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A Suprema Corte dos Estados Unidos da América apresentadas estruturas tais como pai, pai e filhos, 
acaba de tornar lei o casamento de homossexuais, ou mãe, mãe e filhos,  ou ainda pai, pai, pai e filhos, 
por um voto de diferença. Imagina-se que, a partir de ou ainda... Bem, um número interminável de 
agora, uma avalanche de casamentos de gays possibilidades, incluindo e chegando mesmo ao 
haverá de acontecer naquele país. "casamento" de seres humanos com animais.

Decisão semelhante foi tomada pelo juízes do (2) Desejo de afrontar os que creem nas Escrituras. 
tribunal supremo de nossa pátria brasileira. O Porque, se você puder pisotear aquilo que é claro na 
estardalhaço, a partir de lá,  foi mundial. No entanto, Bíblia sobre as sérias advertências contra 
na mesma rota,  o Tribunal aqui, inapelável, humano, “efeminados”, contra aqueles que trazem 
brasileiro, também legislou, contra as Escrituras, a abominação à terra  “deitando homem com homem”,  
legalidade do casamento homossexual em solo como vaticina o Velho Testamento, sobre o que 
brasileiro. E o estardalhaço, aqui, foi bem menor. O propugna claramente Paulo em sua introdução à  sua 
fato é que a outra América sempre foi considerada Carta aos Romanos, então, a afronta não é somente 
como um país de maioria protestante-evangélica e a contra o status quo, mas contra o Criador, que afirma 
decisão da Suprema Corte faz cair um verdadeiro que Deus nos criou à Sua imagem e semelhança, 
baluarte. “homem e mulher os criou”. 

No entanto, há que se considerar, que as recentes Eis o que profetiza e vaticina o Salmo 2: “Os reis da 
estatísticas mostram que os pares homossexuais terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o 
estão pouco ligando para a formalização de seus Senhor e contra o Seu Ungido, dizendo: Rompamos 
relacionamentos em casamento legal. Pesquisas os seus laços e sacudamos de nós as suas 
apontam que 20% das  parelhas homossexuais são algemas.” Quem são estes reis hoje, estes príncipes 
casados legalmente, enquanto 80% dos casais modernos?  O presidente do maior império dos 
heterossexuais são casados formalmente. Segundo nossos dias, as mais altas cortes legislativas de 
as estatísticas feitas na Holanda, por exemplo, 2,8% nossa terra brasileira, e outros que tais! Mas, não nos 
dos homens holandeses são homossexuais e 1,4% iludamos, destes, Deus se ri e, a seu tempo, 
das mulheres holandesas são lésbicas. Destes, manifestará o Seu juízo: “Ri-se aquele que habita nos 
somente 8% optaram pelo casamento. Veja como é céus; o Senhor zomba deles. Na Sua ira, a seu 
diminuta esta porcentagem, apesar de os poucos tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá.” 
fazerem grande barulho! (Salmo 2.2,4 e 5). Deus, no meio do desatino destes, 

convida-os ao arrependimento (Salmo 2.6 e 
seguintes).Por que será que se observa pouco interesse dos 

pares homossexuais na formalização de seus 
relacionamentos em casamento,  tornando-os legais? (3) Este comportamento é tipificado nas palavras das 
Estudiosos do assunto têm diagnosticado esta falta Escrituras, comportamento sobre o qual já está 
de interesse, apresentando os seguintes fatos: derramado o juízo de Deus: “O julgamento é este: 

que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais 
as trevas do que a luz; porque as suas obras eram (1)  As relações familiares são parte de uma estrutura 
más”. Os que amam as trevas,  fazem-no porque judaico-cristã, proclamada como virtuosa pelas 
suas obras os denunciam.Escrituras do Antigo e Novo Testamento e o 

movimento LGBT, aqui e acolá, desdenha e combate 
esta estrutura da sociedade em núcleos familiares. A (4) Finalmente, (não porque se tenham esgotado os 
família tradicional (pai, mãe e filhos) tem sido argumentos dos porquês) não haverá uma avalanche 
atacada violentamente e, no seu lugar, têm sido de pares homossexuais em busca da legitimação de 

