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Hagia Sophia, outrora a maior catedral cristã do O historiador Steven Runciman relata em The Fall of 
mundo, vem sendo usada e abusada por Constantinople (A Queda de Constantinopla), 1453: 
muçulmanos na Turquia há cinco séculos. "eles massacraram qualquer um que estivesse nas 

ruas, homens, mulheres e crianças, sem distinção. O 
sangue jorrava como em rios, ruas abaixo das alturas 

"A catedral e o museu da histórica Istambul, Hagia 
de Petra ao Chifre de Ouro. Rapidamente a ânsia 

Sophia, presenciaram a primeira vez em que o 
pelo morticínio foi se acalmando. Os soldados logo 

Alcorão foi recitado sob seu teto no sábado, após 85 
perceberam que cativos e peças preciosas lhes 

anos", segundo foi noticiado pela agência estatal de 
trariam grande lucro".

notícias Anatolian News Agency da Turquia. "O 
Departamento para Assuntos Religiosos inaugurou a 

Após a queda da cidade, a Igreja Hagia Sophia foi 
exibição "Amor do Profeta", como parte das 

transformada em mesquita. Uma mesquita com o 
comemorações do nascimento do Profeta islâmico 

nome de Hagia Sophia (em grego ?γίαΣοφία, 
Maomé". Muito embora os cristãos sejam uma 

"Sabedoria Sagrada") é permitido desde que a igreja 
pequena minoria na Turquia de hoje, o cristianismo 

esteja sob o controle de uma teocracia islâmica. É 
tem uma longa história na Ásia Menor, terra natal de 

como se houvesse uma mesquita chamada "A 
diversos apóstolos e santos cristãos, inclusive Paulo 

Mesquita Armênia da Cruz Sagrada".
de Tarso, Timóteo, Nicolau de Mira (Lícia) e Policarpo 
de Esmirna.

Nos anos 1930, o governo turco a transformou em um 
museu. Agora, transformá-la em um museu não 

Todos os sete primeiros Concílios Ecumênicos foram 
denota um verdadeiro estado democrático. Uma das 

celebrados no que é a Turquia de hoje. Dois dos 
características em comum entre o Império Otomano e 

cinco centros (Patriarcados) da antiga Pentarquia, 
a Turquia moderna parece ser a intolerância às 

Constantinopla (Istambul) e Antioquia (Antakya), 
igrejas. Em 2013, o vice-primeiro-Ministro da Turquia, 

também estão localizados na Turquia. Antioquia foi o 
Bulent Arinc, expressou seu desejo de ver o Museu 

lugar em que pela primeira vez os seguidores de 
Hagia Sophia ser usado como mesquita, até 

Jesus foram chamados de "cristãos". A Turquia 
referindo-se a ele como "Mesquita Hagia Sophia".

também é a terra natal das Sete Igrejas da Ásia, para 
onde foram enviadas as Revelações de João. Nos 

"A Turquia não está transformando igrejas em 
séculos seguintes, inúmeras igrejas foram 

mesquitas porque há uma carência de mesquitas ou 
construídas naquela região.

porque a Turquia não dispõe de recursos para 
construí-las", segundo Constantine Tzanos. "A 

Uma delas, a Hagia Sophia, já foi a maior catedral do 
mensagem transmitida por aqueles na Turquia que 

mundo cristão, até a queda de Constantinopla nas 
materializaram a conversão de igrejas cristãs em 

mãos dos otomanos, em 29 de maio de 1453, 
mesquitas e que preconizam a conversão da Hagia 

seguida por três dias de saques desenfreados.
Sofia é a de que a Turquia é um país islâmico e não 

Hagia Sophia não foi poupada. Os saqueadores 
tolera nenhuma outra religião". Em novembro de 

invadiram a Hagia Sophia destruindo os portões. 
2014, o Papa Francisco foi o quarto Papa a visitar a 

Sitiados dentro da igreja, congregados e refugiados 
Turquia. O porta-voz do Ministério das relações 

se tornaram espólio a ser dividido entre os invasores 
exteriores da Turquia, Tanju Bilgic, disse aos 

otomanos.
repórteres que, durante a visita, a questão de uma 

 

