


Este mês de agosto foi ricamente abençoado por mente num “crucifixo” pendurado no peito, aposto nas 
Deus, dando-nos uma oportunidade de crescer no casas, nas repartições públicas, idolatrando uma 
conhecimento de Sua Santa Palavra. Esta semana de imagem, fixando-se num símbolo e esquecendo-se 
conferências especiais nos levou a ver aspectos de completamente do que ele nos aponta. Outros, falam a 
nossa vida que sempre precisam de atenção. A última respeito do “sangue de Cristo” como se fosse uma 
mensagem que recebemos tratou da visão de Cristo mantra a espantar espíritos malignos. Outros, ainda, o 
sobre a Sua Igreja e os incentivos que temos recebido usam para falar a respeito dos poderosos que se 
para a sua consagração e fortalecimento na fé. levantam contra os pobres. A cruz para estes é o poder 

dominante e o crucificado é o pobre, fazendo da 
Neste último domingo, caminhamos para mais uma crucificação de Cristo um símbolo do marxismo na sua 
etapa, vivendo os primeiros dias dos seus 104 anos, ideologia da luta de classes. Outros imaginam que, 
deixando para traz os 103 anos já vividos. Nossa como o alho expulsa vampiros, a cruz expulsa 
Igreja, pela graça de Deus, continua firme na demônios.
preservação da doutrina bíblica, em sua visão de 
plantação de novas igrejas, no fortalecimento do culto Paulo afirmou que não pregaria outra coisa, senão a 
que prestamos a Deus e, evidentemente, muitas outras Cristo e este crucificado, entendendo que ali está o 
áreas precisam ser alvo de nossa atenção. Por isto ponto fulcral de toda a mensagem das Escrituras. 
temos orado, pedindo a Deus que abra os nossos Entendeu que o Antigo Testamento pregava a mesma 
olhos para vermos os seus planos revelados em Sua mensagem através de ritos e sinais e que em Cristo a 
Palavra e nos dediquemos a eles. realidade chegou. No entanto, da mesma forma que 

havia imensa ignorância sobre a mensagem da Cruz 
Tenho percebido que a nossa tendência atual é de nos dias de Paulo, hoje parece que esta ignorância é 
sermos criativos e colocarmos como prioridade aquilo ainda maior e, infelizmente, no meio dos crentes. 
que não é prioritário e deixarmos de lado, ou 
minimizarmos, o que é essencial. É por esta razão que Quando Jesus ora a Seu Pai, pendendo ali na cruz 
decidi pregar sobre um dos temas que entendo ser o infamante, no Monte Caveira, rogou: “Pai, perdoa-lhes, 
tema mais central das Escrituras: “Cristo, e este porque não sabem o que fazem”. Creio que da mesma 
crucificado”. forma, muitos de nós não sabem o que efetivamente 

ocorreu na Cruz. Muitos têm uma idéia vaga, e uma 
Ao começar a me debruçar sobre este precioso ensino idéia parcial é uma porta para grandes heresias.
da Palavra de Deus, percebi a quantidade de 
entendimentos falsos a que muitos chegaram, Eis a razão porque temos decidido estudar sobre este 
distorcendo o seu valor e importância, colocando importante e central tema das Sagradas Escrituras. 
bijuterias no lugar da verdadeira jóia do ensino sobre a Pedimos a todos que nos acompanhem com as suas 
Cruz de Cristo. Vários têm se levantado, tomando esta orações. Sugerimos a leitura do livro de John Stott, a 
declaração do apóstolo e passaram a fixar a sua Cruz de Cristo. 

Rev. Ludgero Bonilha Morais

CULTOS DOMINICAIS PELA INTERNET

Voltamos a divulgar os cultos dominicais pela internet. 
Estamos contando com a ajuda de alguns de nossos 
jovens e adolescentes que operarão os instrumentos 
de gravação e divulgação. 

Procure pelo nosso site o acesso 
www.primeiraipbh.com.br

LIVROS QUE EDIFICAM

Nossa livraria prima por oferecer boa literatura 
bíblico-reformada. Desça ao salão social e visite a 
nossa livraria. Você será orientado a adquirir o 
melhor livro em atendimento ao seu interesse. 