Homossexuais Celebrando



Rev. Maurilio Dimas – convidado especial para a abertura do mês de 
agosto – Aniversário da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte

Rev. Maurilio, pastor da Igreja Rev. Maurilio é autor de diversos 
livros, sendo um deles sobre a Presbiteriana de Ipatinga, estará 
família, com o título “Esperança dando abertura às comemorações 
para a Sua Vida”. Cremos e do aniversário de nossa Primeira 
oramos para que Deus nos Igreja. Estará conosco no primeiro 
abençoe neste mês, quando final de semana do mês de 
teremos oportunidades de agosto, no sábado e domingo. No 
expressar nossa gratidão e sábado, pregará para os casais de 
louvor por tudo o que ele tem nossa Igreja e no domingo, 
feito na vida de nossa querida pregará por ocasião do culto da 
Igreja.manhã e da noite.

seus relacionamentos em casamentos formais porque vencerá por fim. As Escrituras profetizam sobre tais 
o homossexual, via de regra, é extremamente dias e nos dizem que o tempo está próximo. 
individualista e os laços das famílias formais implicam Preparemo-nos!  Estes tempos servem para nos 
em abrir mão do individualismo exacerbado. Paulo advertir: “O Senhor virá, como jurou! Maranata!”
afirma que nos últimos dias (nos quais estamos 
vivendo desde a primeira vinda de Cristo) sobreviriam (b) Todos aqueles que se rebelam contra a vontade de 
tempos difíceis. Paulo, então, declara o porquê seriam Deus sofrem já, em si mesmos, as consequências e o 
difíceis: “Pois os homens seriam egoístas, avarentos, evangelho lhes é a única forma de encontrarem o 
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, perdão de seus pecados e culpas enrustidas, 
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, inconfessadas e o incondicional amor de Deus 
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem revelado em Jesus Cristo, sua vida, morte e 
domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, ressurreição para a justificação de todo o que nele 
atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do crer.
que amigos de Deus...” (II Timóteo 3. 2-4).

(c) A atitude do crente frente a estes deve ser de 
 Evidentemente, este texto não descreve, amor, compaixão e genuína e sincera confrontação. 
exclusivamente, uma classe de pecadores, mas Nossa reação odienta é pecaminosa. Nossa omissão 
determinados pecados, que afrontam o Criador e sua é, da mesma forma, pecaminosa.
boa criação, parecem ser mais agudamente definidos 
ali. Leia cada uma destas características e as (d) O amor de Deus demonstrou-se de uma tal 
observe. maneira, num foco absoluto, que deu o Seu Filho 

Unigênito “para que todo aquele nele crê, não pereça 
CONCLUSÃO mas tenha a vida eterna.” Justiça e justificação para 
(a) Não devemos nos esquecer jamais: Deus é qualquer pecador.
soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda que os 
povos se enfureçam e imaginem coisas vãs, Deus Conversando com um rapaz, que tinha vivido por anos 
ainda está assentado sobre um “alto e sublime trono” na prática da homossexualidade, dele ouvi: “Rev. 
(leia o Salmo 2 e Isaias 6). Corremos o risco de, ao Ludgero, depois que Cristo me salvou e transformou a 
vermos autoridades tais como o presidente dos minha vida, eu soube, verdadeiramente, o que é ser 
Estados Unidos tendo como política de Estado o apoio amado.”
e sua influência pessoal empenhada em tais 
legitimações, corremos o risco de imaginar que Deus 

Rev. Ludgero Bonilha Morais
está do lado perdedor, encurralado, e que o mal 

3



DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Luiz Espeschit, José Maria, José Carlos, 
Natanias, Eder Melo, João, William, Sérgio Maciel

Segunda-feira: Natanias

Quinta-feira: Antonio Augusto

SAF – SOCIEDADE 

AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração:
Dia 07, terça feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento Responsável: Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena Bernardes – 3275-8861

Dia do Diácono

A  SAF rende graças a Deus  pela vida de nossos 
queridos Diáconos. Reconhecemos o zelo, a  
abnegação de cada um em servir  a Igreja e 
rogamos a Deus suas mais ricas  bênçãos sobre 
todos.

“Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos 
diante dele com cântico.

Entrai por suas portas com ações de graças e nos 
seus átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e 

bendizei-lhe o nome.”   Salmo 100. 2 e 4

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1: 
Vera Terezinha Santore
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055

Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064

Próximo domingo:
Equipe 1:
Anita Soares Borja 
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880

MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS

RELATÓRIO DO SEGUNDO 

TRIMESTRE – 2015

“Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. 
Quem sai andando e chorando enquanto semeia 

voltará com júbilo trazendo os seus feixes”. 

Salmo 126.5-6

Distribuição de Literatura:  folhetos: 188; 

Disque paz: 122

Aconselhamentos: 49

Evangelização: 66

Visitas e distribuição de folhetos em 
hospitais: 8

Ao Senhor nosso Deus, nossa profunda gratidão 
pelos frutos colhidos através deste precioso 
trabalho que tem sido feito por D. Neuza, no 
Ministério Portas Abertas. 

No mês de julho, nossa irmã está de férias, 
aproveitando para cuidar de seu pai, enfermo, aos 
95 anos de idade.  Oremos em favor de nossa irmã 
e, em especial, por seu pai. 

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Tome nota e participe conosco!
Segundas-feiras: 19h30min.
Terças-feiras: 8h30min e às 14h30min 
Quartas-feiras: às 8h. 

QUINTA-FEIRA – CULTO 

DOUTRINÁRIO – 19H30MIN.

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar a 
Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça e 
no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.
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Agora, as Bíblias perdidas, e boa literatura evangélica. Estamos 
encontradas, ficam em nossa encomendando todos os livros do 
Livraria. Rev. Augustus Nicodemus, 

aproveitando que o teremos para 
Durante o mês de julho, não as celebrações do aniversário de 
abriremos terças e quartas-feiras, nossa Igreja. 
somente funcionaremos aos 
domingos, após os cultos. Os livros do Rev. Maurilio Dimas 

estarão à disposição quando de 
Continuamos oferecendo o melhor sua presença entre nós. 
da literatura Reformada. Sua visita 
à nossa livraria, certamente, Recomendamos a leitura de seu 
despertará seu interesse por uma livro sobre a Família.

LIVRARIA
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Iniciamos, neste domingo, a nossa Escola Bíblica 
de Férias. Todas as classes da Escola Dominical, 
desde os adolescentes até as classes de adultos, 
sem excessão, estarão reunidas no templo. Hoje a 
aula será proferida pelo Rev. Duarte, tratando 
sobre “A Origem Bíblica do Governo 
Presbiteriano”. Vamos acompanhar e conhecer um 
pouco mais do sistema presbiteriano. Afinal, 
quando ouvimos falar a respeito de “presbiteriano” 
imediatamente nos vêm à mente o sistema 
eclesiástico de governo que adotamos. Será que 
este sistema de governo eclesiástico tem 
fundamento bíblico?  A aula de hoje responderá a 
sua pergunta.

 5 de julho: 
“A origem bíblica do Governo Presbiteriano”

 12 de julho:  
“A importância do preparo do presbítero para a 

vida da Igreja do Senhor”

19 de julho: 
“Por que 'presbíteros' e por que não 'presbíteras'?”

 26 de julho: 
“O ministério pastoral dos presbíteros”

PROGRAMAÇÃO DA 
ESCOLA BÍBLICA 

DE FÉRIAS 



UPH

A Federação de UPH se reunirá no dia 07 de julho, 
às 20 horas aqui, na Primeira Igreja. 

