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MENSAGEM PASTORAL 

Queridos irmãos! Chegamos ao dia 26 
de agosto, dia do aniversário de nossa 
amada Igreja. Vimos nas mensagens 
anteriores de nosso boletim, escritas 
por nosso irmão Diácono Ariel, que 
tem sido um estudioso de nossa 
história, vislumbres de como Deus em 
sua Soberania e Bondade tem 
conduzido até aqui a Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte em 
sua caminhada centenária.  

A Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte nasceu em nossa 
capital mineira no dia 26 de agosto de 
1912, após o Rev. Álvaro Reis, pastor 
da Igreja Presbiteriana do Rio de 
Janeiro,  fazer  uma sér ie de 
mensagens aqui em nossa cidade, a 
convite de um grupo de irmãos. O 
histor iador Abdênago Lisboa,  
escrevendo sobre os primórdios do 

presbiterianismo em nossa capital, 
assim expressa: “Quando toda a 
população de Belo Horizonte, que 
andava por perto de 40 mil habitantes, 
cabia folgadamente dentro do estádio 
Magalhães Pinto, no tempo do 
Prefeito Dr. Olinto Meireles, do 
Governador Dr. Júlio Bueno Brandão 
e do Presidente da República 
Marechal Hermes da Fonseca, foi que 
teve início o trabalho evangélico 
presbiteriano nesta Capital”.

O Rev.  Á lva ro  Re is  fo i  um 
desbravador, plantando igrejas por 
diversas partes. Orador e grande 
pregador, homem que amava 
firmemente a Palavra de Deus. 

O segundo pastor, que na verdade foi 
o primeiro, porque para aqui veio e 
aqui ficou como o organizador dos 
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trabalhos presbiterianos, foi o Rev. 
Américo Cardoso de Menezes, que 
vindo do Presbitério Sul de Minas, 
aqui realizou uma obra maravilhosa e 
deixou plantada a Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. O 
Rev. Américo, em 26/08/1912, 
instalou oficialmente a Congregação 
com o nome de "Igreja Christian 
Presbyteriana de Belo Horizonte", que 
funcionou oficialmente na casa do 
i rmão Sr.  Francisco Augusto 
Deslandes. Naquele mesmo dia, 
foram organizados a Escola Dominical 
e o grupo de Senhoras da Igreja, 
(SAF), que desde então funcionam, de 
lá para cá, ininterruptamente. O 
Templo que nos abriga hoje é o quarto 
templo construído. A Igreja veio para o 
Bairro Funcionários, endereço atual, 
nos idos de 1920. Este bairro ficava na 
periferia de nossa cidade, onde o 
bonde, literalmente, fazia o retorno. 
Os anos se passaram e aqui estamos 
pela graça de Deus.  A Igreja cresceu 
e plantou muitas e muitas igrejas em 
nossa Grande Belo Horizonte. 

Pastores que assumiram a titularidade 
nesta história centenária:
*Rev. Álvaro Reis – 1912 – Quem 
iniciou uma série de conferências em 
nossa capital;
*Rev. Américo Cardoso de Menezes – 
1912-1913 – o primeiro pastor; 
*Rev. Dr. Horácio S. Allyn – 1914;
*Rev. Américo Cardoso de Menezes – 
1915-1918;
*Rev. Luiz Lenz de Araújo César – 
1919-1923 – pastor que adquiriu o 
atual terreno e construiu o primeiro 
Templo da Igreja em 1922;

*Rev. Júlio Camargo Nogueira – 1923-
1924;
* Rev. Abdias Nobre – seminarista em 
1924 e pastor titular - 1925-1937;
*Rev. Paulo Freire de Araújo – 1937-
1939;
*Rev. Wilson Fernandes – 1939-1944;
*Rev. Paulo Freire de Araújo – 1945-
1950 – Ampliou o Templo em 1948 e 
colocou uma bonita torre de alumínio; 
*Rev. Raimundo Loria – 1951-1953;
*Rev. Synval Filgueiras de Moraes – 
1953-1955;
* Rev. Sabatini Lalli – Foi auxiliar e 
titular - 1955-1959;
*Rev. Moacir Jordão de Almeida – 
1959-1961;
*Rev. Wilson de Souza – 1962-1970 – 
Em 1963 inaugura-se o novo Templo 
no mesmo local do primeiro, endereço 
atual; 
*Rev. Denoel Nicodemus Eller – 1970-
1977 – Foi auxiliar e titular. Em 1972 
po r  ocas ião  do  sexagés imo  
aniversário, foi consagrado o novo 
Templo no mesmo local, endereço 
atual;
*Rev. Obedes Ferreira da Cunha – 
1972-1982 – Foi auxiliar e titular;
*Rev. Alceu Davi Cunha – 1980-1985 
– Foi auxiliar e titular;
*Rev. Ludgero Bonilha Morais – em 
dois períodos - 1976-1979 / 1983-
2016 – Foi auxiliar e titular;
*Rev. Edson Costa Silva – desde 2004 
- Foi seminarista, auxiliar e atual 
pastor titular.

