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MENSAGEM PASTORAL  

Buscando relembrar nossa história como 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte (PIPBH), trataremos,  de forma 
breve, das Sociedades Internas (SI).

As Sociedades Internas são consideradas 
forças de integração dentro no 
presbiterianismo e buscam aprofundar a 
comunhão, a relação de companheirismo 
e a Fé Cristã entre os Presbiterianos. 

Seu surgimento ocorreu de forma esparsa 
nas primeiras Igrejas Presbiterianas de 
nossa nação e recentemente foi 
promulgado o Guia de Trabalho Unificado 
das Sociedades Internas, com um breve 
histórico dessas Sociedades em âmbito 
nacional. 

Neste documento foram consolidados e 
unificados os procedimentos relativos a 
esse importante campo de atuação na 
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). 

A primeira Sociedade a ser organizada em 
nossa Igreja foi a Sociedade Auxiliadora 
Feminina (SAF), que funciona de forma 
ininterrupta e diligente desde sua 
fundação  em agos to  de  1912 ,  
completando 107 anos de serviços ao 
Senhor da Igreja neste mês, juntamente 
com a Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte (PIPBH). 

Sua primeira Presidente foi a Sra. 
Philomena de Carvalho Deslandes, 
esposa do primeiro Presbítero de nossa 
Igreja, o Sr. Francisco Augusto 
Deslandes. Importa notar que a reunião 
que organizou nossa Igreja foi na 
residência do casal.

BREVE HISTÓRIA DAS SOCIEDADES INTERNAS DA PIPBH
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Nossa SAF trabalha ativamente na 
expansão do Reino, através de visitas, 
plenárias, cultos, serviço social e outras 
tantas atividades. Atualmente o Rev. 
Rogério William Bussinger acompanha 
esta  Sociedade Interna.

A União de Mocidade Presbiteriana 
(UMP) teve como precursora a Sociedade 
Cristã de Moças, que funcionava de forma 
independente da Sociedade Auxiliadora 
Feminina (SAF) e era atuante na vida de 
nossa Igreja na década de 1920. No dia 25 
de outubro de 1931 funda-se a 
Associação Cristã de Jovens da Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. Em 04 
de fevereiro de 1943 realiza-se uma 
plenária daquela Sociedade, constando 
na Pauta a recomendação do Presbitério 
para modificação do nome, adotando-se, 
a partir de então, o nome de União de 
Mocidade Presbiter iana de Belo 
Horizonte. Atualmente a sociedade é 
muito atuante na vida de nossa Igreja com 
r e a l i z a ç ã o  d e  a c a m p a m e n t o s ,  
intercâmbios, reuniões de oração, 
mutirões de serviço social e outras 
atividades. O Rev. Raimundo Montenegro 
é o Pastor responsável pelo acompanha-
mento da UMP de nossa igreja.

A União Presbiteriana de Homens (UPH) 
foi organizada em 31 de dezembro de 
1959, sendo o Dr. Abdênago Lisboa o 
primeiro Presidente. Esta Sociedade 
notabiliza-se pelo intenso trabalho em 
s e r v i ç o  s o c i a l  e  o  a u x í l i o  à s  
Congregações da Igreja. O Rev. Rogério 
William Bussinger é o Pastor que 
acompanha esta Sociedade Interna.



Diác. Ariel Augusto 
Pinheiro dos Santos

Referências:  Boletins Dominicais, 
Livros de Atas

LISBOA, Abdênago. História da 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte: Canaâ, 1974.
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A União Presbiteriana de Adolescentes 
(UPA) teve como antecessora o Grêmio 
Erasmo Braga (GEB), cujo nome 
homenageava o Presidente do Supremo 
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil  
no período de 1924 a 1926, com o nome 
atual sendo adotado no final dos anos 
1970. 

Como alguns desses trabalhos se iniciam, 
são interrompidos e voltam anos depois, 
temos dificuldades para a verificação 
exata do início das atividades da UPA, não 
sendo possível precisar esta data até o 
momento. 

A UPA também vem realizando dezenas 
d e  a c a m p a m e n t o s ,  e x c u r s õ e s ,  
intercâmbios e outras atividades desde os 
primórdios de suas atividades. 

O início da União Presbiteriana de Juvenis 
(UPJ) remonta a 1984, com a primeira Ata 
sendo datada de 07 de outubro daquele 
ano. Contudo, esta Sociedade, a exemplo 
da UCP, já funcionava de forma efetiva 
anteriormente, tendo começado suas 
atividades como Liga Juvenil. 

Durante esses anos de Liga Juvenil 
diversos membros da Igreja passaram 
pela Sociedade e muitos Pastores foram 
os responsáveis por guiar aqueles jovens 
irmãos nos caminhos do Senhor, 
juntamente com os pais. 