Contamos com a presença dos irmãos. 

CONCERTO SACRO

Coloque em sua agenda

8 de julho, quarta-feira, 20 horas

Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte

Convide seus amigos, vizinhos e parentes. 
Um momento para se guardar na lembrança.
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MOVIMENTO FINANCEIRO DA IGREJA

Continuamos carecendo das orações de todos os 
irmãos. Vários cortes têm sido feitos, no entanto, 
permanecemos com nossas arrecadações inferiores 
aos compromissos da igreja. O sustento dos pastores, 
por iniciativa destes, sofreu cortes e vários outros 
itens. 

Entendemos, e cremos, que a fidelidade de todos os 
membros da Primeira Igreja tem sido desafiada para 
que façamos prova do Senhor, se Ele não nos abrir as 
janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem 
medida. As entradas nestes primeiros meses do ano 
foram 99% do que foi orçado e as despesas foram 
103%, apresentando um resultado deficitário para o 
período de janeiro a junho que soma a R$ 107.728,00 
(cento e sete mil, setecentos e vinte e oito reais).

Como todos sabem, os pastores da Igreja, na 
condução litúrgica, têm sido, como devem ser, 
discretos quando falam nos momentos de 
consagração dos dízimos e ofertas, porque 
entendemos que este é um ato individual de culto de 
cada um de seus membros. No entanto, não devemos 
confundir esta maneira discreta, imaginando que a sua 
Igreja não esteja atravessando momentos 
preocupantes no que tange à manutenção do culto,  
de suas atividades missionárias e  as demais 
despesas que são da responsabilidade de todos os 
seus membros.

Oremos. Certamente Deus tem seus propósitos nos 
tempos de escassez com a finalidade de provar que 
Ele, efetivamente, é provedor e nosso sustentador.

SEXTA JOVEM – UM SEMESTRE DE 

CRESCIMENTO ESPIRITUAL!

Encerramos, na última sexta-feira, 03-07, o 
primeiro semestre de nossa Sexta Jovem. Foram 
momentos abençoados para nossos jovens nesta 
primeira metade do ano. O Rev. Edson trabalhou 
com nossa juventude o tema: “Pós-modernidade: 
desafio para o jovem cristão”. 

Nossos jovens foram instruídos sobre a mudança 
de paradigma que, paulatinamente, foi se 
estabelecendo ao longo das últimas décadas. 
Foram alertados para a realidade de que vivemos 
dias maus, dias do “NÃO ao absoluto”, onde cada 
um define a sua “verdade” e vive de forma libertina.

Agradecemos aos jovens de nossa igreja que 
participaram ativamente destes encontros. 
Informamos a todos que na primeira sexta-feira de 
agosto, mercê de Deus, retornaremos para 
estudarmos um novo tema, sempre objetivando o 
nosso crescimento espiritual e acima de tudo “a 
glória daquele que nos arregimentou, Cristo Jesus, 
nosso Salvador e Senhor”. A Ele a Glória pelos 
séculos dos séculos.  

UCP E UPJ
Programação hoje, às 17h30min., após o ensaio do 
coral juvenil. 

CORAL INFANTO-JUVENIL

Devido a programação da UCP e UPJ, o ensaio será 
às 16h30min. hoje.
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CEPEM
Nossa audição de encerramento do semestre, ocorrida no dia 
27/06, foi um momento de muita satisfação. Apresentaram-se 
na ocasião 25 dos nossos alunos, das classes de piano, canto, 
violão, violino, violoncelo e oboé. Além das músicas executadas 
pelos alunos, tivemos a apresentação do flautista Alexandre 
Braga,  que é também professor em nossa escola. Contamos 
também com a presença do Rev. Ludgero, que encerrou o 
evento com uma breve palavra de agradecimento e de 
esclarecimento sobre a música nas Escrituras.