O trabalho que tem sido feito  é voluntário, no 
entanto, cheio de amor, dedicação e competência, 
pelo que agradecemos a Deus.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Dia 31/08, segunda-feira, às 14h30min. 
Reunião do Departamento Rute 
(casa da sócia Altamira)

Dia 01/09, terça-feira:
Reunião de Oração, às 8h30min. e 14h30min. 
Departamento Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba B. Da Silveira – 3225-5875

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

Equipe 2:
Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 2233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Próximo domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Luiz Espeschit, José Maria, José Carlos, 

Natanias, Eder Mello, João, William, Sérgio Maciel

Segunda-feira: José Maria

Quinta-feira: José Carlos

Comemoramos os 103 anos da Sociedade 
Auxiliadora Feminina com profunda gratidão a Deus 
pelas bênçãos que Ele tem concedido à nossa 
Igreja através desta preciosa e atuante sociedade 
interna. Para as celebrações, foi rendido um culto a 
Deus, quando pregou, especialmente convidado 
pela diretoria da SAF, o Rev. Ludgero Machado 
Moraes Neto, pastor da Igreja Presbiteriana da 
Aliança, trazendo oportuna e poderosa mensagem. 
Registramos nossa gratidão ao Rev. Neto.

A Primeira Igreja se alegra com as nossas queridas 
irmãs e por meio de seu conselheiro registra as 
nossas homenagens à diretoria e todas as sócias de 
nossa amada SAF. A diretoria da SAF, na direção de 
nossa querida irmã Célia, sua presidente, tem 
realizado um trabalho maravilhoso e o Senhor Deus 
tem acrescentado mais e mais mulheres que 
colaboram com esta linda sociedade.  Vejam 
algumas das fotos deste evento.

ANIVERSÁRIO DA SAF – 103 ANOS
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RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Pela graça de Deus, estamos recebendo diversos 
irmãos como membros da Primeira Igreja. Neste 
domingo, por ocasião do culto da manhã, vários 
irmãos publicarão a sua fé no Senhor Jesus Cristo. 
Nossa Igreja continua crescendo e fazendo divulgar 
a preciosa mensagem das Escrituras. Louvemos a 
Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido.

UM MÊS DE FESTAS POR 103 DE HISTÓRIA 

Durante este mês de agosto, temos manifestado 
nossa profunda gratidão a Deus por tudo aquilo que 
Ele tem feito no nosso meio e através de nós. 
Começamos com a presença do Rev. Maurilio Dimas, 
recebemos a presença do Rev. Augustus Nicodemus 
e encerraremos hoje, no culto da noite, quando os 
corais conjugados de nossa Igreja, acompanhados 
de orquestra de convidados, sob a regência de nosso 
irmão César Timóteo, renderão seus louvores a 
Deus. 

Desde o dia 26 de agosto de 1912, temos visto, nos 
momentos de nossa história, como o Senhor Deus 
tem agido. Os momentos iniciais da vida da Primeira 
Igreja  foram inusitados, mostrando como Deus 
transforma situações pouco convencionais e provê os 
fundamentos de Sua graça. Hoje, aquilo que era um 
pequeno começo, o Senhor fez florescer numa 
grande comunidade de fé, nossa Primeira Igreja e 
outras centenas de igrejas, congregações, pontos de 
pregação, milhares de pessoas alcançadas pela 
mensagem transformadora do Evangelho. 

Temos muito a agradecer e muitos desafios à nossa 
frente, assumindo uma posição mais consistente 
perante Deus no nosso envolvimento em Sua 
preciosa obra.

Como temos anunciado, o coral composto de irmãos 
de todos os corais da Igreja apresentará seus 
louvores a Deus, hoje, por ocasião do culto da noite. 
Preciosa oportunidade para convidarmos nossos 
amigos para juntos engrandecermos ao Senhor por 
tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós.

UMA PALAVRA DE GRATIDÃO

Com a intenção de gozar a sua aposentadoria, o 
Presb. Tarcísio, Administrador da Primeira Igreja, deixa 
esta atividade. Depois de anos de trabalho, 
dedicando-se a esta difícil tarefa, nosso querido irmão 
comunicou ao Conselho, através de seu presidente, a 
sua decisão de não mais continuar à frente desta 
responsabilidade. 

O Conselho acata sua decisão e registra a mais 
profunda gratidão pela vida e trabalho do Presb. 
Tarcísio, orando para que o Senhor Deus o abençoe e 
continue usando a sua vida nas atividades de nossa 
Igreja.

CONSELHO DA IGREJA

Em sua última reunião, o Conselho recebeu os 
seguintes relatórios: 

1. Da comissão de distribuição de campo, 
comunicando a decisão do Rev. Willians de nos 
deixar a partir do próximo ano, atendendo um 
chamado para plantação de igrejas na capital do 
estado da Paraíba.

