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MENSAGEM  

[Continuidade da história... de 1960 
até 1975]. A década de 60 foi um 
m o m e n t o  d e  e x p a n s ã o  e  
consolidação do presbiterianismo em 
Belo Horizonte. Disserta Simões, “a 
década de 1960 sozinha mostrou um 
cenário de progresso muito mais 
significativo do que as seis décadas 
precedentes. (...) Houve um avanço 
considerável e promissor; o singelo 
número de apenas três igrejas 
organizadas mais que triplicou 
naquela década, além do grande 
número de congregações que 
prometia emancipações em breve” 
(SIMÕES, 2008, p. 17).

No ano 1961 o Conselho aprovou a 
demolição do templo da igreja e 
construção do novo templo – atual – 
os cultos da igreja seriam transferidos 
para a Capela Izabela Hendrix.  No 
ano seguinte o Rev. Wilson de Souza 
assumiu o pastorado da Igreja. 
Também nesse ano foi organizada a 
3ª Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, uma vez que a 2ª Igreja 
nasceu na década de 50. Nesse ano 
de 1962 foi criado o Presbitério Belo 
Horizonte. Em 1963 foi criado o 
S ínodo  Be lo  Hor i zon te  pe lo  
desmembramento do Sínodo Central, 
também nesse ano foi recebido na 
Igreja como aspirante ao episcopado 
o jovem Guilhermino Silva Cunha, 
futuro pastor titular da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro e 
Presidente do Supremo Concílio da 
IPB 1994-2002 .  Também fo i  
inaugurado o templo da Igreja, além 

da fundação da 4ª Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte. Em 1965 foi 
organizada a 6ª Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte. O prédio de 
Educação Religiosa iniciou o 
processo de construção em 1967. 
Dois anos depois, em 1969 foi 
organizada a 8ª Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte. 

Em 1970 o Rev. Denoel Nicodemus 
Eller assumiu o pastorado da Igreja 
após a saída do Rev. Wilson de Sousa 
para São Paulo. Nesse ano começou 
a funcionar em nossa Igreja o Instituto 
Bíblico Mineiro. No aniversário de 60 
anos da Igreja (1972), o templo e o 
prédio de Educação Religiosa foram 
consagrados. No ano de 1973 a igreja 
possuía dezesseis congregações, 
muitas destas se tornaram igrejas 
locais. O Presbitério Belo Horizonte 
possuía nesse ano onze igrejas, cinco 
congregações presbiteriais e trinta e 
nove congregações de igrejas, além 
de vinte pontos de pregação. Também 
verificou-se a peleja do conselho em 
conscientizar os membros a serem 
dizimistas fiéis para manutenção do 
trabalho da igreja.

O boletim de 11 de março de 1973 
informa a campanha para a igreja ter 
um acampamento próprio. Neste ano 
também o conselho aprovou a compra 
de um terreno para construção do 
futuro prédio pastoral e adquiriu o lote 
pelo valor de Cr$43.000,00. Também 
fo i  o rgan izada  a  10ª  Ig re ja  
Presbiteriana de Belo Horizonte. 

AGOSTO – MÊS DE ANIVERSÁRIO DA PRIMEIRA IGREJA 
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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Iniciou-se uma campanha para 
compra dos novos bancos da igreja. 
No dia 1º de maio do ano de 1974 
realizou-se um “picnic” da 1ª IPBH, 
embrião do tradicional encontro da 
família presbiteriana.

No mês de julho de 1974, o Supremo 
Concílio reuniu-se em Belo Horizonte, 
sendo que a sede foi a 1ª IPBH. Foi 
realizado um esforço logístico para 
realizar tamanho evento na história da 
nossa 1ª IPBH. Casas de diversos 
irmãos serviram como dormitório para 
d e z e n a s  d e  d e l e g a d o s  e  
observadores do Supremo Concílio. 

Comissões locais foram constituídas 
para a realização deste grande evento 
na história da nossa Igreja. 

