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 MENSAGEM

A história da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte 
confunde-se com a história da própria 
cidade. Esta era muito jovem quando 
foi instalado um ponto de pregação 
presbiteriano na casa dos Deslandes 
e depois uma congregação. Como diz 
LISBOA, a cidade não passava de 
40.000 habitantes. BARRETO, que é 
o historiador da nossa cidade, trata 
magistralmente em sua obra como foi 
a formação de Belo Horizonte. A 
e x i s t ê n c i a  d e  u m  p o v o a d o  
denominado Curral-Del-Rey, os 
debates de transferência da nova 
capital de Minas Gerais – debates que 
seriam parecidos sessenta anos 
depois quando um mineiro transferiu a 
capital do país – e o processo de 
construção da cidade, a famosa 
cidade planejada traçada dentro da  
Avenida do Contorno.
 
Belo Horizonte ainda era jovem, mas 
contava com a presença metodista e 
batista, a última inaugurada em 31 de 
março de 1912, ou seja, poucos 
m e s e s  a n t e s  d o  t r a b a l h o  
presbiteriano. Os presbiterianos 
chegaram depois. Ao mesmo tempo a 
história da nossa Igreja é presente na 
trajetór ia do presbi ter ianismo 
brasileiro, mesmo sendo posterior às 
primeiras igrejas.
 
Vieram pelas viagens conferenciais 
do Rev. Álvaro Reis, pastor da Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro, a 
Primeira Igreja Presbiteriana no Brasil 
(LESSA, 2010; ANDRADE, 1992). 

To d a v i a ,  q u e m  o r g a n i z o u  a  
congregação foi o Presbitério Sul de 
Minas e o pastor responsável pela 
congregação foi o Rev. Américo 
Ca rdoso  de  Menezes .  Esse  
presbitério foi criado em 1910, nesta 
mesma ocasião o Sínodo do Brasil foi 
transformado em Assembleia Geral. O 
moderador eleito para a Assembleia 
Geral foi o Rev. Álvaro Reis. O Rev. 
Américo era o pastor titular da Igreja 
Presbiteriana de Lavras. Conforme 
narra LISBOA, o culto inaugural em 24 
de agosto de 1912 ocorreu em um 
salão na Rua São Paulo com Avenida 
Amazonas.  Dois d ias depois 
(26/08/1912) é realizada a Assembleia 
de Instalação da Congregação na 
casa do Sr. Francisco Deslandes, 
mais tarde, o primeiro presbítero da 
Igreja. Além disto, foi fundada a Escola 
Dominical e a Sociedade Auxiliadora 
de Mulheres (SAF).
 
No ano de 1913 foram realizadas 
diversas reuniões, sendo que uma 
Assembleia em 16 de junho aprovou 
os estatutos da “Igreja Christan 
Presbyteriana de Bello Horizonte”. Em 
22 de abril de 1917 foi realizada a 
organização eclesiástica da Igreja, 
com a eleição do Sr. Francisco 
Deslandes como o primeiro presbítero 
e o Sr. Vicent Joseph Frank como o 
primeiro diácono. Neste tempo a igreja 
era administrada pelo chamado 
Consistório, composto pelo pastor, 
presbítero regente e o diácono.
Após uma passagem do Rev. Dr. 
Horácio S. Allyn – 1914 e retorno do 
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Rev. Américo Cardoso de Menezes 
(1915-1918), no início de 1919 
assumiu a Igreja o Rev. Luiz Lenz 
Araújo César, que era supervisionado 
pelo Rev. Samuel Gammon. No ano 
de 1922 termina a construção do 
primeiro templo construído para a 
Igreja. No ano seguinte é realizada a 
troca de pastor na Igreja, assume o 
Rev. Júlio Camargo Nogueira. No ano 
de 1924 o Rev. Abdias Nobre assume 
a Igreja, após um período de sete 
meses sem pastor, ele  realiza um 
trabalho memorável visitando as 
congregações presbiterianas e pontos 
de pregação no interior do Estado. 
Também foi um lapso temporal de 
grandes problemas financeiros na 
vida da Igreja. O assunto era 
recorrente e monopolizava as 
discussões administrativas da Igreja. 
Em 1928 havia uma Sociedade 
Auxiliadora de Moças, sendo que em 
1931 foi inserida a participação 
masculina no trabalho, criando-se a 
Associação Cristã de Jovens da Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte.
 
Em 1937 ocorreu uma permuta 
pastoral, chega na Igreja o Rev. Paulo 
Freire de Araújo. No ano de 1939 o 
Rev. Wilson Fernandes assume a 
igreja definitivamente, após a saída do 
Rev. Paulo Freire de Araújo e um 
período de revezamento dos Rev. 
João Trentino Ziller e Nicodemus 
Nunes. Em 29 de Fevereiro de 1940 é 
criada a Junta Diaconal. Importa notar 
que o trabalho diaconal já era pujante 
na nossa Igreja. No ano de 1944 o 
Conselho promove a publicação de 
um boletim dominical. Em 1945 o Rev. 
Paulo Freire de Araújo retorna ao 

pastorado da Igreja. A Mocidade 
promove o 1º Congresso da Mocidade 
do Presbitério Oeste de Minas. Em 
1947 o Conselho aceita a criação da 
Sociedade Missionária, embrião da 
futura União Presbiteriana de Homens 
(UPH).
 