2. Da comissão de patrimônio, sobre as obras de 
restauração do teto do templo. 

3. Sobre as atividades do aniversário da Igreja, 
especialmente sobre a série especial de 
conferências, quando recebemos a visita e a 
palavra do Rev. Augustus Nicodemus Lopes.

CORAL CONJUGADO - RENDENDO 
CULTO DE LOUVOR A DEUS

SEXTA JOVEM

ACAMPAMENTO EBENÉZER

Nesta primeira sexta de setembro, dia 04, esperamos 
toda juventude para nossa Sexta Jovem, às 20h no 
Salão João Calvino. Neste semestre, o Rev. Edson  
está dirigindo uma série de estudos sobre o tema: 
Valores x Futilidades. 

No feriado de 07/09, passaremos um dia muito 
proveitoso em nosso Acampamento Ebenézer. 
Marque em sua agenda, mais informações em breve!

UMP - UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA
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01/09
    Cecíllia de Oliveira Pereira Rezende 

Lílian Serra de Souza Bonilha Morais
    Maria das Graças Vieira Mota 

Marisa Souza Vieira

02/09
César Vieira dos Santos 
Leonardo Henrique Boy de Oliveira 
Nidia Braz Boaventura Cota
Victor Eliel Bastos de Carvalho 

03/09
    José Câmara 

Ludmila Carvalho Lima Baroni Amaral 
    
04/09

Giselle Guimarães de Oliveira Rezende 
Jurema da Conceição Rocha

05/09
Breno de Souza Borges
Ellen Cristina Ferreira Felix de Goes
Maria Diomar de Souza Bussinger 

06/09
Gustavo Antonio da Silveira Iacomini 
Jane Maria Peixoto Silva

    Júlia Duarte Coelho Riegg 
Júlia Oliveira de Rodrigues 

    Maria Josina de Souza Fernandes
Sandra Cunha Campolina Bissaco 

    

    

    
    
    
    

    

    
    

    
    
    

    
    

    

    

CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO

Colocamos um alvo a ser atingido durante os 
domingos do mês de agosto, quando comemoramos o 
aniversário de nossa Igreja. 

Até o presente momento, atingimos o valor de R$ 
53.482,00,  que significa 36%  do alvo que foi 
proposto. Temos mais este domingo e o desafio 
continua. 

Convidamos a todos para que, num esforço de 
generosidade, participem em louvor a Deus e 
manifestação de nossa gratidão. 

CAMINHANDO... 36%

NOVA SÉRIE DE SERMÕES DOMINICAIS 

A partir do mês de setembro, iniciaremos uma nova 
série de sermões a serem proferidos, dominicalmente, 
pelo Rev. Ludgero. O tema a ser tratado é A CRUZ DE 
CRISTO. Eis o conhecimento que todos os crentes 
precisam ter, visto que todo o Evangelho e as Escrituras 
como um todo, e em cada um de seus pontos, traçam 
uma linha direta para a realidade e a obra da Cruz. 
Estas mensagens têm um caráter doutrinário-teológico, 
contudo, com forte ênfase evangelística, oportunidade 
para trazermos aqueles que estão sendo alvo de 
nossas orações e evangelização. 

Oremos em favor do Rev. Ludgero, para que ele possa 
ser usado por Deus como mensageiro desta palavra, a 
Palavra da Cruz, lembrando que o apóstolo afirmou que 
não haveria de saber outra coisa, senão "Cristo e este 
crucificado".

REV. GENILTON - MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO

Nosso pastor continua seu precioso trabalho de 
visitação, especialmente aos idosos e enfermos de 
nossa Igreja. Este ministério desenvolvido pelo Rev. 
Genilton, sob a supervisão do Rev. Ludgero, tem sido 
muito bem recebido por todos os que estão sendo 
alvos destas visitas. 

Se você deseja receber a visita pastoral, pode entrar 
em contato com a Cristine, secretária do Rev. Ludgero, 
que será agendada. Ligue para 3273.7044 ramal 6.

 

UCP E UPJ - UNIÃO DE CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS E UNIÃO PRESBITERIANA 

DE JUVENIS

Em virtude do feriado, adiaremos a programação da 
UPJ e UCP do primeiro domingo do mês de setembro 
para o segundo domingo, dia 13.

Deus tem abençoado muito este trabalho, pedimos 
aos irmãos que continuem orando.


