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MENSAGEM PASTORAL 

A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nasceu em nossa capital mineira no dia 26 de 
agosto de 1912, quando o primeiro pastor presbiteriano, a convite de um grupo de irmãos, pregou o 
Evangelho Salvador de Jesus Cristo em terras alterosas.

Dr. Abdênago Lisboa, historiador de nossa Igreja, escrevendo sobre os primórdios do 
presbiterianismo em nossa capital, assim se 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 primeiro pastor presbiteriano a chegar aqui foi o Rev. Álvaro Reis, quando era pastor da Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. Foi ele 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 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.

A Primeira Igreja construiu aqui 4 templos. O 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. 

Episódios esporádicos revelaram certo repúdio de alguns contra a nossa presença, a ponto de, numa 
certa época, conforme consta das atas do Conselho da Igreja, o templo ter sido apedrejado. Estes 
foram atos isolados, visto que desde o seu início a Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte foi 
recebida com respeito e admiração. Cresceu e plantou muitas e muitas igrejas em nossa Grande Belo 
Horizonte.

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
105 ANOS DE MUITAS BÊNÇÃOS



Pastores que assumiram a titularidade neste período:

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. A Deus toda Honra e Glória! Reafirmamos que JESUS é a Razão de 
Nossa História!
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•Rev. Álvaro Reis – 1912 – o fundador;
•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 – 1924-1937;
•Rev. Paulo Freire de Araújo – 1938-1939;
•Rev. Wilson Fernandes – 1940-1944;
•Rev. Paulo Freire de Araújo – 1945-1950 – Ampliou o Templo em 1948 e colocou uma
 bonita torre de alumínio; 
•Rev. Raimundo Lória – 1951-1953;
•Rev. Synval Filgueiras de Moraes – 1953-1955;
•Rev. Sabatini Lalli – 1955-1959;
•Rev. Ademar de Oliveira – 1957;
•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 – 1971-1977 – Em 1972 por ocasião do sexagésimo
 aniversário, foi consagrado o novo Templo no mesmo local, endereço atual;
•Rev. Obedes Ferreira da Cunha – 1972-1982;
•Rev. Alceu Davi Cunha – 1980-1985;
•Rev. Geraldo Braz dos Santos – 1987-2009 - “Pastor Emérito”;
•Rev. Ludgero Bonilha Morais – em dois períodos - 1976-1979 / 1983-2016;
•Rev. Edson Costa Silva – Seminarista evangelista de nossa Igreja de 2004-2007, e
 pastor desde 2008, assumindo a titularidade em 2016;

Rev. Edson Costa Silva
Pastor da Igreja
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SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o 
que há em mim bendiga ao seu santo nome.”. 
Salmo 103.1

Reunião de oração:
Terça-feira, dia 29/08 às 8h30min e 
14h30min.
Departamento responsável: Evangelina 
Deslandes 
Relatora: D. Maria Helena

Reunião Executiva: Início na reunião de 
oração e dando continuidade após o término 
da reunião de oração. Contamos com a 
presença de toda a diretoria e das relatoras.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, José L. 
Espeschit, José Maria, Natanias, Sérgio 
Maciel
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Paulo Gibram
Sexta-feira: Rodrigo Pitta
Sábado: Rubem Pacheco, Alysson Barbosa

Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta 
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de 
pessoas que necessitam de um amparo ou 
assistência social. Além disto, estamos 
sempre recebendo doações para serem 
repassadas aos necessitados.

ESTAMOS EM CELEBRAÇÕES ESPECIAIS 
ANIVERSÁRIO DE NOSSA PRIMEIRA 
IGREJA

Estamos em plena celebração do 105º 
aniversário de nossa amada Igreja. Desde 
sexta-feira, 25/08, estamos rendendo graças 
a Deus pela vida de nossa querida Igreja. 
Daremos continuidade neste Domingo. 

Culto Matutino – 10h20min – Coral Jovem
Culto Vespertino – 19h – Grande Coral com 
Orquestra

Venham participar conosco! Convide amigos 
e lembre-se de que este é também um 
momento de evangelização.