Deixamos aqui nossa palavra de gratidão a todos os nossos 
professores, que, com tanta dedicação, têm se empenhado na 
arte do ensino musical, e aos nossos alunos e suas famílias, 
que têm confiado e acreditado em nosso trabalho. 
Agradecemos também a todos que prestigiaram nossos alunos 
com sua presença e apoio.
Entramos, agora, em um período de recesso e retornaremos 
nossas atividades em agosto.

A partir de agosto  estaremos iniciando o curso de 
Musicalização Infantil e Flauta Doce, com vistas à formação do 
nosso coro de flautas; o público alvo são crianças a partir de 8 
anos.  Já estamos recebendo inscrições para formação das 
turmas.  

UCP-UPJ 

Faixa etária: 6 a 13 anos

Data: 20 a 25/07

Tema: “Herdando a terra prometida – 

A História de Josué”.

Preletores: Rev. Genilton Silva Santos e 
sua esposa Ivanildes dos Santos Reis

Temporada de 

Inverno 2015
AcampamentoAcampamentoAcampamento
Temporada de 

Inverno 2015

Inscrições Abertas!
Inscrições Abertas!

UPA – 

Faixa etária: 14 a 18 anos

Data: 27 a 01-08

Tema: “Integridade”.

Preletor: Rev. Giovan Amaral 
Casteluber

Inscrições após os cultos, no salão social, e, durante a semana, com Kênia na secretaria da Igreja. 



05/07
    Hanna de Melo Santos 
    Jalme Aires Pinto Junior 
    Luciane Mitraud Carvalho 
    Wendell Alves Vieira 

06/07
    Emerson Santos Carvalho 
    Gustavo de Oliveira Cazotti 
    Larissa Câmara Las Casas
    Sérgio Luiz de Souza Pereira 
    Wanda Dias de Araújo 

07/07
    Renata Andrade Cruz 
    Rev. Ludgero Bonilha Morais 

08/07
    Marcus Vinícius Rodrigues Silveira 

09/07
    Samuel Ferreira e Silva 
    Zenir Rodrigues de Sales 

10/07
    Artur Bernardes Borja 
    Cássio Rodrigues Pereira 
    Getúlio Vernuto de Oliveira Souza 
    Marcela Bernardes Borja
    Samuel Bernardes Borja 

11/07
    Rafael Dias de Araújo Goulart Leal  
    Ricardo Domiciano Ferreira 
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Rev. Ludgero e Regina Helena, seus filhos, genro, 
noras e netos agradecem, sensibilizados, as 
manifestações de carinho e apreço recebidos por 
ocasião das celebrações de seu aniversário de 
casamento, quando comemoraram seus 40 anos 
de união conjugal. 

Grande parte destes anos de vida em família 
foram passados aqui em nossa Igreja, a qual tem 
sido parte imensamente importante para a família.

Nossa gratidão a Deus por estes anos juntos com 
os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte.

Agradecimento



PARA CASAIS
22 de agosto - Sábado - 20 horas – Encontro com os casais

PARA TODA A IGREJA
23 de agosto - Domingo – 10h20min e 19 horas 

24 a 26 de agosto - Segunda a Quarta-feira – 19hs30min.

PARA LÍDERES – Presbíteros, Diáconos, pastores, liderança em geral 
24 a 26 de agosto - Segunda a Quarta-feira – 10 horas da manhã

Quando tratará dos problemas da igreja contemporânea, 

tendências carismáticas, movimento gay e também sobre as tendência 

e problemas que enfrenta o presbiterianismo no mundo e na IPB

Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 2655 – Belo Horizonte – Minas Gerais

www.primeiraipbh.com.br  -  31 3273-7044

Aniversário da Igreja 
Presbiteriana do Brasil

156 anos

Aniversário da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte

103 anos

Rev. Dr. Augustus Nicodemus 
Lopes

Pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Goiânia

Vice-Presidente do Supremo Concílio 
da Igreja Presbiteriana do Brasil
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