socor ro  bem presente  nas  
tribulações.   Salmo 46.1”.

Faleceu na madrugada da última 
quinta-feira o Dr. Altino Edgar 
Ramos de Melo, pai de nossa irmã 
Juliana Galvão e sogro do Pb. César 
Timóteo.  
Seu corpo foi velado no Funeral 
House com sepultamento no 
Cemitério Parque da Colina na 
manhã da sexta-feira, dia 17 de 
agosto.
À toda a família enlutada, em 
especial nossa irmã Juliana, 
expressamos nossos sinceros 
sentimentos, rogando ao Senhor, 
Criador e Mantenedor da vida o 
bendito consolo.

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 
de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quinta-feira: 8h Reunião de 
oração no salão João Calvino 
19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no 
Salão João Calvino.
Agende-se e venha participar 
conosco!
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ANIVERSARIANTES 

 19/08
    José Boaventura Barreto     

    Anatália Barbosa Monteiro 
    Beatriz Ferro Cali 

    Dora Cioglia Carvalho de Oliveira 
    Gevercina Figueiredo Boy 

    20/08
    Felipe Oliveira da Silva

    Marco Antonio Fonseca Paiva 

    21/08
    Adriana Hernandez Ferro Cali 

    Ecymo Fernandes 

    22/08
    Aline Boy Paiva 
    Hudson Rocha 

    João Victor da Silva Lenza
    Lucas Porto de Oliveira 

    23/08
    Eleuze Joana Lino Campos Pires 

    Maria Renata Silva Furtado 
    Martha Francisca de Oliveira

    24/08
    Henrique Machado Silva 

    25/08
    Helena Bernardes Falcão 
    Jéssica Furtado Ribeiro 

    Lírian Alves Gomes de Oliveira 
    Zita Carvalho Batista 