VISITANTE ILUSTRE

Recebemos, com alegria, 
neste final de semana, a 
p r e s e n ç a  i l u s t r e  d o  
Rev.Roberto Brasileiro 
S i lva ,  Pres idente  do  
Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, 
preletor especialmente 
c o n v i d a d o  p a r a  a s  
celebrações do aniversário 
de nossa querida Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte.

O Rev. Roberto é pastor da Igreja 
Presbiteriana do Bairro Constantino, em 
Patrocínio-MG desde a sua fundação no ano 
de 1983.É o Presidente do Supremo Concílio 
da Igreja Presbiteriana do Brasil pelo quarto 
mandato consecutivo (2002-2018). Antes, por 
dois mandatos consecutivos ocupou a vice-
presidência do Supremo Concílio. Professor 
de Teologia Sistemática, Ética Cristã, 
Aconselhamento Pastoral, Administração 
Pastoral, Constituição da Igreja Presbiteriana 
do Brasil. Diretor do Instituto Bíblico Eduardo 
Lane (IBEL) desde o ano de 1988. Instituto 
formador de Evangelistas para a Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Damos as boas-vindas ao ilustre pastor e 
desejamos que o Senhor o use ricamente 
durante estes dias de conferência aqui em 
nossa Igreja. 

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.

Aproveitaremos para partir um delicioso bolo, 
em gratidão pelo aniversário de nossa Igreja. 
Participe conosco! 
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ESCOLA DOMINICAL 
CLASSE CONJUNTA NO TEMPLO

Nossa Escola Dominical, de hoje, 27/08, a 
partir da classe dos adolescentes, ocorrerá 
em classe conjunta no Templo, com o Rev. 
Roberto Brasileiro. Venha para a Escola 
Dominical! Participemos desse momento de 
crescimento espiritual.

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! 
Lembramos 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 tiveram início nesse 
mês, 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. Neste domingo a classe 
ocorrerá normalmente. 

RECITAL DE PIANO - ENCERRAMENTO 
DAS CELEBRAÇÕES DE ANIVERSÁRIO

Na última quinta-feira deste mês de agosto, 
dia 31, encerraremos as celebrações alusivas 
ao aniversário de nossa Igreja com um recital 
de piano com os pianistas e professores do 
Cepem, Bruno Medeiros e Leoni Werner. 

Além de marcar o encerramento das 
celebrações de aniversário da Igreja, esse 
evento será também uma oportunidade para 
celebrarmos a doação que recebemos de um 
piano Steinway em ótimo estado e de grande 
qualidade, o que muito nos alegra. 

Toda a Igreja está convidada a participar deste 
momento especial. O recital começará às 
20h30min, logo após o Culto de Doutrina. 

Aguardamos a todos!
MINISTÉRIO DE CASAIS – 7 DE 
SETEMBRO - ACAMPAMENTO EBENÉZER

“Eu, e a minha casa, serviremos ao 
SENHOR”, Js 24.15

O Ministério de casais convida para um 
Encontro de Famílias no Acampamento de 
nossa Igreja no próximo mês, no feriado 7 de 
setembro. Haverá uma palestra para os 
casais. Os custos com o almoço serão 
divididos.  Coloque em sua agenda e ore em 
favor desta programação! 

CULTO DOMÉSTICO – BÊNÇÃO DE DEUS

Acreditamos que o Culto Doméstico é um 
poderoso instrumento de Deus para o 
fortalecimento da família e de nossas vidas 
individualmente. 

Assim como publicamos no domingo passado 
um rico testemunho, convidamos você 
também a nos enviar a sua experiência 
mostrando a ação de Deus através do Culto 
Doméstico, motivando assim, outros irmãos a 
reunirem sua família para meditar na Palavra 
de Deus. 

Envie o seu testemunho de forma clara e 
objetiva para o seguinte endereço:

Fique à vontade para se identificar ou não.
cultodomestico2017@gmail.com. 

mailto:cultodomestico2017@gmail.com
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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. Estamos precisando recompor as perdas que a crise atual impôs sobre os campos 
missionários e estamos convidando você a tomar parte nisto.