Tendo em vista o grande número de 
delegados e os membros da igreja, 
optou-se em real izar o culto 
vespertino durante a reunião do 
Supremo Concílio no auditório da 
Secretaria de Saúde. O Rev. 
Boanerges Ribeiro foi reeleito pela 
segunda vez presidente do SC/IPB 
(MATOS, 2009).

No dia 11 de agosto de 1974 foi 
lançado o livro Histórico da Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte de 
autoria do Sr. Abdênago Lisboa, obra 
seminal para conhecer e entender o 
presbiterianismo em Belo Horizonte. 
Tendo em vista a fidelidade do nosso 
presbitério com a IPB, o mesmo 
assumiu a jurisdição de onze igrejas 
em Vitória que passava por momentos 
de dificuldade.

Foi estabelecida a Liga Juvenil em 26 
de outubro de 1974 com a eleição da 
primeira diretoria. Em agosto de 1975 
iniciou-se o culto infantil no Salão João 
Calvino.

Daremos continuidade no próximo 
boletim. Em tudo vemos a mão 
abençoadora do SENHOR. Louvado 
seja o Seu Santo Nome. 

Ariel Augusto Pinheiro dos Santos

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

Horizonte: Canãa, 1974.
MATOS, Alderi Souza de. Uma Igreja 

Peregrina: Historia da IPB de 1959 a 2009. 
São Paulo: Cultura Cristã, 2009.

SIMÕES, Ulisses Horta. De Minas para o 
Mundo...: Sinopse Histórica Seminário 

Teológico Presbiteriano Rev. 
DenoelNicodemus Eller. Belo Horizonte: 

Betânia, 2008
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SOCIEDADES INTERNAS

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Tão somente temei ao SENHOR , e 
servi-o fielmente com todo o vosso 
coração; porque vede quão 
grandiosas coisas vos fez".
1 Sm. 12.24

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

Homenagem aos Pais
Existe algo ilimitado no amor de um 
pai para o filho, algo  que não falha, 
algo no que acreditar mesmo que o 
mundo todo seja contra, nos dias de 
nossa infância  gostamos de pensar 
que o nosso pai tudo pode, mais 
tarde acreditamos que seu amor 
pode compreender tudo. 

A SAF deseja a todos os pais de 
nossa amada igreja que Deus 
continue derramando bênçãos sem 
medidas sobre suas vidas e que 
vocês continuem sendo esses 
homens valorosos em suas 
famílias. Feliz Dia dos Pais.

"No temor do Senhor tem o homem 
forte amparo e isso é refugio para os 
seus filhos", Pv 14.26 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Gibram, Cláudio 
Murilo, Ariel, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Hildemar Neto, 
Paulo Falcão
Segunda-feira: Arthur
Quinta-feira: César
Sexta-feira: Fernando Horácio
Sábado: Jessé Oliveira, Luiz Neto

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. 
Neste domingo, segundo domingo 
do mês, estaremos ao derredor da 
mesa do SENHOR para este 
solene sacramento. 

UMP – CONVOCAÇÃO 

A Presidente da UMP, Helen 
Bernardes Ferreira da Cunha, vem 
publicamente convocar Reunião 
Plenária da UMP conforme 
disposto no art. 12, §§ 1º e 2º do 
GTSI - Parte UMP, a realizar-se no 
dia 19 de Agosto/2018, as 16h45 na 
Sala da UMP. 
A presença de todos os membros é 
indispensável. Que Deus nos 
abençoe!
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ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
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:
Equipe 1
Silvia  A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 
605/1201 – Funcionários
Tel: 3224-2641
Equipe 2
Flausina F. Jordão
Rua D. Luci, 281 – Palmeiras
Tel: 3374-3746

REV. RAIMUNDO NA IP DE 
ITAJAÍ-SC: 