Desde sua fundação, como ocorre com as 
demais Sociedades voltadas para as 
crianças e juvenis, são organizados 
muitos debates, visitas, brincadeiras, um 
acampamento exclusivo que ocorre em 
janei ro  de todos os anos e o 
acampamento conjunto com a UCP que 
acontece em julho. 

Atualmente UCP, UPJ e UPA são 
conduzidas pastoralmente pelo Rev. Élcio 

Cardoso dos Reis. Todas elas têm como 
objetivo principal apresentar as verdades 
do Evangelho do nosso Senhor Jesus 
Cristo aos nossos irmãos menores.  

A União de Crianças Presbiterianas 
(UCP) tem seu início em 1997, contudo 
pode-se afirmar que bem antes já existia 
uma atuação s istemát ica dessa 
Sociedade Interna em nossa Igreja. Suas 
reuniões foram iniciadas em 25 de  março 
de 1990, conforme Boletim Dominical de 
nossa Igreja e as atividades da Sociedade 
sempre estiveram ligadas ao Culto Infantil 
e ao Coral Infanto-juvenil, ambos 
anteriores a implantação da UCP. 

Atualmente a UCP agrega crianças de 
cinco a nove anos e é bem atuante, com 
diversas programações semanais, na 
qual os pais também participam, sendo 
fundamentais para o andamento dos 
trabalhos. Conforme diz o lema da UCP, 
nossas crianças continuam na batalha por 
Cristo, na luta pelo amor e sendo um 
soldado do Senhor Jesus. 

Este texto tratou, de forma resumida, a 
extensa história das nossas Sociedades 
Internas, que têm trabalhado diuturna e 
diligentemente para colaborar com a 
Igreja na expansão  do Reino de Cristo. 

Esperamos e oramos para que DEUS 
continue a abençoar esse trabalho de 
comunhão dos Santos e divulgação do 
Evangelho.
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201
Tel. 3282-7173

Equipe 2
Rizza Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436.5405

Dia 22 – Quinta-feira
Flauzina Jordão
Rua Dona Luci, 281 – Palmeiras
Tel. 3374.3746

ANIVERSÁRIO DA IGREJA  
GRANDE CORAL

"Os cantores, filhos de Asafe, estavam 
nos seus lugares, segundo o 
mandado de Davi, e de Asafe, e de 
Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, 
como também os porteiros, a cada 
porta".   (Segundo Livro das Crônicas, 
cap. 35, verso 15a)

Pedimos a todos os Coristas que 
fiquem atentos aos horários especiais 
de ensaios nesta semana. 
Terça-feira, 20/08 – 20h
Quinta-feira, 22/08 – 20h30min

Domingo, 25/08, participações no 
Culto Matutino e Vespertino. 
Preparemo-nos com alegria para 
celebrarmos com júbilo e regozijo o 
aniversário de nossa amada Igreja.  

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Servos, obedecei em tudo ao vosso 
senhor segundo a carne, não servindo 
apenas sob vigilância, visando tão 
somente agradar homens, mas em 
singeleza de coração, temendo ao 
Senhor.”  Carta do Apóstolo Paulo aos 
Colossenses cap. 3, verso 22)

Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às 14h30min: 
Departamento Responsável: 
Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

Convite
Você é o nosso convidado especial 
para celebrar conosco os 107 anos da 
SAF em um Culto solene no dia 21 de 
agosto às 14h30min, no Salão João 
Calvino. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio Murilo, 
Armando Melillo, Alysson Bomfá, 
Hildemar Neto, Paulo Falcão e Saul 
Nogueira
Segunda-feira: Jessé Oliveira
Quinta-feira: José Luiz Espeschit
Sexta-feira: Paulo Cassete e
Tiago Müzel
Sábado: Rubem Pacheco e Valter 
Lopes

REV. RAIMUNDO NA IP 
DE SALINAS

Neste final de semana, mercê divina, o 
Rev. Raimundo deverá ser o 
P a l e s t r a n t e  d a  C o n f e r ê n c i a  
Missionária na Primeira Igreja 
Presbiteriana de Salinas, no norte do 
nosso Estado. Oremos em seu favor.
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PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
107 ANOS DE MUITAS BÊNÇÃOS!
JESUS, a Razão da Nossa História

CHEGOU A SEMANA DE 
ANIVERSÁRIO DE NOSSA 
IGREJA!

Chegamos à semana de 
aniversário de nossa querida 
Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte! Recebe-
remos como Preletores para 
as celebrações especiais, o 
Rev. Roberto Brasileiro Silva, 
Presidente do Supremo 
Concílio da Igreja Presbite-
riana do Brasil e Pastor da 

Igreja Presbiteriana do Bairro Constantino, em Patrocínio (MG) e o Rev. Juarez 
Marcondes Filho, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil e Pastor 
da Primeira Igreja Presbiteriana de Curitiba (PR).