O Jornal Brasil Presbiteriano, órgão oficial de nossa denominação, publicou neste mês de agosto 
matéria enviada por nosso pastor Rev. Edson sobre o Centenário do Coral da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, celebrado em junho deste ano em nossa Igreja.  Repassamos o 
link para visualização da matéria (página 11 da edição de agosto).http://www.ipb.org.br/brasil-
presbiteriano/bp-753-agosto-2017-32495

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 na 
Igreja, o silêncio, mas envolvem também outras 
atitudes, como por exemplo, o nosso comportamento 
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 aos pais. Evite sair antes de terminar.  Ao final do culto aguarde 
os pastores chegarem à porta da Igreja para cumprimentarem os presentes. Seja receptivo aos 
visitantes cumprimentando-os!

Saiba que Deus se agrada de nossa pontualidade e reverência, afinal, são elas também culto a 
Deus. 
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SUGESTÃO DE NOMES PARA A ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

“Se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja”. 1 Tm 3.1

Amados irmãos! Conforme temos 
anunciado, estamos no processo de 
preparo para as eleições dos oficiais 
Presbíteros e Diáconos no mês de 
outubro do corrente ano. Temos os 
seguintes oficiais vencendo os 
mandatos:
No Conselho: Pb. Celso Freire dos 
Reis, Pb. José do Carmo Veiga de 
Oliveira, Pb. Tito Flávio Silva.
Na Junta Diaconal: Diác. Eder 
Pereira Freitas, Diác. José Luiz 
Espeschit de Castro Leite, Diác. 
Paulo Eduardo Gibram Silva, Diác. 
Zuelton Marcílio Santos. 

Estes irmãos que já são oficiais, não têm necessidade de serem indicados, são candidatos 
naturalmente, exceto, caso eles entendam que não devam continuar.

Os membros da Igreja têm até o final deste mês de agosto, para fazer sugestão de nomes para 
serem levados ao Conselho, sendo aprovados e aceitando eles a indicação, serão apresentados à 
Igreja a partir de setembro. 

É importante observar os procedimentos aprovados pelo Conselho quanto à sugestão de nomes e 
consequente avaliação do Conselho. 

Da Sugestão de Nomes

Os membros da Igreja, em plena comunhão, têm o direito de sugerir nomes de irmãos e remeter, 
previamente ao Conselho, formulário padrão fornecido pela Secretaria da Igreja devidamente 
assinado, observando o que preceitua o ensino bíblico sobre o Oficial da Igreja de Jesus Cristo (Ler 
1 Tm 3.1-7; Tt 1.5-9 e 1 Pe 5.1-4). O irmão cujo nome for indicado deve ser obrigatoriamente:

a) Membro da Igreja há mais de um ano, salvo casos excepcionais, a juízo do Conselho, quando se 
tratar de Oficiais vindos de outra Igreja Presbiteriana (Art. 13, § 2º da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil); 

b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, § 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil);

c) Aceitar integralmente as doutrinas, a disciplina e o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia e Confissão de Fé, Catecismos 
da Igreja Presbiteriana do Brasil);

d) Participar integralmente da vida da Igreja local.

Faça a sua sugestão ainda hoje! À porta da Igreja temos os formulários e um gazofilácio separado 
para receber sua indicação. Caso necessite, procure os diáconos à porta que  estarão prontos a 
fornecer maiores esclarecimentos.



Clara Morato Faria Melo 

Helena Serra Morais Machado Cornélio

 27/08 

ANIVERSARIANTES 
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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 - Apoiando a Igreja 
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

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.

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

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).

José Paula Lima

Melissa Mary Santana Purcino 

Misael Jonas Nogueira da Silva 

Moisés Ferreira e Silva 

 28/08 

Gabriel Cavalcanti Damasceno da Silva
 30/08 

Rodrigo Castório de Carvalho 
 31/08 

Cecíllia de Oliveira Pereira Rezende 

Crysthian Purcino Bernardes Azevedo

Lílian Serra de Souza Bonilha Morais 

Maria das Graças Vieira Mota 

Marisa Souza Vieira

Paula Thaís Malaquias e Mendes Gomes

 01/09 

César Vieira dos Santos 

Leonardo Henrique Boy de Oliveira 

Victor Eliel Bastos de Carvalho 

 02/09 