Neste final de semana, o Rev. 
Ra imundo  es tá  cumpr indo  
compromissos em São Paulo e 
Santa Catarina, mercê divina. No 
sábado 11/08, estuda mais um 
módulo de Aconselhamento Bíblico 
em SP; no domingo 12/08, ministra 
a Palavra de Deus no aniversário 
da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Itajaí - SC; e na segunda 13/08, 
visita um centro presbiteriano de 
recuperação de tóxico depen-
dentes na mesma cidade.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
PRESBITERIANA DO BRASIL

159 ANOS

O surgimento do presbiterianismo 
no Brasil resultou do pioneirismo e 
desprendimento do Rev. Ashbel 
Green Simonton (1833-1867). 
Nascido em West Hanover, na 
Pensilvânia, Simonton estudou no 
Colégio de Nova Jersey e 
inicialmente pensou em ser 
professor ou advogado. 

Influenciado por um reavivamento 
em 1855, fez a sua profissão de fé 
e, pouco depois, ingressou no 
Seminário de Princeton.

Um sermão pregado por seu 
professor, o famoso teólogo 
Char les  Hodge,  levou-o  a  
considerar o trabalho missionário 
no estrangeiro. 

Três anos depois, candidatou-se 
perante a Junta de Missões da 
Igreja Presbiteriana dos Estados 
Unidos, citando o Brasil como 
campo de sua preferência. Dois 
meses após a sua ordenação, 
embarcou para o Brasil, chegando 
ao Rio de Janeiro em 12 de agosto 
de 1859, aos 26 anos de idade.

Louvamos a Deus pela nossa 
amada Igreja Presbiteriana do 
Brasil que celebra neste domingo, 
12 de agosto, 159 anos de chegada 
em solo brasileiro. 
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RELATÓRIO PESSOAL SOBRE O SC-IPB - Rev. Raimundo

Como deputado à 39a Reunião do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (SC-IPB), tive a honra e a responsabilidade de 
compor a representação do nosso Presbitério Belo Horizonte (PBHZ); e 
mais uma vez volto satisfeito e identificado e inspirado com o que vi e 
colaborei no SC, o espelho de uma denominação confessional e 
conciliar, nossa expressão. Quem tem memória conciliar, há de 
reconhecer que temos, mandato após mandato, nos afastado das 
maiores ameaças à nossa identidade cristã reformada, assim como 
restaurado a nossa confessionalidade, passo-a-passo. Contudo, as 
nossas peculiaridades históricas, em nosso perfil evangélico - 
conservador em sua predominância - e nossa caminhada missionária 
também são parte daquilo que somos. Voltei da importante, rica, 
reveladora, intensa e definidora reunião do SC-IPB 2018 ao meu posto 
ministerial com certa satisfação e com uma sóbria visão dessa amada 
igreja, pelas principais decisões tomadas, embora, naturalmente, eu 
não tenha votado com a maioria do plenário em todas as matérias.

No parlamento da magna assembleia, eu fui seletivo no que julguei 
importante debater, pois há muitas pessoas mais competentes na ação 
no plenário quanto aos temas dominantes das preocupações da IPB, 
embora eu não tenha me furtado de falar em alguns deles. Foquei-me a 
comentar no plenário mais sobre os temas relativos à formação e 
trabalho missionários em nossa denominação, sempre visando a 
excelência do preparo dos nossos obreiros, tanto na erudição ortodoxa 
reformada, quanto na prática piedosa do anúncio do Evangelho. 
Regressei do SC-IPB 2018 ao meu atual campo ministerial, a Primeira IP 
de Belo Horizonte, com o coração explodindo de renovadas 
perspectivas sobre possíveis retomadas e engajamentos - meu, da 
minha família, das jovens ovelhas e da Igreja sob os meus cuidados 
pastorais auxiliares - visando ainda maiores contribuições ao avanço do 
Reino de Deus sobre a face da terra, especialmente onde há 
necessidade de cooperação para tal e onde eu possa auxiliar mais 
cristãos a bem cumprir com a sua missão e vocação discipuladoras. 
Louvo a Deus pelas palavras ouvidas tanto nas devocionais, quanto nas 
falas das delegações estrangeiras que apelaram ao nosso Concílio.