Tome nota da programação e participe conosco!

Quarta-feira, 21 de agosto às 14h30min no Salão João Calvino:
Aniversário da SAF;
Sexta-feira, 23 de agosto às 20h: Culto Solene 
Pregador: Rev. Roberto Brasileiro,Presidente do Supremo Concílio da IPB. 
Participação do Coral Masculino;  
Sábado, 24 de agosto às 19h30min: Culto Solene 
Pregador: Rev. Juarez Marcondes Filho, Secretário Executivo da IPB. 
Participação do Coral Jovem; 
Domingo 25 de agosto: 
Culto Matutino – 10h20min 
Pregador: Rev. Juarez Marcondes Filho, Secretário Executivo da IPB. 
Participação Coral da PIPBH; 
Culto Vespertino – 19h 
Pregador: Rev. Juarez Marcondes Filho, Secretário Executivo da IPB. 
Participação do Grande Coral com Orquestra 

Venham participar conosco. Lembrem-se de que este é também um momento 
de evangelização. Convidem amigos e parentes.
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CULTO DE GRATIDÃO 
160 ANOS DA IPB

O Culto de gratidão a Deus pelos 160 anos da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (IPB), organizado pelos 
quatro Sínodos da Grande BH e realizado na Igreja 
Presbiteriana Central de Contagem, maior Templo 
Presbiteriano da Grande BH, foi uma bênção! Nossa 
Igreja se fez presente através dos Revs. Edson, 
Rogério e Élcio, Presbíteros, Diáconos e vários 
outros irmãos e irmãs.

Louvamos a Deus pela existência de nossa IPB, e em especial, pela sua bela 
história em solo pátrio e em terras alterosas. Nossos louvores, honras e glórias a 
Deus.

HOMENAGEM DA CÂMARA FEDERAL AOS 160 ANOS DA IPB

A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) recebeu homenagem da Câmara Federal, 
em Brasília, no Plenário Ulisses Guimarães, na última quarta-feira (14/08), às 
11h, em razão dos 160 anos de sua chegada em solo pátrio. A sessão solene é 
uma justa homenagem à nossa denominação, sendo ela a mais antiga 
denominação reformada do País. A data de 12/08/1859 faz alusão à chegada do 
Missionário Ashbel Green Simonton ao Brasil, trazendo a Igreja Presbiteriana.
Atualmente a IPB conta com 350 Presbitérios, 87 Sínodos e mais de seis mil 
Igrejas e Congregações espalhadas por este grandioso País de dimensões 
continentais. Sempre compartilhando o Evangelho da Graça de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo com a população brasileira, nossa denominação exalta o 
seu diferencial que é crer na soberania de Deus e na salvação por Sua graça e 
no pensar o ser humano de forma integral, sendo alguém que precisa ser 
alcançado em todas as áreas de sua vida. Ao longo de todos esses anos é 
envolvida com obras sociais por todo o país, tendo a educação como sua 
vocação. Louvado seja o SENHOR pelos 160 anos de nossa amada e querida 
IPB. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA OFERTA ESPECIAL 

No próximo domingo, 25/08, aniversário de nossa Igreja, teremos a 
oportunidade de fazer uma oferta especial de aniversário durante nossos Cultos 
de louvor e gratidão a Deus. 

Conforme palavra do Vice-Presidente do Conselho, Pb. Giovani Lenza, no 
domingo passado, temos recebido de Deus inumeráveis bênçãos, propiciando a 
nós promovermos grandes avanços em todas as áreas na vida de nossa amada 
Igreja. Participe conosco desse momento de alegria!
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ANIVERSARIANTES 

    18/08
    Pedro Santos Carvalho Barbosa 

    Rodrigo Gerlach 

    19/08
    Anatália Barbosa Monteiro 

    Beatriz Ferro Cali 
    Dora Cioglia Carvalho de Oliveira 

    Gevercina Figueiredo Boy 
   José Boaventura Barreto 

    20/08
    Felipe Oliveira da Silva 

    Marco Antonio Fonseca Paiva 

    21/08
    Adriana Hernandez Ferro Cali 

    Ecymo Fernandes 

    22/08
    Aline Boy Paiva 
    Hudson Rocha 

    João Victor da Silva Lenza 
    Lucas Porto de Oliveira 

    23/08
    Eleuze Joana Lino Campos Pires 

    Maria Renata Silva Furtado 
    Martha Francisca de Oliveira 

    24/08
    Henrique Machado Silva
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