O Rev. Raimundo Loria assume o 
pastorado da Igreja após um período 
conturbado na saída do Rev. Paulo 
Freire de Araújo. Em 1953 assume o 
pastorado o Rev. Sinval Filgueiras de 
Morais. No ano de 1956, o Rev. 
Sabatini Lalli assume a direção da 
Igreja. Em 1959 assume o pastorado o 
Rev. Moacir Jordão de Almeida. 
Nesse ano foi celebrado os cem anos 
da chegada do Rev. Ashbel Green 
Simonton no Brasil. 

Em tudo vemos a mão abençoadora 
do SENHOR. Louvado seja o Seu 
Santo Nome.

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Não há santo como o SENHOR; 
porque não há outro além de ti; e 
Rocha não há, nenhuma, como o 
nosso Deus." 1Samuel 2.2

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

Homenagem às Viúvas de 
Pastores
A SAF não poderia deixar passar 
em branco uma data tão relevante 
para nós Presbiterianos. Em julho 
comemoramos o dia das viúvas de 
pastores, mulheres que ao longo de 

suas vidas trabalharam em prol da 
obra de Cristo, auxiliando o marido 
pastor, que,  antes de serem 
pastores, eram seus maridos, pais 
de família. Sabemos que lutas 
vieram, por  tribulações passaram, 
mas não se esmoreceram, sempre 
caminhando juntos rumo à Pátria 
Celestial. 
A vocês ,  v iúvas ,  o  nosso  
reconhecimento e o nosso carinho. 
Contem sempre com a SAF, que ora 
também em favor de vocês, e aqui 
em especial, queremos deixar o 
nosso abraço carinhoso às nossas 
amadas e queridas viúvas D. Maria 
Braz e D. Cenyr Cunha, que são 
exemplos para nós de mulheres 
virtuosas. 

Homenagem aos Presbíteros
No primeiro domingo de agosto é 

CLASSE DE CATECÚMENOS – PREPARE-SE PARA SE TORNAR 
MEMBRO DA IGREJA

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 vindos de outras denominações. A 
classe do primeiro semestre finalizou as atividades e os irmãos serão 
recebidos no segundo domingo de agosto, dia 12/08, por ocasião do 
culto matutino. Aos alunos que desejam fazer parte da nova turma do 
segundo semestre, informamos que ela teve inicio no último domingo de 
julho, dia 29/07. Não é necessária inscrição prévia! Todos os domingos 
às 9h, terceiro andar.
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comemorado o Dia do Presbítero. 
Celebramos com gratidão e 
parabenizamos cada um de vocês, 
homens valorosos, que desem-
penham um papel tão importante na 
Igreja de Cristo. O presbítero 
pastoreia o rebanho de Deus e 
ajuda a proteger as suas ovelhas. 
Que Deus continue derramando 
bênçãos sem medidas nas vidas 
dos nossos presbíteros.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rubem Pacheco, Fernando 
Horácio, César, Jessé Oliveira, 
Paulo Cassete, Arthur, Marco Túlio, 
Tiago Muzel
Segunda-feira: Saul Nogueira
Quinta-feira: Aldemir Bissaco
Sexta-feira: Carlos Galvão
Sábado: Frederico Porto, João

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Tarcísio Antônio de Oliveira
Rua Guaíra, 21 – Caiçara
Tel. 3413-8895
Equipe 2
Hélvio Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel. 3227-3273

Próximo Domingo:
Equipe 1
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel. 3261-6074
Equipe 2
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201
Tel. 3282-7173

PRÓXIMO DOMINGO 
CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão”. 1 Co 11.23

“Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o 
sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser 
observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança 
perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo; para selar, 
aos verdadeiros crentes, todos os benefícios provenientes desse 
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu 
compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele; e ser um 
vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como 
membros do seu corpo místico”. (Confissão de Fé de Westminster, 
XXIX - 1). No próximo domingo, segundo domingo do mês, estaremos 
ao derredor da mesa do SENHOR para este solene sacramento.
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ESCOLA DOMINICAL 
CLASSE DE ADULTOS 

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. 