Oro ao Senhor para que esse tempo no qual eu e minha família 
precisamos voltar ao Brasil - pela confluência de fatores da Providência 
no fim de 2016: necessidades temporárias de maior estabilidade para a 
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minha família e necessidade de apoio pastoral na atual Igreja, nossa 
principal parceira e mantenedora - se nos manifeste eficiente no cuidado 
familiar, no trabalho pastoral local, incluindo a docência sagrada no 
Seminário Presbiteriano em BH (RDNE) e, finalmente, nos dirigindo 
rumo a uma mais efetiva renovação e cooperação com a obra 
missionária presbiteriana transcultural, devido à vocação conjugada de 
pastoreio e missões, sob a ortodoxia confessional reformada, a partir e 
com a amada PIPBH.

Creio firmemente que não só a denominação deve se envolver nas 
missões, mas cada igreja local. Como fez o apóstolo Paulo, busquemos 
profundidade, precisão e serviços teológicos associados ao 
engajamento dedicado no labor missionário e pastoral. Assim acredito, 
assim busco, assim oro pela Igreja onde sirvo e assim coopero com o 
que há de melhor que Deus me deu, por convicção e dons. Agora, 
termino minhas considerações expressando-me a respeito do SC-IPB 
2018 tomando de empréstimo as palavras de um conterrâneo meu, 
devidamente identificado ao final:

"O QUE VI NO SC IPB 2018 - 'Seja pronto para ouvir, tardio para falar e 
(mais) tardio para se irar' (Tg 1.19). Gostaria de compartilhar com você 
12 coisas que eu vi em meu primeiro Supremo Concílio da IPB. Quero 
expor a todos que o Senhor me permitir: 

1 – Eu vi e ouvi uma abertura maravilhosa do SC-2018 com um coral de 
600 vozes louvando a Deus de forma maravilhosa e arrebatadora, com a 
exposição da Palavra logo em seguida; 
2 – Eu também vi a exposição maravilhosa da Palavra pelo Rev. 
Hernandes Dias Lopes exortando aos pastores para não desanimarem 
na caminhada ministerial, dando ao Senhor toda a glória (me emocionei 
muito);
3 – Também ouvi o Rev. Augustus Nicodemus Lopes sobre as 
dificuldades do pastorado, mostrando as dificuldades que Paulo teve na 
igreja de Corinto e a despeito disso ele se referia aos irmãos como “aos 
SANTOS da igreja de Corinto”;
4 – Também ouvi o testemunho de nossos irmãos no Timor Leste e de 
como foram expulsos de onde se reuniam (em uma Faculdade) e como 
durante 4 anos se reuniam em tenda no meio de uma praça e agora já 
têm um templo próprio com a Bíblia traduzida em sua língua após uma 
caminhada árdua de 10 anos;
5 – Tive o privilégio de ouvir o Dr. Rob Norris, da 4ª IP Washington DC em 
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uma exposição de Gênesis sobre Abraão e Sara e de como não 
podemos perder o encanto com a glória de Deus;
6 – Ouvi testemunhos sobre a perseguição e destruição de igrejas pelo 
Estado Islâmico (e outros grupos mulçumanos) aos nossos irmãos no 
Iraque e de como maravilhosamente aqueles irmãos estão lançando as 
redes sob as ordens de Jesus para pescar grandes peixes;
7 – Também presenciei o testemunho do Rev. Nelson, pastor de uma IP 
em Cuiabá-MS, e de como foi alcançado pelo evangelho através de um 
Novo Testamento distribuído pelos Gideões dentro da cadeia, quando 
ainda não conhecia o evangelho;
8 – Também ouvi o testemunho de um servo de Deus no Nepal 
anunciando o evangelho naquele país, sendo passível de prisão e de 
como até hoje o Senhor tem dado livramento a ele;
9 – Ouvi o testemunho do Presb. Wilson, presidente do Sup. Concílio da 
Igreja Indígena Presbiteriana, louvando a Deus pelo evangelho ter 
chegado até ali;
10 – Tive um privilégio enorme de ouvir o Rev. Edésio Chequer, dando 
seu testemunho de vida expondo Mateus 14.22-33, ressaltando que 
Jesus vem ao nosso socorro ainda que seja na quarta vigília da noite;
11 - Meus olhos ficaram marejados quando vi um servo de Deus como o 
Rev. George Canelhas se despedindo do SC e da forma como se 
comportou durante todo o concílio sendo aplaudido de pé emocionando 
a todos com suas palavras e do abraço carinhoso que recebeu do Rev. 
Roberto Brasileiro após orar por ele; Também ouvi as palavras 
emocionadas do Rev. Fernando Hamilton ao se desculpar da mesa e 
dos conciliares se suas palavras haviam magoado ou ofendido alguém 
(também me emocionei muito), também vi vários conciliares se portarem 
com lisura e moderação, com palavras de motivação e ânimo para a IPB;
12 – Por fim ouvi uma mensagem arrebatadora do Rev. Ronaldo Lidório, 
falando de como o Senhor tem assistido nas dificuldades que enfrentou 
em sua caminhada até aqui, mostrando que nosso coração é enganoso 
e que por vezes ele nos leva a competir com nosso próximo;O 
interessante é que tudo isso de BOM que pude presenciar no SC da IPB 
de 2018 não foi divulgado nas redes sociais.