IGREJAS NA TURQUIA À BEIRA DA EXTINÇÃO

Uzay Bulut
Enquanto cristãos ortodoxos orientais comemoravam recentemente a Semana Santa, uma igreja de valor 
histórico inestimável em Istambul, a outrora magnífica cidade cristã de Constantinopla, está testemunhando mais 
um abuso nas mãos das autoridades ora no poder.
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"aliança de civilizações, diálogo de culturas, "Estudos recentes estimam que havia cerca de 2.300 
xenofobia, a luta contra o racismo e desenvolvimento igrejas armênias na Turquia antes de 1915. O número 
político na região" fazem parte de agenda do Papa. de escolas antes de 1915 é estimado em, 

aproximadamente, 700 com 82.000 estudantes. 
A agenda do Papa Francisco devia, na realidade, Esses números valem apenas para igrejas e escolas 
incluir as igrejas da Turquia que foram destruídas, sob jurisdição do Patriarcado Armênio de Istambul e 
danificadas ou convertidas em muitas coisas, da Igreja Apostólica e, portanto, não incluem as 
inclusive estábulos, como a histórica Igreja Armênia inúmeras igrejas e escolas pertencentes às paróquias 
Gregoriana, na província de Izmir (Esmirna). "Há armênias católicas e protestantes". Walter Flick, 
cidadãos que colocam suas vacas e cavalos dentro estudioso da International Society for Human Rights 
da igreja, ao mesmo tempo que os vizinhos reclamam na Alemanha, afirma que a minoria cristã na Turquia 
que a igreja se transformou em antro de viciados e não usufrui dos mesmos direitos que a maioria 
alcoólatras", de acordo com o jornal Milliyet. Outra muçulmana.
vítima da intolerância de igrejas na Turquia, a Igreja 
Bizantina Agios Theodoros, em Istambul, foi primeiro «A Turquia tem, aproximadamente, 80 milhões de 
convertida em mesquita durante o governo do Sultão habitantes", segundo ele. "Há apenas cerca de 
Otomano Mehmed II, recebeu o nome em 120.000 cristãos, ou seja, menos de um por cento da 
homenagem a Mollah Gurani, o quarto Sheikh-ul- população. Os cristãos, sem a menor sombra de 
Islam (autoridade que governava os assuntos dúvida, são vistos como cidadãos de segunda classe. 
religiosos dos muçulmanos no Império Otomano). O cidadão de verdade é muçulmano e os que não são 
Foi reportado, em março de 2014, que a entrada da muçulmanos são vistos com suspeita". De acordo 
ex-mesquita/igreja se transformou em uma "casa" e o com um levantamento de 2014, 89% da população 
andar superior em um "apartamento". Uma cabana foi turca disseram que o que define uma nação é fazer 
construída em seu jardim. O quarto do padre é agora parte de uma determinada religião. Entre os 38 
o banheiro. Séculos depois, os hábitos dos turcos países que responderam à pergunta, se fazer parte 
otomanos, ao que tudo indica, não mudaram. de uma religião específica (Islã) é importante na 

definição do conceito de uma nação, a Turquia com 
Hoje, a Turquia conta com uma percentagem menor 89% da população concordando, ficou em primeiro 
de cristãos em relação a sua população do que a de lugar no mundo.  "De certa maneira, a política de 
qualquer um de seus vizinhos, menos que na Síria, Ancara contra os cidadãos cristãos da Turquia 
Iraque ou Irã. A maior causa disso foram os acrescentou um viés moderno e uma crueldade 
massacres ou genocídios assírios, armênios e sofisticada às normas e práticas otomanas", explica a 
gregos, ocorridos entre 1915 e 1923. Pelo menos, 2,5 cientista política Dra. Elizabeth H. Prodromou e o 
milhões de cristãos nativos da Ásia Menor foram historiador Dr. Alexandros K. Kyrou. "Nas palavras de 
mortos, abertamente massacrados ou vítimas de um hierarca anônimo da igreja na Turquia, temeroso 
deportações, trabalho escravo ou marchas da morte. pela vida de seu rebanho, os cristãos na Turquia são 
Muitos deles morriam em campos de concentração, uma espécie ameaçada de extinção".
de doenças ou inanição.

Em 4 abril de 1949, os signatários da Organização do 
Muitos gregos que sobreviveram ao massacre foram Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Washington 
expulsos de suas casas na Ásia Menor, em 1923, D.C., anunciaram: "As Partes desse Tratado 
quando da troca forçada da população entre a reafirmam sua fé nos propósitos e princípios da Carta 
Turquia e a Grécia. A devastação física foi seguida das Nações Unidas e no desejo de viver em paz com 
pela devastação cultural. Do começo ao fim da todos os povos e todos os governos. Elas estão 
história da República turca, inúmeras igrejas e determinadas a salvaguardar a liberdade, civilização 
escolas cristãs foram destruídas ou transformadas em e herança comum de seus povos, fundamentados nos 
mesquitas, depósitos e estábulos, entre outras coisas. princípios da democracia, liberdade individual e 

estado de direito. Elas procuram promover 
O colunista Raffi Bedrosyan relata, no Armenian estabilidade e bem-estar no âmbito do Atlântico Norte. 
Weekly, que "sobraram somente 34 igrejas e 18 Elas são resolutas quanto à união de seus esforços 
escolas hoje, na Turquia, a maioria em Istambul, com quanto à defesa coletiva e à preservação da paz e 
menos de 3.000 estudantes nessas escolas". segurança". Fazer parte da União Européia e da 