CORAL INFANTIL 

O Coral Infanto Juvenil retorna as atividades neste domingo, 05/08. 
Ensaio pontualmente às 17h20min. Esperamos por todos os coristas. 
Suzana e equipe.
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FILHOS DO PACTO

Prepare seus filhos  para a “Pública Profissão de Fé”
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as 
inculcarás a teus filhos, e delas falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele”. Provérbios  22.6

Como Igreja nós cremos que o agente primário na educação espiritual 
dos filhos é o pai cristão. Portanto, diferentemente da maioria das igrejas 
que usurpam esta responsabilidade para si, estamos comprometidos a 
ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de 
evangelizar e disciplinar seus filhos.  Nos lares nos quais a mãe é a única 
crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja.  Isto não 
somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como 
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um 
relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de comunicação 
entre pais e filhos. 

a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre 
esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres 
para agir como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos, 
os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais 
contundente sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades 
que estão aí relacionadas.  A experiência nesta matéria tem nos 
mostrado que 10 anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas 
crianças são maduras com mais ou menos idade e assim dependerá de 
cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais. 

b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve 
ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e 
outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas, 
requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar 
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na 
preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos 
busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que 
seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta 
importantíssima tarefa.
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c) Instrução dada pelos pais
O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos 
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as 
lições do Manual, antes de serem examinados.

d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão 
ouvidos e os filhos serão examinados e sendo aprovados, farão a 
pública profissão de fé.

Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos preparando-os para tão 
importante passo na caminhada cristã. 

Procurem o Rev. Edson, pastor da Igreja, adquiram o material e façam o 
curso com seus filhos, lembrando sempre que o preparo deles não 
depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da 
dependência de Deus, pois dEle provém a verdadeira capacitação.  

E PERSEVERAVAM NA ORAÇÃO… AT 2.42

O cristão é também identificado pela 
perseverança! Temos em nossa 
Igreja diversas reuniões de oração 
durante a semana. Toda segunda-
feira, às 19h30min. Terça-feira, 
reuniões da SAF, 8h30min e 
14h30min. Quarta-feira, às 8h, 
reunião de oração conduzida pelo 
Pb. Cassiano.

São momentos propícios para 
juntos, elevarmos a Deus nossas 
petições, intercessões e gratidão 
por tudo o que o SENHOR tem 
bondosamente nos oferecido 
através de suas dadivosas mãos. 

Separe um  destes momentos e venha juntar-se a nós em oração. 
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PREGAÇÃO EXPOSITIVA - CARTAS DE PEDRO

As cartas do apóstolo Pedro contêm 
uma maravilhosa mensagem de 
esperança. Falam da peregrinação 
do crente feita sim com os pés na 
terra, mas, sobretudo,com a mente 
no céu.

Nas províncias romanas da Ásia 
menor, na região do Ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia, era 
iminente a perseguição aos cristãos. 
Pedro escreve aos irmãos que 
enfrentavam dificuldades com o 
objetivo de consolá-los e avivar 
neles a bendita esperança no 
Senhor Jesus, razão de nossa fé.

Ao estudar as cartas de Pedro de 
maneira expositiva como sempre fazemos em nossa Primeira Igreja, 
nosso desejo e certeza são de que, a Palavra de Deus, que sempre 
cumpre seus propósitos e não volta vazia, nos fortaleça e nos encoraje a 
continuar nossa peregrinação pautando nossa vida e comportamento 
nos princípios eternos da santa Palavra.

A certeza da Soberania de Deus nos faz concluir que o SENHOR permite 
lutas e tribulações, quando necessário, e na correta medida, para 
fortalecer nossa fé.

Nosso pastor Rev. Edson está expondo a primeira carta de Pedro. Neste 
domingo, mercê de Deus, concluiremos a exposição do capítulo 2. 
Veremos que após o apóstolo Pedro exortar os cristãos sobre a 
submissão as autoridades, ele também os exorta quanto a necessidade 
de serem bons trabalhadores, afinal, todo trabalho honesto deve ser feito 
como que para o Senhor, 1 Co 10.31. 

Que o SENHOR continue nos abençoando neste objetivo e nos 
concedendo crescimento espiritual para a Honra e a Glória de seu 
Excelso Nome. Oremos e participemos. 
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   05/08
    João Marcos B. dos Santos Freire 

    Maria Alice Souza

    06/08
    Rafaela Juliana Lutes Carneiro 

    Raquel Figueiredo Alves

    07/08
    Altamira Paula Lima Salum
    Fernanda Cintra Alves Pena 

    Flaviane Ferreira Cunha Lasmar 
    Gustavo Catizani Faria

    08/08
    Amália Larissa Rickli Séllos    

    Leir Ferreira Gomide 
    Veridiana Gel Oliveira Montenegro 

    09/08
    Kleber Alberto Nogueira

Yohan Diniz Penido

    10/08
    Paolo Enrico IacomoFulloni

    11/08
    Elvira Bueno de Pádua 

    Maria Monica Gonzaga Fernandes 
    Mateus Cardoso Mattos de Oliveira

    Rafael Lopes da Costa
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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!

CONTAS DA IGREJA

Banco Santander: 
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3

Caixa Econômica Federal: 
Ag 2255 – Conta: 500033-2

CNPJ da Igreja: 
17.514.134.0001-23
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