Que nosso Deus seja engrandecido e que o homem diminua. A Deus 
toda a glória, porque dEle, e por Ele e para Ele são todas as coisas; a Ele 
pois a glória eternamente, amém! (Romanos 11.36). Rev. Wavell 
Dildeberg, IP de Araçoiaba, CE".
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UPH – UNIÃO PRESBITERIANA 
DE HOMENS 

OS HOMENS MAIS FELIZES DO 
MUNDO
Ser pai é um sublime privilégio e 
t a m b é m  u m a  i m e n s a  
responsabilidade. Não basta gerar 
filhos, é preciso educá-los e 
prepará-los para a vida. Muitos 
homens tornaram-se famosos e 
alcançaram o apogeu do sucesso 
na carreira profissional, mas 
poucos têm êxito no recôndito do 
lar. Ainda hoje, a paternidade 
responsável é uma das missões 
m a i s  n o b r e s ,  á r d u a s  e  
desafiadoras. 

O pai de verdade é um homem que 
faz diferença na vida dos filhos, é 
exemplo para eles; e antes de 
ensinar-lhes algo, vive o que 
ensina; antes de inculcar neles a 
verdade, a tem em seu coração; ele 
ensina o caminho aos filhos e 
ensina-os no caminho. Sua maior 
realização não é ser grande aos 
olhos do mundo, mas ser honrado 
dentro de seu lar; não é ter muitos 
admiradores, mas criar os filhos na 
disciplina e na admoestação do 
Senhor. Querido irmão, examine 
com calma I Co 4.4-21 e perceba 
claramente que o pai é aquele que 
gera e cuida, que dá exemplo, que 
confronta, que disciplina, que não 
humilha os filhos, que dá carinho 
aos filhos e que se esforça para 
estar perto dos filhos.

Precisamos de pais que tenham 
tempo para seus filhos, que 
priorizem e invistam nos filhos e os 
vejam se despontando como 
coroas de glória na mão do Senhor. 
A nação precisa de pais que não 
apenas dêem o melhor desta terra 
para seus filhos, como também 
lhes ensinem o caminho do céu! 
Deus nos abençoe!