OTAN requer respeitar os valores humanistas, destruir toda a herança cultural cristã da Ásia Menor. 
judaicos, cristãos, helenistas e seculares que Tudo isso lembra o que o EISI e demais exércitos 
caracterizam a civilização ocidental e vêm jihadistas vêm fazendo no Oriente Médio. Na 
contribuindo para os direitos civis, democracia, Turquia, a população cristã remanescente, netos dos 
filosofia e ciência, dos quais todos podem se sobreviventes do genocídio, ainda está exposta à 
beneficiar. discriminação. Os velhos hábitos dos turcos 

otomanos parecem não morrer.
Lamentavelmente, a Turquia, membro da OTAN 
desde 1952 e, ao que consta, candidata a membro Uzay Bulut, muçulmana de nascença, é uma 
da União Européia, logrou, quase que por completo, jornalista turca estabelecida em Ancara.

SAF  -  SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração: 
Dia 12/05, terça-feira, às 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz Boaventura  - 2127.1939

Reuniões Departamentais: 
Dia 13/05, quarta-feira, às 14h30min. 
Departamento Evangelina Deslandes - casa da sócia 
Eufrásia Heringer Silva
Departamento Rute - casa da sócia Altamira Paula 
Lima Salum

Culto pelo bebê:
Dia 16/05, sábado às 16 horas  -  Salão João 
Calvino.

Culto de aniversário da Federação Belo 
Horizonte:
Dia 16/05, sábado às 15 horas -  Igreja Presbiteriana 
de Nova Lima - R. Tiradentes, 110 
Centro Nova Lima (MG) 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225-3665

Equipe 2:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055

Próximo domingo:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

Equipe 2:
Hélvio Antonio P. Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227-3273

Hoje: José Luiz Espeschit, José Maria, José Carlos, 
Natanias, Antonio Augusto, Zuelton

Segunda-feira: Natanias

Quinta-feira: Antonio Augusto

CORAL JUVENIL

Cantaremos hoje no Culto da Manhã. Não teremos 
ensaio à tarde. Aproveite para passar a tarde em 
família, sempre lembrando de louvar a Deus pelas 
nossas mães e nossa família.

Agradecemos de maneira especial a presença dos 
pais neste momento de louvor e gratidão a Deus que 
o Coral Juvenil está participando.
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SEMANA TEOLÓGICA DO INSTITUTO TEOLÓGICO “JOHN KNOX”

O Instituto Teológico “John Knox” da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte promove a sua Primeira 
Semana Teológica, tendo convidado os seguintes pastores e doutores para serem seus preletores.

8 a14 de junho de 2015     19h30min.

Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte

Av. Afonso Pena, 2.655 - Belo Horizonte

Pastor titular da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte

Rev. Ludgero Bonilha Morais

A importância do ensino teológico 
para o fortalecimento da igreja local

8
junho

segunda-feira

Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana 
de São Bernardo do Campo - SP

Rev. Dr. Donizeti Rodrigues Ladeia

O instituto bíblico como ferramenta 
apologética na comunidade cristã

9
junho
terça-feira

Professor do Reformed 
Theological Seminary
Jackson - Mississipi

Rev. Dr. Elias 

dos Santos Medeiros

11 a 14
junho

quinta-feira a domingo

8
Pastor da Igreja Presbiteriana 
de Parauapebas - PA

Rev. Dr. Dorisvan Cunha

A Essência 
Confessional dos 
Institutos Locais

10
junho
quarta-feira
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O boletim está disponível no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br

UMP

TRILHA SERRA DO CURRAL

No próximo sábado, dia 16/05, faremos uma trilha 
na Serra do Curral. 

Aguardem! Mais informações em breve na página 
da UMP no facebook: 

https://www.facebook.com/umpbh

CULTO PELO BEBÊ

Atenção mamãe e papai!

O culto pelo bebê será no dia 16 de maio, às 16 horas, 
no salão João Calvino.

Entre em contato com a Mirian Gherardi e envie 
urgente as fotos e os dados do bebê para o email: 
miriangherardi@hotmail.com

UCP E UPJ

No próximo sábado, dia 16, teremos uma 
programação. Continuaremos a estudar a história de 
José e o tema Mordomia Cristã

Local: Casa dos nossos irmãos Saulo e Herica, pais 
da Débora.
Endereço: Rua Helio de Senna Figueiredo, 341, 
Bairro Serrano
Horário: Das 15 às 18 horas.