Registramos ainda que o Rev. 
Geraldo Braz dos Santos – 1987-2009 
recebeu o título de “Pastor Emérito”. 
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Vários outros pastores auxiliares 
passaram por aqui, todos deixando 
suas marcas de amor e dedicação à 
Causa Bendita de Cristo, a serviço do 
Reino, servindo a Deus em nossa 
querida Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte. 

Ao completar 106 anos precisamos 
refletir sobre nossa identidade para 
então preservá-la. Afinal, o que 
pregamos aqui?
Aqui, pregamos que cremos em 
DEUS Pai, Todo Poderoso, Criador do 
Céu e da Terra. O abrigo seguro, o 
refúgio, a fortaleza, o socorro bem 
presente na tribulação;
Aqui, pregamos que cremos em 
JESUS CRISTO, o Unigênito Filho de 
Deus, a única esperança para o 
homem;
Aqui, pregamos que cremos no 
ESPÍRITO SANTO, o consolador 
eterno, ofertado a todo aquele que crê;
Aqui, pregamos a Santa e Bendita 
Palavra de Deus. A mesma Palavra 
que apesar da erva secar e a flor 
murchar, permanece eternamente;
Aqui, pregamos e cremos no Amor 
Eletivo daquele que nos escolheu 
antes da fundação do mundo;
Aqui, pregamos o Amor Redentivo 
daquele que deu o seu Filho Unigênito 
para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna;
Aqui, há 106 anos, pregamos o Nome 
do Maravilhoso Conselheiro, do Deus 
Forte, do Pai da Eternidade, do 
Príncipe da PAZ;
Aqui, pregamos a vida eterna ao lado 
daquele que como nós, nasceu, viveu, 
sofreu, se entregou, ressuscitou, foi 
exaltado, venceu, está assentado à 

Aqui, pregamos que o CRISTO que 
veio ao mundo e se encarnou, voltará 
mediante uma palavra de ordem, 
ouvida a voz do arcanjo, ressoada a 
trombeta de Deus, descerá dos céus 
para buscar a sua Igreja. Maranata! 
Oh! Vem Senhor Jesus. 

A Primeira Igreja é legítima herdeira 
da Reforma Protestante do Século 
XVI. Teologicamente falando, é uma 
Igreja Calvinista e do ponto de vista de 
s u a  e c l e s i o l o g i a  e  g o v e r n o  
e c l e s i á s t i c o  é  h e r d e i r a  d o  
pensamento de John Knox – 
C o n s i d e r a d o  o  p a i  d o  
presbiterianismo. A doutrina da 
Primeira Igreja, fundamentada nas 
Escrituras, pode ser resumida nos 
c inco pontos do Calv in ismo,  
chamados de “Os Cinco Solas”, a 
saber: SOLA SCRIPTURA / SOLO 
CHRISTUS / SOLA GRATIA / SOLA 
FIDE / SOLI DEO GLORIA. Somente a 
Escritura, somente Cristo, somente a 
Graça, somente a Fé, somente a Deus 
Glória.

A certeza do amor e da bondade do 
SENHOR é que nos faz crer piamente, 
que o mesmo Deus que conduziu até 
aqui a Sua Igreja é o mesmo que 
haverá de continuar com sua destra 
estendida sobre todos nós. Podemos 
afirmar assim como o profeta Samuel: 
“Ebenézer - Até aqui nos ajudou o 
SENHOR”. Temos motivos sobejos 
para festejar. Celebramos os 106 anos 
de bênçãos e vitórias em nossa capital 
m ine i ra .  Con t inuemos nossa  
caminhada sempre com o desejo 
sincero de estender o tapete e alargar 
a tenda. Fazemos isso, para Honra e a 
.4
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Glória do SENHOR da Seara. 
Prosseguimos em nossa militância 
proclamando e reconhecendo que: 
“JESUS É A RAZÃO DE NOSSA 
HISTÓRIA”, pois, afinal, grandes

coisas o Todo-Poderoso tem feito por 
nós, por isso, estamos alegres, Sl 126

Rev. Edson Costa Silva
Pastor da Igreja

SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Eu, o SENHOR, vigio e a cada 
momento a regarei; para que 
ninguém lhe faça dano, de noite e 
de dia eu cuidarei dela.”  Is 27.3