NOVOS MEMBROS 

Louvamos a Deus por mais um 
grupo que será recebido na manhã 
deste domingo em nossa Igreja. 
Estes amados irmãos, listados
abaixo, fizeram o curso de doutrina 
na classe de catecúmenos e após 
exame, se apresentam para serem 
recebidos e arrolados como 
membros comungantes de nossa 
Igreja. A todos, as nossas boas-
vindas! Nossa oração é para que o 
Nosso Bondoso Deus, Pai de 
infinitas misericórdias, revista a 
cada dia esses queridos na 
caminhada da fé, rumo à Canaã 
Celestial.
Por Pública Profissão de Fé:
Maria da Glória Alexandre Gomes; 
Estefânia Sarah Alexandre Gomes; 
Stéfano Ismael Alexandre Gomes; 
Alexander de Castro Bottavo; 
Antonieta Maria Silva das Neves; 
Gabriel Bertolini Maia; 
Jurisdição a pedido e
transferência:
Pol lyanna Pere i ra  Ol ive i ra  
Guimarães;
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Por Batismo e Profissão de Fé:
Graciele de Paula Teixeira Gerlach; Rodrigo Gerlach; Marcelo 
Magalhães Silva Martins;  
Curso Filhos do Pacto:
João Crysthian Santana Purcino. 
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COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E PATRIMÔNIO

“Desculpem-nos os transtornos, estamos em obras!”

Dando continuidade às obras de restauração da sede e das demais 
propriedades de nossa Igreja, estamos trabalhando agora nas seguintes 
frentes:

PRÉDIOS DA SEDE 
Conclusão da Reforma da área de convivência junto ao Salão João 
Calvino, tornando aquele espaço mais agradável para o convívio 
social.Rampa de acesso às instalações do pavimento inferior da Igreja, 
permitindo uma locomoção segura e mais suave a partir da portaria da 
Rua Ceará.

PRÉDIO PASTORAL 
Revitalização das fachadas, pinturas internas e reforma do piso na área 
de estacionamento, para maior conforto e bem estar de nossos Pastores.

ACAMPAMENTO EBENEZER
Reforma parcial da rede elétrica, afinal, segurança é essencial.
Instalação de um novo playground, com acesso controlado e brinquedos 
adequados às normas de segurança aplicáveis, pois nossas crianças 
merecem este espaço.
Continue orando por esta Comissão e por nossa amada Igreja.

GRANDE CORAL ANIVERSÁRIO DA IGREJA 

Amados irmãos! Como em todos os anos, no mês de agosto 
mobilizamos todos os nossos coristas para juntos participarmos do 
Grande Coral em louvor a Deus em gratidão pelo aniversário de nossa 
amada Igreja. Com alegria repassamos nossa agenda de ensaios feita 
pelo nosso Maestro Pb. César Timóteo e contamos com a participação 
de todos. 

16/08 - 20h30 (quinta)
21/08 - 20h00 (terça)
23/08 - 20h30 (quinta)
25/08 - ENSAIO GERAL - 17h (sábado)
26/08 - Participações - CULTOS - Manhã e Noite.
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ANIVERSARIANTES 

12/08
    Beatriz Valadão Doehler 

    Rayssa F. da Rocha Fernandes 
    Sarah Zaghi Borges Reis 

    13/08
    Barbara Olívia Villas Bôas 

    Ivan Tanure Sant´Anna 
    Natanias Bertolini Bueno 

    
    14/08

    Elizabeth Costa de Souza Borges 
    Fernando Baumgratz Ribeiro 

    Júlia Bernardes Falcão 

    15/08
    Geraldo Magela Emídio 

    Maria Lucio Pereira Barbosa 
    

    16/08
    Alice Silva da Costa
    Jair Rocha Júnior 

    17/08
    Gláucia Regina Faria 
    Jared Lima Coutinho 

    Leila Nícia Gibram Silva 
    Rebeca Coimbra Bueno Furtado 

    18/08
    Pedro Santos Carvalho Barbosa