Contamos com a presença de todas as crianças. Os 
pais também estão convidados, se quiserem passar 
esse tempo conosco.

OFICINA DO AMOR

A "Oficina do Amor" é um grupo voluntário. Fazemos 
e ensinamos trabalhos artesanais, crochê e vários 
bordados, doamos nosso tempo, trabalho e talento.
Venha fazer parte desta equipe. 

Reuniões às segundas-feiras, das 14 às 17 horas.

Entre em contato: 
D. Ione: 3273.9360 e Valdete: 8860.3407

100 ANOS DA IGREJA 
PRESBITERIANA DE MANTIMENTO

A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
participa, com alegria, das celebrações do 
Centenário da Igreja Presbiteriana de Mantimento. 
Participarão deste acontecimento o Coral 
Masculino da nossa Igreja e será pregador o Rev. 
Ludgero. 

Acompanhando os nossos irmãos, rogamos a 
Deus que continue a preservar em seu poder esta 
amada igreja irmã. Os irmãos de nossa Igreja 
sairão de Belo Horizonte no próximo sábado, dia 
16 de maio e retornarão no domingo, dia 17 de 
maio, logo após o culto da manhã. Segundo a boa 
graça de Deus, estaremos participando do culto 
da noite, aqui em nossa Igreja.
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Celebramos, com alegria, o “Dia das Mães”, reconhecemos o valor da família, nossas vozes 

quando rendemos graças a Deus pela se levantam em gratidão a Deus pela vida de 

instituição da família e a bênção de nossos todas as mães, as quais foram instrumentos de 

lares. Lembramos, com tristeza, os ataques Deus para nos trazer ao mundo. 

que a família brasileira vem sofrendo, as 

 Por ocasião do culto da manhã, o coral investidas de gente sem moral e sem valores 

Infanto-Juvenil de nossa Igreja será éticos que tenta, em nossos dias, impor novas 

acompanhado pelo pais de nossas crianças, formações familiares, na tentativa de destituir a 

formando um coral da família e juntos, todos autoridade de Deus e de Sua Palavra.

nós, renderemos nossos louvores a Deus por 

Neste dia, imensamente importante para nós este dia precioso que viveremos na presença 

os crentes que amamos a Palavra de Deus e do Senhor.

Rev. Ludgero viajará na segunda-feira, dia 18 de rogando ao Senhor que o proteja e que o use 
maio, rumo à Tirana, Albânia. Ali participará de uma durante estes dias ali naqueles dois países e que a 
série de palestras, dando início ao trabalho Palavra de Deus livremente seja pregada e que 
missionário que está sendo realizado pelo Rev. almas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho 
Raimundo Montenegro. No dia 29 de maio, nosso de Jesus Cristo.
pastor estará de volta às suas atividades aqui em 
nossa Igreja. Nosso pastor mandará notícias, que serão 

postadas, via e-mail a todos os membros de nossa 
Estaremos orando em favor de nosso pastor, Igreja.

VIAJANDO PARA ALBÂNIA E KOSOVO
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10/05

Carlos Gustavo Galvão 

Fernando Horácio Alves de Rezende  

Gabriel de Vasconcellos Spinola Batista 

Mariana Lourenço de Souza Fleming 

11/05

Abisague Heringer Lisboa Prado de Azambuja 

Otávio Novais Keusen Reher 

12/05

Abelardo de Andrade Barroso Júnior

Cláudio Murilo Viana Gomes  

Giovana de Souza Mendonça 

Júlia dos Santos Pessôa 

13/05

Eliane Luiza Martins 

Hildemar Rodrigues Falcão Neto 

Mirian Regina Machado  

14/05

Cassiano Nunes Barbosa 

Eugênia Maria Laguardia 

16/05

Anita Soares Borja

Eder Pereira Freitas 

Edith Pitta da Costa 

Maria Aparecida Gomes de Melo

Paulo Felipe dos Santos Pessôa 

INSTITUTO JOHN KNOX

Caros Alunos

O 3.º módulo do curso de Teologia Reformada 
do Instituto Teológico John Knox terá início no 
dia 19 de maio.

Disciplina:  Filosofia Cristã 
Professor: Igor Miguel

As aulas serão ministradas às terças e quartas-
feiras, das 20 às 22horas.

Aguardamos você para participar deste módulo 
e ampliar seus conhecimentos nesta disciplina.

A inscrição pode ser feita pelo site: 
www.johnknox.com.br 

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
 
Maria Josina 
Secretária do ITJK
"Instituto Teológico John Knox"
Tel: (31) 3273-7044 / 3725-8140