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena

Reunião Executiva
O início será junto com a reunião de 
oração. Esperamos todas as 
relatoras e diretoria. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Marco Vince, 
Frederico Porto, Marco Cassete, 
Aldemir Bissaco, Luiz Neto, Marcos 
Egg, Saul Nogueira
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: Natanias
Sexta-feira: Paulo Cassete
Sábado: Paulo Gibram

CULTO DE ANIVERSÁRIO DA 
SAF 

Iniciamos na última quarta-feira, 22-
08, as celebrações especiais de 
agosto comemorando o aniversário 
da SAF. 

Tivemos um culto abençoado com 
excelente presença das irmãs e 
irmãos sendo a Palavra ministrada 
pelo Rev. Genilton a quem 
agradecemos pela mensagem 
edificante. 

Foi uma bênção! Parabenizamos a 
nossa SAF pelos 106 anos de 
existência do trabalho feminino em 
nossa Igreja. Louvado seja o 
SENHOR. 
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NOTA DE GRATIDÃO

Agradeço à amada Igreja pelo 
apoio, visitas, orações e pelo 
carinho demonstrados à minha 
família durante o tempo de 
enfermidade e no sepultamento do 
meu pai. Que o Senhor retribua 
cada um de vocês com toda sorte 
de bênçãos.
Afetuosamente,
Juliana

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

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

Próximo Domingo:
Equipe 1
Tarcísio Antonio de Oliveira
Rua Guaíra, 21 – Caiçara
Tel. 3413-8895
Equipe 2
Eny A. Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 
152 – Cruzeiro
Tel. 2323-2065

ESTAMOS EM CELEBRAÇÕES 
ESPECIAIS - ANIVERSÁRIO DE 

NOSSA PRIMEIRA IGREJA!

Estamos em plena celebração do 
106º aniversário de nossa amada 
Igreja. Desde sexta-feira, 24/08, 
estamos rendendo graças a Deus 
pela vida de nossa querida Igreja. 
Daremos continuidade neste 
domingo. 
Culto Matutino – 10h20min – 
Grande Coral
Culto Vespertino – 19h – Grande 
Coral com Orquestra
Venham participar conosco! 
Convide amigos e lembre-se de 
que este é também um momento 
de evangelização.

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.  
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CONFRATERNIZAÇÃO NO 
SALÃO SOCIAL

Logo após o culto vespertino de 
hoje à noite, teremos um momento 
de confraternização. Ao descermos 
ao Salão João Calvino, veremos e 
participaremos da exposição dos 
trabalhos manuais e de arte feitos 
pelas senhoras de nossa Igreja na 
oficina do amor. Você poderá 
adquirir um lindo presente para 
oferecer a alguém querido. 
Aproveitaremos para partir um 
delicioso bolo, em gratidão pelo 
aniversário de nossa Igreja. 
Participe conosco! 

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS 

NÓS SOMOS HOMENS - O homem bíblico ama a Deus e a Sua 
Palavra, cultiva uma vida de genuína devoção a Deus, reconhece sua 
condição de dependente de Deus e está continuamente examinando 
seu coração, a exemplo do salmista (Sl 139.23,24) que pede ao próprio 
Deus que o sonde para ver se os seus caminhos estão de acordo com a 
vontade desejada de Deus. Esse homem está pronto para reconhecer 
os seus pecados, arrepender-se deles e desenvolver novos caminhos 
santos. Ele se alegra por ser homem, e não se mostra rebelde para com 
Deus desejando ser aquilo para o qual não foi chamado. Nós somos 
homens! Quando estamos realizados em nossa hombridade, então as 
nossas verdades, padrões e fundamentos de vida não vêm da televisão 
ou das estórias de ficção, mas de uma única fonte – a palavra escrita por 
Deus, a Bíblia. Deus, o Criador, é o Mentor Divino, e somente Ele é o 
guia oficial para nos tornarmos verdadeiramente homens. Que Deus 
nos mova a sermos homens que vivam a vida em plenitude, que 
desejam edificar casamentos indestrutíveis, homens que enfrentam a 
realidade e olham cruamente para si mesmos de dentro para fora 
buscando conhecer profundamente o que realmente somos. E pela 
graça somos salvos. Deus nos abençoe!

ESCOLA DOMINICAL – CLASSE 
CONJUNTA NO SALÃO 

SOCIAL  

Nossa  Esco la  
Domin ica l ,  de  
hoje, 26/08, a 
partir da classe 
d o s  
a d o l e s c e n t e s ,  

ocorrerá em classe conjunta no 
Salão Social João Calvino com o 
Rev. Edgar. 

Venha para a Escola Dominical! 
Participemos desse momento de 
crescimento espiritual.
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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. 

DIA DA MEMÓRIA  

Imediatamente após o culto matutino deste domingo, faremos uma foto 
à porta da Igreja, à semelhança do que fizemos ano passado, assim, 
estaremos registrando nossa história. Participe conosco!   
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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 
m o m e n t o ,  s e n d o  é  c l a r o ,  
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.

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 
c l a s s e  d e  c a t e c ú m e n o s !  
Lembramos a todos que esta 
classe visa não somente a 
preparação para a públ ica 
profissão de fé, mas também a 
instrução daqueles que desejam se 
tornar membros de nossa Igreja.
As aulas da nova turma do segundo 
semestre já estão acontecendo, 
porém, caso você deseje 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.  

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
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PONTUALIDADE E REVERÊNCIA NO CULTO A DEUS!  

“O SENHOR, porém, está no seu santo templo; cale-se diante dele toda 
a terra”,  Hc 2.20

A pontualidade e a reverência são atitudes de profundo respeito e amor 
para com Deus e as coisas sagradas. Elas envolvem não somente o 
chegar à Igreja, mas também outras atitudes, como por exemplo, o 
nosso comportamento na Igreja antes, durante e depois do culto. 
Sabemos que Deus é onipresente, mas vemos em Sua Palavra que 
alguns lugares são mais simbólicos de Sua presença. Surge aí a 
necessidade de reverência principalmente em Sua casa, a Igreja. A 
reverência a Deus é inspirada pelo senso de Sua grandeza e a noção de 
Sua presença.

Chegue mais cedo à igreja e procure se assentar no melhor lugar. Deixe 
o celular em repouso absoluto. Não se esqueça de cumprimentar os 
irmãos. Após se assentar, aguarde o momento do culto em atitude de 
oração e preparo espiritual. Evite deslocamentos dentro do Templo, a 
não ser por absoluta necessidade. Siga as orientações do dirigente na 
condução litúrgica. Ajude as crianças menores a entender a seriedade 
do que está sendo feito no culto, ensinando-as a prestar a devida 
atenção assentadas junto com os pais. Evite sair antes de terminar. Ao 
final do culto aguarde os pastores chegarem à porta da Igreja para 
cumprimentarem os irmãos presentes. Seja receptivo aos visitantes 
cumprimentando-os! Saiba que Deus se agrada de nossa pontualidade 
e reverência, afinal, são elas também culto a Deus

VISITANTE ILUSTRE  

Recebemos, com alegria, neste final de semana, a presença 
ilustre do Rev.Edgar Gonçalves das Chagas, preletor 
especialmente convidado para as celebrações do 
aniversário de nossa querida Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte.O Rev. Edgar é pastor efetivo da Igreja 

Presbiteriana de Uberaba-MG, desde 2008. Formado no Seminário 
Presbiteriano do Sul; Mestre em História da Igreja pelo Andrew Jumper. 
É casado com Rita Maria Chagas e tem duas filhas: Aline e Liza.
Damos as boas-vindas ao ilustre pastor e desejamos que o SENHOR o 
use ricamente durante estes dias de conferência aqui em nossa Igreja. 



ANIVERSARIANTES 
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 26/08
    Azeneth Dutra Tostes 

    DoralúciaCioglia Brasil Cassete 
    Laís França Baumgratz Câmara 

    27/08
    Clara Morato Faria Melo 

    28/08
    José Paula Lima 

    Melissa Mary Santana Purcino 
    Misael Jonas Nogueira da Silva

    29/08
    Josué Coimbra Furtado

    30/08
    Gabriel Cavalcanti Damasceno da Silva 

    31/08
    Rodrigo Castório de Carvalho 

    01/09
    Cecíllia de Oliveira Pereira Rezende 

    Crysthian Purcino Bernardes Azevedo 
    Maria das Graças Vieira Mota 

    Marisa Souza Vieira 
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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 
(novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração 
às 19h30min

Congregação Peregrinos – Itapoã 
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354, 
bairro Planalto (entrada pela rua 
lateral). 
Domingo: Reunião de Oração – 
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h

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

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!

CONTA
 DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275

Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja: 

17.514.134.0001-23


